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

НАКАЗ
м. Київ

«07» березня 2018 р. № 29

Про підсумки проведення
Позашкільних педагогічних читань-
виставки видавничої продукції з питань
позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму у 2017 р.

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 2017 році
проведено  щорічні  заочні  Позашкільні  педагогічні  читання-виставку
видавничої  продукції  з  питань позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного
напряму.

На виставку подані матеріали різних типів закладів позашкільної освіти:
профільних, комплексних, зокрема, центрів еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді,  станцій  юних  натуралістів,  палаців;  закладів  загальної
середньої освіти тощо.

В  рамках  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  проводився
конкурс видавничої продукції за такими тематичними розділами: «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», «Позашкільний
навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії», «Реклама досягнень
позашкільного навчального закладу».

На  розгляд  журі  представлено  187  робіт  із  17  областей  України:
Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,
Закарпатської,  Запорізької,  Київської,  Кіровоградської,  Львівської,  Одеської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Хмельницької,
Чернігівської.

Проведення  таких  виставок  є  необхідною  складовою  навчально-
методичного і науково-методичного забезпечення освітнього процесу в закладах
позашкільної  освіти,  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 якості 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  еколого-
натуралістичного 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  еколого-
натуралістичного  напряму  створити  каталог  та  розмістити  на  сайті
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

3.  Провести Позашкільні  педагогічні  читання-виставку видавничої
продукції з питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
у 2018 році.

Додатки на 13 сторінках.

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,
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  за  організацію  та
проведення педагогічних читань-виставки.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



Додаток 1 до наказу НЕНЦ
        від 07.03. 2018 р. № 29

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму для
нагородження дипломами НЕНЦ МОН України 
І ступеня

Тематичний розділ: Модернізація змісту позашкільної освіти:
1. Педагогічний колектив Комунального закладу Сумської обласної ради –

обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Збірники  інструктивно-методичних  матеріалів «Голос  крові:  ми  –
Українці»  за  загальною  редакцією  Тихенко  Лариси  Володимирівни,
директора  Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

2. Брижак Людмила  Михайлівна,  завідувач відділу біології  та  методичної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді
Методичний  посібник  «Модернізація  змісту  освіти  у  позашкільному
навчальному закладі еколого-натуралістичного напряму»;

3. Седіна Альона Анатоліївна, керівник гуртків Вінницької обласної станції
юних натуралістів
Робочий зошит «Квіти навколо нас»;

Тематичний  розділ:  Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів:

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
Друкована екологічна гра «Земельна стратегія»;

5. Маринченко  Людмила  Михайлівна,  керівник  гуртків-методист
Виноградівського районного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Закарпатської області
Методичний посібник «Використання активних та інтерактивних форм і
методів роботи на гурткових заняттях»;

6. Авторський  колектив:  Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної  освіти та  роботи з  талановитою молоддю; Бондар Любов
Миколаївна,  заступник  директора  Комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю;  Крекотіна  Тетяна  Миколаївна,  методист
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Методичний  посібник  «Сучасні  підходи  до  організації  роботи
позашкільного навчального закладу»;



Тематичний  розділ:  Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у
позашкільному навчальному закладі: 

7. Авторський  колектив:  Смоляр  Наталія  Олексіївна,  к.б.н.,  доцент,
докторант  Київського  національного  університету  імені  Т.Г. 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 викладання біології  ПНПУ імені В.Г. Короленка,  викладач
очно-заочної  біологічної  школи  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Слюсар  Микола
Володимирович,  к.б.н.,  орнітолог,  доцент  кафедри  біології  та  охорони
здоров’я  людини  ПНПУ  імені  В.Г.  Короленка;  Закалюжний  Віктор
Маркович,  кандидат  геолого-мінералогічних  наук,  доцент  кафедри
біології  та  охорони  здоров’я  людини  ПНПУ  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  ПНПУ  імені  В.Г.  Короленка;  Коваль  Андрій  Анатолійович,
старший викладач кафедри біології  та охорони здоров’я людини ПНПУ
імені В.Г. Короленка
Навчально-методичний посібник «Навчальна польова біолого-екологічна
практика юних дослідників природи»;

Тематичний  розділ:  Науково-популярні  видання  для  дітей  та
юнацтва: 

8. Димашевська  Христина  Богданівна,  керівник  гуртків  позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області
Підручник «Етно-екологічні ігри»;

9. Курнос  Ігор  Терентійович,  керівник  гуртка  Гайворонського  районного
Центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області
Книга «Рекорди природи України»;

Тематичний розділ: Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії: 

10.Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології комунального
закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради
Навчально-методичний  посібник  «Обласні  масові  заходи
природоохоронного спрямування. Методичні поради для участі (випуск №
27  серії  навчально-методичних  посібників  «Еколого-натуралістичний
вісник Придніпров’я»)»;

11.Авторський  колектив:  Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної  освіти та  роботи з  талановитою молоддю; Бондар Любов
Миколаївна,  заступник  директора  Комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю;  Крекотіна  Тетяна  Миколаївна,  методист



Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю;  Тернавська
Людмила  Володимирівна,  методист  Комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю
Збірник «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект»;

Тематичний  розділ:  Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу:

12.Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради»
Дніпропетровської  області;  Хавтура  Тамара  Іллівна,  методист
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради»
Дніпропетровської області
Альбом «Юннатівський вісник».



Додаток 2 до наказу НЕНЦ
                                                                                        від 07.03. 2018 р. № 29

Список переможців Всеукраїнської
виставки видавничої продукції з питань
позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму для
нагородження дипломами
НЕНЦ МОН України ІІ ступеня

Тематичний розділ: Модернізація змісту позашкільної освіти:
1. Авторський  колектив:  Черниш  Наталія  Анатоліївна,  керівник  гуртка

Станції юних натуралістів м. Білої Церкви Київської області; Мазун Юлія
Михайлівна, керівник гуртка Станції юних натуралістів м. Білої Церкви
Київської області
Методична  розробка  «Інтерактивні  технології  в  гуртках  еколого-
натуралістичного напряму»;

2. Авторський колектив: Мазун Юлія Михайлівна,  методист Станції юних
натуралістів  м.  Білої  Церкви  Київської  області;  Черниш  Наталія
Анатоліївна, керівник гуртка Станції юних натуралістів м. Білої Церкви
Київської  області;  Павліченко  Людмила  Миколаївна,  керівник  гуртка
Станції юних натуралістів м. Білої Церкви Київської області
Навчально-методичний комплект «Юні друзі природи»;

3. Кондратьєва  Тетяна  Василівна  (укладач),  методист  з  наукової  роботи
комунального закладу освіти  «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради
Навчально-методичний  посібник  «Організація  роботи  з  творчо
обдарованою  молоддю  (випуск  №  25  серії  навчально-методичних
посібників «Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я»)»;

4. Авторський  колектив  педагогів  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»
«Збірник  сценаріїв  виховних  заходів  «Національно-патріотичне
виховання засобами еколого-натуралістичної освіти»;

5. Чупринко Ірина Миколаївна, методист Вінницької обласної станції юних
натуралістів
Методичні рекомендації «Особливості оформлення трав’янистих садків та
лікарських грядок в умовах навчальних закладів»;

6. Сивоглаз Наталія Володимирівна, вчитель географії Новгород-Сіверської
державної гімназії імені К.Д. Ушинського Чернігівської області
Брошура  «Освітньо-виховне  значення  географічного  краєзнавства  в
школі»;

7. Авторський  колектив:  Перепелиця  Ніна  Володимирівна,  методист
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Огнєва Світлана
Василівна, керівник гуртка Комунального закладу Сумської обласної ради
–  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю; Глушко Тетяна  Іванівна,  керівник гуртка  Будинку дитячої  та
юнацької творчості Буринської районної ради Сумської області; Мальцева



Олена  Володимирівна,  методист  Лебединського  центру  позашкільної
освіти  Лебединської  міської  ради  Сумської  області;  Федірко  Світлана
Олександрівна,  культорганізатор  Лебединського  центру  позашкільної
освіти  Лебединської  міської  ради  Сумської  області;  Безугла  Інна
Дмитрівна,  керівник гуртків Лебединського центру позашкільної освіти
Лебединської  міської  ради  Сумської  області;  Солорєва  Анна  Іванівна,
завідувач  відділу  комунального  позашкільного  навчального  закладу
Білопільської  районної  ради  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Сумської  області;  Бицан  Тетяна  Олександрівна,  керівник  клубу
комунального позашкільного навчального закладу Білопільської районної
ради «Центр дитячої та юнацької творчості» Сумської області; Хорунжий
Дмитро  Володимирович,  культорганізатор  комунального  закладу
Сумської  міської  ради  «Палац  дітей  та  юнацтва»;  Русанова  Ірина
Володимирівна,  методист  Охтирського  міського  центру  позашкільної
освіти  –  Малої  академії  наук  учнівської  молоді  Сумської  області;
Коваленко  Наталія  Михайлівна,  методист  Конотопської  міської  станції
юних  туристів  Конотопської  міської  ради  Сумської  області;  Рось  Ніна
Василівна,  керівник гуртка Конотопської  міської  станції  юних туристів
Конотопської  міської  ради  Сумської  області;  Покровенко  Наталія
В’ячеславівна,  керівник  гуртка  Конотопської  міської  станції  юних
туристів Конотопської міської ради Сумської області; Волосовець Наталія
Василівна,  психолог  комунального  позашкільного  навчального  закладу
Білопільської  районної  ради  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Сумської області; Миготіна Людмила Григорівна, методист комунального
закладу  Сумської  міської  ради  –  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді
Збірник навчально-методичних матеріалів  «Голос  крові:  ми –  Українці.
Організація  роботи  з  національно-патріотичного  виховання  дітей  та
учнівської  молоді  в  гуртках  туристсько-краєзнавчого  напряму
позашкільних навчальних закладів»;

Тематичний  розділ:  Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів:

8. 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
Друкована екологічна гра «Болото «Журавлине»;

9. Закутаєва  Ніна  Олександрівна,  методист  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»
Навчальний посібник «Методичні рекомендації проведення занять гуртків
флористики та фітодизайну»;

10.Авторський  колектив:  Плахотна  Людмила  Володимирівна,  начальник
управління  освіти,  науки  та  молоді  Волинської  обласної  державної
адміністрації;  Остапчук  Валентина  Адамівна,  директор  Волинського
обласного  еколого-натуралістичного  центру;  Сподарик  Світлана
Олександрівна, завідувач інструктивно-методичного відділу Волинського



обласного еколого-натуралістичного центру
Збірка матеріалів «Новації позашкільної освіти – 2017»;

Тематичний  розділ:  Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у
позашкільному навчальному закладі: 

11.Слободяник  Тетяна  Василівна,  завідувач  лабораторії  тепличного
господарства,  керівник  гуртків-методист  Вінницької  обласної  станції
юних натуралістів
Збірник  «Особливості  отруйних  кімнатних  рослин,  їх  значення  та
використання в практичній діяльності»;

12.Буднік  Світлана  Василівна,  керівник  гуртків  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру
Навчально-методичний  посібник  «Формування  дослідницької
суб’єктності підлітків у гуртковій роботі»;

13.Авторський  колектив:  Стеблина  Ольга  Олександрівна,  керівник  гуртка
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;  Федоров  Вадим
Миколайович,  керівник  гуртка  комунального закладу  «Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;
Шевцов  Анатолій  Олексійович,  керівник  гуртка  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»
«Робочий  щоденник  VІ  Всеукраїнського  експедиційно-польового  збору
юних ботаніків»;

14.Авторський  колектив:  Кротенко  Олена  Михайлівна,  методист
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; Лоцман Тетяна Василівна,
методист  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
«Робочий  щоденник  ІХ  обласного  зльоту  учнівських  лісництв  «Юні
господарі землі»

15.Чайка  Тетяна  Василівна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді
Буклет  «Очно-заочна  біологічна  школа  –  унікальна  сучасна  модель
навчання у поєднанні з оздоровленням»;

Тематичний  розділ:  Науково-популярні  видання  для  дітей  та
юнацтва: 

16.Авторський  колектив:  юні  поети,  прозаїки,  початкуючі  науковці-
літературознавці, декламатори, Шмаль Михайло Михайлович (упорядник,
редактор),  методист  ПТДЮ,  керівник  гуртка  юних  шанувальників
художнього  слова  «Горислово»  Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва
Броварської міської ради Київської області
Літературно-мистецький альманах «Огнищани»;

17.Авторський колектив:  Коломієць Г.В.,  директор ЧОПЛ для обдарованої
сільської  молоді  Чернігівської  обласної  ради,  к.п.н.;  Карпенко  Ю.О.,
викладач біології  ЧОПЛ для обдарованої сільської молоді Чернігівської
обласної  ради,  зав.  кафедри  екології  та  охорони  природи  ЧНПУ  імені



Т.Г.Шевченка,  доц.,  к.б.н.;  Потоцька С.О.,  керівник навчально-польових
практик з біології, к.б.н., доцент ЧНПУ імені Т.Г.Шевченка; Нудьга Н.В.,
методист, провідний психолог ЧОПЛ, к.і.н.; Трегубова Л.А., директор КЗ
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
Матеріали  обласної  ліцейної  екологічної  конференції,  присвяченої
дослідженням, які проводилися під час літньої екологічної школи – 2017
«Вивчати, щоб зберегти»;

18.Авторський  колектив:  Бульбенко  Олена  Олегівна,  завідувач  відділу
організаційно-масової  роботи  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру;  Гнибіда  Олена  Анатоліївна,  методист
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру
Збірка тез та матеріалів досліджень, проведених гуртківцями Донецького
обласного  еколого-натуралістичного  центру  під  час  експедиції
«Екологічними стежками рідної України» «Знайомтесь – Закарпаття»;

19.Авторський  колектив:  Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Пархоменко Ірина
Володимирівна, методист Комунального закладу Сумської обласної ради
–  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю;  Сліпченко  Тетяна  Володимирівна,  методист  Комунального
закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти
та  роботи  з  талановитою  молоддю;  Мишакова  Тетяна  Вікторівна,
методист  Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю
Навчальний порадник «Я розповім тобі про Суми»;

20.Раковець Ольга Сергіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської обласної ради
Учбово-методичне  видання  «Ентомологічні  розмальовки.  Антистрес
(книжка-розмальовка для дітей молодшого і основного шкільного рівня)»;

21.Авторський  колектив:  Барановська  Олена  Миколаївна,  вчитель  біології
Березівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітній
навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад»
Рокитнівського  району  Рівненської  області;  Карповець  Михайло
Владиславович,  вчитель  біології  Березівського  навчально-виховного
комплексу  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  І-ІІІ  ступенів  –
дошкільний  навчальний  заклад»  Рокитнівського  району  Рівненської
області
«Календар»;

22.Кислицька  Леся  Володимирівна,  вчитель  Іванівської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Житомирського району Житомирської області
Розробка «Цікавинки про кролика»;

23.Жидких  Марина  Петрівна,  керівник  гуртків  Донського  еколого-
натуралістичного центру Донецької області
Сценарій «Інтелектуальний біомарафон»;

24.Педагогічний  колектив  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»
«Тематичний календар на 2018 рік. Буклети. Закладки. Плакати. Вісник



ЛОЦЕНТУМ (випуск № 19)»;

Тематичний розділ: Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії: 

25.Корнійчук  Євгенія  Іванівна,  керівник  гуртка  Острозького  районного
будинку школяра Рівненської області
Посібник «Охороняй і примножуй…»;

26.Авторський  колектив:  Боярчук  Іван  Павлович,  директор  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради»
Дніпропетровської  області;  Негоднікова  Тамара  Іллівна,  заступник
директора  з  навчально-виховної  роботи  Комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді Дніпровської районної ради» Дніпропетровської області; Хавтура
Тамара  Іллівна,  методист  Комунального  позашкільного  навчального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Дніпровської районної ради» Дніпропетровської області
Методичні рекомендації «Сучасне озеленення навчального закладу»;

27.Авторський  колектив: Боярчук  Іван  Павлович,  директор  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради»
Дніпропетровської  області;  Аулова  Олена  Андріївна,  культорганізатор
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради»
Дніпропетровської області
Вісник  натураліста.  Випуск  №  21  «Збірник  сценаріїв  масових  заходів
еколого-натуралістичного спрямування»;

28.Авторський  колектив: Боярчук  Іван  Павлович,  директор  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради»
Дніпропетровської  області;  Аулова  Олена  Андріївна,  культорганізатор
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської районної ради»
Дніпропетровської області
Методична розробка «Ландшафти степового Придніпров’я»;

29.Авторський  колектив: Боярчук  Іван  Павлович,  директор  Комунального
позашкільного  навчального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  Дніпровської  районної  ради»
Дніпропетровської  області;  Дем’янова  Оксана  Вікторівна,  завідувач
організаційно-масового відділу Комунального позашкільного навчального
закладу  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Дніпровської районної ради» Дніпропетровської області; Хавтура Тамара
Іллівна,  методист  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Дніпровської
районної ради» Дніпропетровської області
Презентація «Науково-дослідницька експедиція по заповідним територіям
Дніпропетровщини»;

30.Авторський  колектив:  Люльченко  Марина  Володимирівна,  методист



комунального закладу Сумської міської ради – Сумського міського центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді;  Дубініна  Світлана
Борисівна, завідувач відділу комунального закладу Сумської міської ради
–  Сумського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді
Буклет «Енергозбереження – крок до майбутнього»;

Тематичний  розділ:  Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу:

31.Броїло Юлія Олександрівна,  керівник гуртків Ковельської станції  юних
натуралістів Волинського області
Збірник  матеріалів  «Педагогічна  скарбниця  овочівництва  (з  досвіду
роботи гуртка «Юні овочівники»)»;

32.Борсук  Наталія  Петрівна,  керівник  гуртків  комунального  закладу
«Міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Луцької міської ради» Волинського області
Методичні  рекомендації  «Навчально-виховна  екологічна  стежка «Юний
натураліст»».



Додаток 3 до наказу НЕНЦ
                                                                                       від 07.03.2018 р. № 29

Список переможців Всеукраїнської виставки
видавничої продукції з питань позашкільної
освіти еколого-натуралістичного напряму для
нагородження дипломами НЕНЦ МОН України
ІІІ ступеня

Тематичний розділ: Модернізація змісту позашкільної освіти:
1. Мороз Євдокія Павлівна, методист комунального закладу «Станції юних

натуралістів» Рівненської обласної ради
Методичні рекомендації «Інноваційні технології в роботі гуртків еколого-
натуралістичного спрямування»;

2. Товкун  Ніна  Іванівна,  директор  Будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді м. Переяслава-Хмельницького Київської області
Методичний  посібник  «Екологічне  виховання  в  позашкільному
навчальному закладі»;

3. Продан  Ірина  Василівна,  керівник  гуртків  Хустської  районної  станції
юних натуралістів,  педагог Монастирецького НВК – ДНЗ Закарпатської
області
«Ігрові технології, як засіб розвитку пізнавальної діяльності школярів»;

Тематичний  розділ:  Інновації  у  формуванні  фахових  компетенцій
педагогів:

4. Педагогічний колектив Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
Серія випусків інформаційно-методичного вісника в 2017 році;

Тематичний  розділ:  Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у
позашкільному навчальному закладі: 

5. Сасин  Оксана  Василівна,  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи  Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Закарпатської області
Брошура «Щоденник спостережень»;

6. Товкун  Ніна  Іванівна,  директор  Будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді м. Переяслава-Хмельницького Київської області
Методичні рекомендації «Вплив екологічної кризи на здоров’я українців»;

Тематичний  розділ:  Науково-популярні  видання  для  дітей  та
юнацтва: 

7. Авторський  колектив:  Бедніна  Віталій  Григорович,  директор
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;  Сусахіна  Людмила  Володимирівна,  заступник  директора  з
навчально-виховної  роботи  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді;  Брижак  Людмила
Михайлівна, завідувач відділу біології та методичної роботи Полтавського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Збірник сценаріїв «Земля – наш спільний дім»;



8. Авторський  колектив:  Бульбенко  Олена  Олегівна,  завідувач  відділу
організаційно-масової  роботи  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру;  Гнибіда  Олена  Анатоліївна,  методист
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру
Тези ІV науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді
«Екологія та здоров’я»;

9. Авторський  колектив:  Дахно  Інна  Петрівна,  культорганізатор
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; Масина Ольга Миколаївна,
завідувач  інформаційно-методичного  відділу  комунального  закладу
«Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»
Навчально-наочний посібник «Весела абетка»;

10.Авторський колектив: Каптар Троян Лазаревич, художник комунального
закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради;  Педан  Юрій
Федорович, директор комунального закладу освіти  «Обласний еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної  ради  (укладач);  Кузьменко  Марина  Борисівна,  заступник
директора  з  виховної  роботи  комунального  закладу  освіти  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської обласної ради (укладач)
Учбово-методичне  видання  «Обряди  і  традиції  українців  (книжка-
розмальовка для дітей молодшого і основного шкільного рівня)»;

11.Раковець Ольга Сергіївна, керівник гуртка комунального закладу освіти
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської обласної ради
Учбово-методичне  видання  «Цей  загадковий  світ  живої  та  неживої
природи.  Антистрес.  (книжка-розмальовка  для  дітей  молодшого  і
основного шкільного рівня)»;

12.Авторський  колектив:  Пархоменко  Ірина  Володимирівна,  методист
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; Сліпченко Тетяна
Володимирівна, методист Комунального закладу Сумської обласної ради
–  обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю; Висоцька Людмила Василівна, завідувач відділу Комунального
закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти
та роботи з талановитою молоддю
Книга «Абетка про Суми»;

13.Мошкіна Тетяна Федорівна, методист з інформаційно-методичної роботи
Тячівського  районного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді Закарпатської області
Брошура «Зимуючі птахи у прислів’ях та приказках»;

14.Жидких  Марина  Петрівна,  керівник  гуртків  Донського  еколого-
натуралістичного центру Донецької області
Методична розробка «Через казку до серця кожної дитини»;



Тематичний розділ: Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії: 

15.Ферима Аліна Іванівна, керівник гуртків Тячівського районного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області
Брошура  «Професійна  орієнтація  учнів  під  час  занять  гуртка  «Юні
лісівники»;

16.Товкун  Ніна  Іванівна,  директор  Будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді м. Переяслава-Хмельницького Київської області
Екологічний проект «Життя без сміття»;

17.Товкун  Ніна  Іванівна,  директор  Будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва та молоді м. Переяслава-Хмельницького Київської області
Екологічний проект «Наше місто – наш дім!»;

18.Авторський колектив: Сліпець Ірина Володимирівна, заступник директора
з  навчально-методичної  роботи  Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва
Броварської  міської  ради  Київської  області  (упорядник);  Павлученко
Валентина  Зіновіївна,  директор  Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва
Броварської  міської  ради  Київської  області;  Микитюк Ольга  Сергіївна,
художній керівник Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської
ради Київської області; Бойко Євгенія Томасівна, заступник директора з
навчально-виховної  роботи  Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва
Броварської  міської  ради  Київської  області;  Бех  Оксана  Віталіївна,
завідувач відділу Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської
ради  Київської  області;  Дем’яненко  Володимир  Іванович,   керівник
краєзнавчого  гуртка  і  секцій  настільного  тенісу  Броварського  міського
Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Київської  області; Пасічник
Галина Юріївна, керівник гуртка «Світ іграшки» Палацу творчості дітей
та юнацтва Броварської міської ради Київської області; Луценко Оксана
Миколаївна,  практичний  психолог  Палацу  творчості  дітей  та  юнацтва
Броварської  міської  ради  Київської  області;  Шмаль  Михайло
Михайлович,  методист  Палацу  творчості  дітей та  юнацтва Броварської
міської ради Київської області
Інформаційно-методичний збірник «Взаємодія влади та громади як засіб
розвитку системи позашкільної освіти міста Бровари»;

19.Марощук Наталія  Володимирівна,  керівник  гуртків  Донського еколого-
натуралістичного центру Донецької області
«Методичні  рекомендації  щодо  проведення  Всеукраїнської  акції
«Годівничка»

20.Авторський  колектив  Житомирського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради:
Гнітецька  З.К.,  завідуюча  відділом  екології;  Стадник  О.О.,  завідуюча
інструктивно-методичним  відділом;  Кочук-Ященко  Т.І.,  завідуюча
організаційно-масовим відділом; Шубович Л.А., методист
Збірник  тез  учасників  ХІ  Всеукраїнського  зльоту  учнівських  лісництв
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

Тематичний  розділ:  Реклама  досягнень  позашкільного  навчального
закладу:

21.Ходачок  Олена  Володимирівна,  керівник  гуртків  Донського  еколого-



натуралістичного центру Донецької області
Методичні  рекомендації  «Використання  елементів  тренінгу  під  час
проведення  гурткових  занять  у  закладах  еколого-натуралістичного
спрямування».

22.Авторський колектив КПНЗ Білопільської районної ради «Центр дитячої
та  юнацької  творчості»  Сумської  області:  Терентій  Таміла  Дмитрівна,
завідуюча  відділом  художньо-естетичного  виховання;  Ручкіна  Дарія
Сергіївна,  завідуюча  відділом  декоративно-ужиткового  мистецтва  та
народного  ремесла;  Глущенко  Оксана  Іванівна,  завідуюча  відділом
еколого-натуралістичної та дослідницької діяльності
Фотоальбом «Центр з вікнами в природу».


	Додатки на 13 сторінках.

