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Андрійчук Наталія Іванівна
психолог – медіатор, керівник гуртка

«Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички 
медіації» Вінницької обласної станції юних натуралістів

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Науково – популярні видання для дітей та юнацтва»

Назва роботи:  «Ефективне спілкування»
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Березова Вікторія Вікторівна
 

керівник гуртка «Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді»

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Модернізація змісту позашкільної освіти»

Назва роботи:  «Формування здорового способу життя 
вихованців»
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Бич Марія Петрівна
методист Позашкільного комунального навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» 
Бережанської міської ради Тернопільської області

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»

Назва роботи:  «Методичний супровід еколого-натуралістичної 
роботи в позашкільному закладі»
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Бойко Леся Федорівна
 

завідувачка методичного відділу 
комунального закладу Львівської обласної ради

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Реклама досягнень позашкільного

навчального закладу»

Назва роботи:  «Дивлюсь, дивуюсь, дізнаюсь… 
Мандруємо постійно діючою екологічно-освітньою виставкою 

«Планета ЗОО»
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Грекова Олена Дмитрівна
вчитель хімії Болградського закладу загальної

середньої освіти Болградської міської ради Одеської області

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінаціїв номінації
«Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»

Назва роботи:  «Диференційована та групова форми роботи на 
уроках хімії з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів»
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Грищенко Наталія Юріївна
 

завідувач лабораторії квітництва та овочівництва 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції зВсеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Реклама досягнень позашкільного

навчального закладу»

Назва роботи:  «Лабораторія квітництва та овочівництва»
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Гудзь Яна Романівна
 

культорганізатор Полтавського обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія

інноваційної взаємодії»

Назва роботи:  «Соціалізація вихованців шляхом залучення 
до молодіжних проектів, програм, взаємодії»
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Димашевська Христина Богданівна
 

керівник гуртка Позашкільного комунального навчального 
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» 

Бережанської міської ради

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції зВсеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Модернізація змісту позашкільної освіти»

Назва роботи:  «Земля насамперед! Енергозбереження для 
юннатів»
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Довга Людмила Іванівна
 

керівник гуртка 
комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції зВсеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»

Назва роботи:  «Свій голос віддаю на захист природи»
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Дулеба Уляна Василівна
методист Тернопільського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінаціїв номінації
«Науково – популярні видання для дітей та юнацтва»

Назва роботи:  «Методичні рекомендації щодо виготовлення 
новорічно – різдвяної атрибутики»
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Задорожна Галина Олександрівна
старший науковий співробітник природного заповідника 
«Дніпровсько - Орільський», кандидат біологічних наук 

КЗО «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді» Дніпропетровської обласної ради

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції зВсеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
в номінації

«Механізм інтеграції освіти і науки у
позашкільному навчальному закладі»

Назва роботи:  «По слідах ссавців природного заповідника» 
Дніпровсько – Орільський (практичний посібник для юннатів) (випуск 37 Дніпровсько – Орільський (практичний посібник для юннатів) (випуск 37 
серії навчально-методичних посібників «Еколого-натуралістичний вісник 

Придніпров’я»
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Колектив комунального закладу
Львівської обласної ради 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді»

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Науково – популярні видання для дітей та юнацтва»

Назва роботи:  «Комплект для книг (8 видів – «Птахи лісу», (2 
види), «Земноводні і плазуни лісу», «Ссавці лісу» (2 види), 
«Лікарські рослини лісу» (2 види), «Первоцвіти, занесені до 

Червоної книги»)»
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Костюк Оксана Анатоліївна
 

керівник гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центу учнівської молоді

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Модернізація змісту позашкільної освіти»

Назва роботи:  «Формування пізнавальних компетентностей 
вихованців на заняттях гуртків зоологічного профілю»
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Кульчицька Ольга Іванівна
 

заступниця директора з навчально-виховної роботи 
комунального закладу Львівської обласної ради

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Реклама досягнень позашкільного

навчального закладу»

Назва роботи:  «Дивлюсь, дивуюсь, дізнаюсь… 
Мандруємо постійно діючою екологічно-освітньою виставкою 

«Планета ЗОО»
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Лаврик Наталія Миколаївна
керівник гуртка Полтавського обласного

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінаціїв номінації
«Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»

Назва роботи:  «Методична скарбничка»
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Масина Ольга Миколаївна
завідуюча інформаційно-методичним відділом 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»

Назва роботи:  «Свій голос віддаю на захист природи»
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Науменко Світлана Анатоліївна
керівник гуртків 

КЗПО «Обласний еколого-натуралістичний центр» 
Житомирської обласної ради

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»

Назва роботи:  «Здоровий спосіб життя: Міф чи реальність?»
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Савчин Галина Іванівна
завідувач еколого-натуралістичного відділу,

керівник гуртка Центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»

Назва роботи:  «Впровадження в практику інноваційних 
технологій»



Наказ № 95 від 22.12.2021 р.

Чайка Тетяна Василівна
 

методист Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Реклама досягнень позашкільного

навчального закладу»

Назва роботи:  «Навчально-оздоровчі проекти Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді»
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Сподарик Світлана Олександрівна
завідувачка відділу інструктивно-методичної роботи 

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру 
Волинської обласної ради

Переможець
Всеукраїнської виставки видавничої продукції з

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямупозашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму

в номінації
«Науково – популярні видання для дітей та юнацтва»

Назва роботи:  «Видове різноманіття у творчому пошуку юного
дослідника. Дика бджола. Осмія»


