
«26» лютого 2021 р. № 14

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу 
науково-методичних розробок та
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти у 2020 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 спільно з Національною академією педагогічних наук
України  у  2020 році  проведено Всеукраїнський  конкурс  науково-  методичних
розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму
позашкільної освіти.

На  розгляд  журі представлено понад 120 науково-методичних розробок з
усіх областей України.

Проведення  таких  конкурсів  є  необхідною  складовою  навчально-
методичного і науково-методичного забезпечення освітнього 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  освітнього  процесу  в  закладах  позашкільної  освіти,  кращий
педагогічний досвід, спрямований на допомогу керівникам гуртків.

Разом  з  тим  журі  відмічає,  що  частина  робіт  не  відповідає  умовам
Конкурсу.

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

НАКАЗУЮ:

І.  Нагородити  дипломом  І  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного центру  учнівської молоді  Міністерства освіти і  науки України
переможців  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних  розробок  та
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. 
Диплом І ступеня отримує:



1. Васильчишин Богдана Богданівна, керівник гуртка «Юні екологи» Івано-
Франківської  міської  дитячої  екологічної  станції  Івано-Франківської
міської ради Івано-Франківської області. 
Тема  розробки: «Створення  овочевої  клумби  як  еколого-розвивального
середовища в ландшафтному озелененні закладів освіти».

2. Журавель  В.Є.,  Тарасенко  Л.В.,  Василенко  В.В.,  Ніколаєнкова  О.В.,
керівники гуртків Філії «Шафран» комунального закладу освіти «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»
Дніпропетровської обласної ради.

Тема розробки: Дидактичний посібник «Панорама відкритих уроків».
3. Басанська  Владлена  Дмитрівна,  керівник  гуртка  «Юні  екологи»

Комунального закладу  «Міський еколого-натуралістичний  центр  дітей  та
учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області».

Тема  розробки:  «Дослідження  стану  деревних  насаджень  в  різних
екологічних умовах міста».

4. Коленчук Олена Іванівна, керівник гуртка Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.

Тема  розробки:  «Завдання  для  організації  дистанційного  навчання  в
гуртках декоративно-прикладного напряму».

5. Рискова  Варвара  Георгіївна,  керівник  Ресурсного  центру  з  екологічної
освіти  та  виховання  Екологічного  центру  Рівненського  міського  Палацу
дітей та молоді.

Тема розробки: «Activity в екологічній освіті».
6. Куроченко  Ірина  Іванівна,  керівник  Екологічного  центру  Рівненського

міського Палацу дітей та молоді.

Тема розробки: «Activity в екологічній освіті».
7. Хлус Лариса Миколаївна, методист, керівник гуртків Комунального закладу

«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді», кандидат біологічних наук, доцент.

Тема розробки: Навчальний посібник «Тварини – лікарі».
8. Кузьмінська  Валентина  Василівна,  методист,  керівник  гуртків

Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

Тема розробки: Навчальний посібник «Тварини – лікарі».
9. Борщевич  Лариса  Вікторівна,  кандидат  хімічних  наук,  доцент  кафедри

фізичної,  неорганічної  та  органічної  хімії  Дніпровського  національного
університету ім. О.Гончара.

Тема  розробки:  «Методичні  рекомендації  та  навчально-методичні
посібники з  організації  науково-дослідницької еколого-природоохоронної
діяльності  в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових
категорій».

10.Хмеловська  Світлана  Олександрівна,  керівник  гуртка  Комунального
закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та



учнівської  молоді»  Дніпропетровської  обласної  ради,  кандидат  хімічних
наук.

Тема  розробки:  «Методичні  рекомендації  та  навчально-методичні
посібники з  організації  науково-дослідницької еколого-природоохоронної
діяльності  в навчальних закладах різного типу для учнів різних вікових
категорій».

11.Петров Дмитро Євгенович, методист Центру позашкільної роботи відділу
освіти, молоді та спорту Вітовської районної державної адміністрації.

Тема  розробки: «Методичні  рекомендації  з  вивчення  платформи
ARDUINO у середовищі STEM-освіти»

12.Мартинюк  Лариса  Антонівна,  методист  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру Волинської обласної ради.
Тема роботи: «Ландшафтний сад – від ідеї до втілення».

13.Пахомова Інна,  завідувач еколого-натуралістичного відділу Комунального
закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та  юнацтва
Київщини».
Тема роботи:  «Методичні рекомендації  щодо написання та  оформлення
дослідницько-експериментальних  робіт  з  природознавства  «Юний
дослідник».

14.Дулій Валентина Олександрівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.

Тема роботи: «Методичні рекомендації щодо ведення ділової документації
у закладі позашкільної освіти».

15.Терещук  Юлія  Вікторівна,  практичний  психолог  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради.

Тема роботи: «Казкотерапія для дошкільнят»

ІІ.  Нагородити  дипломом  ІІ  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного центру  учнівської молоді  Міністерства освіти і  науки України
переможців  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних  розробок  та
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. 

Диплом ІІ ступеня отримує:

1. Ніколаєнкова Ольга Іванівна, керівник гуртка Філії Комунального закладу
освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради «Шафран».

Тема  розробки:  «Пошуково-дослідницька  діяльність  у  формування
екологічної компетентності дошкільників».

2. Бабак  Лідія  Дмитрівна,  методист  Обласного  гуманітарного  центру
позашкільної освіти та виховання м. Одеси.

Тема розробки: «Як навчити дитину жити в гармонії з природою або сім
методів пізнання лісу».



3. Кузнєцов  Роман  Ігорович,  керівник  гуртків  «Юні  екологи»  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

Тема  розробки:  Навчально-методичний  посібник  «Сезонна  динаміка
природи».

4. Шарховська  Аліна  Василівна,  керівник  гуртка  «Природна  скарбниця»
Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Хмельницької області.

Тема розробки: Методичний посібник «Природна скарбниця».
5. Люта  Зоряна  Степанівна,  методист,  керівник  гуртка  «Юні  натуралісти»

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

Тема  розробки:  Власна  методична  розробка  «Формування  екологічної
свідомості  та  дослідницьких  навичок  вихованців  закладу  позашкільної
освіти».

6. Остапчук Світлана Юріївна, вчитель біології Опорного навчального закладу
«Левківська  загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  Житомирської  районної
ради», вчитель-методист.

Тема  розробки:  Науково-методичні  рекомендації  «Розвиток
підприємницької компетентності школярів методами позашкільної освіти
еколого-натуралістичного напряму».

7. Косило  Любов  Степанівна,  керівник  гуртків  Обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Івано-Франківської  обласної
ради.

Тема розробки:  «Екологічне виховання школярів засобами гуцульського
фольклору (повір’я)».

8. Авторський  колектив  педагогів  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру:  Лещенко  І.А.,  Шатух  Н.Ф.,  Шульгіна  В.О.,
Гнибіда О.А., Стрілець О.С., Гуменюк О.А., Махортих Л.С., Колісниченко
Л.В., Гойдош Г.С.
Тема  розробки:  «Інновації  в  системі  еколого-натуралістичної  освіти
Донецької області».

9. Гнибіда  Олена  Анатоліївна,   методист Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного центру,   Гнибіда Сергій Анатолійович, керівник гуртків
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру.
Тема розробки: «ARTфото у роботі педагога (майстер-клас)»

10.Чудіна  Людмила  Володимирівна,  керівник  гуртків  Обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Миколаївської обласної ради. 
Тема розробки:  «Конспекти за програмою гуртка «Юні флористи» 1 та 2
рік навчання».

11.Крептюк  Ірина  Анатоліївна,  керівник  гуртка  «Юні  фермери»,  керівник
гуртка-методист Міської станції юних натуралістів міста Миколаєва.
Тема розробки: «Роль соціального партнерства в організації дослідницької
роботи в міській станції юних натуралістів».



12.Мурин Лариса Іванівна, старший вчитель Яворівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 2 Львівської області.
Тема розробки: «Метод проектів як засіб реалізації наскрізно змістовної
лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток».

13.Мельниченко  Неоніла  Романівна,  методист  Надвірнянського  районного
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-Франківської
області.

Тема роботи: «Особливості діяльності учнівських лісництв».
14.Бицько  Тетяна,  методист  комунального  закладу  «Чернігівська  обласна

станція юних натуралістів».

Тема роботи: «Організація та зміст роботи куточка живої природи».
15.Станкевич Наталія  Сергіївна,  керівник  гуртка  «Юні  еколого-дослідники»

Центру позашкільної  освіти  ім.  О.  Разумкова Бердичівської  міської  ради
Житомирської області.

Тема роботи: «Будуймо ЕкоШколу разом».
16.Михайлиця  Ірина  Павлівна,  завідувач  організаційно-масовим  відділом

Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

Тема  роботи:  «Духовне  виховання  особистості  через  традиційні
українські обереги».

17.Павлечко  Ірина  Богданівна,  керівник  гуртків-методист  Надвірнянського
районного еколого-натуралістичного центру  для  дітей  та  юнацтва  Івано-
Франківської області.

Тема роботи: План-конспект заняття «Топіарій – європейське дерево».
18.Павлусик  Ольга  Леонідівна,  керівник  гуртків  Тернопільського  обласного

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Тема роботи: «Цілющі джерела Тернопілля».
19.Лисак Наталя Ігорівна, керівник гуртків Тернопільського обласного центру

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Тема роботи: «Цілющі джерела Тернопілля».
20.Гаврилюк Іванна Анатоліївна, керівник гуртків Вінницької обласної станції

юних натуралістів.

Тема  роботи:  Методична  розробка  інтегрованого  заняття  для  дітей
дошкільного віку «Повітря, його склад. Чисте повітря – гарне здоров’я».

ІІІ.  Нагородити  дипломом  ІІІ  ступеня  Національного  еколого-
натуралістичного центру  учнівської молоді  Міністерства освіти і  науки України
переможців  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних  розробок  та
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. 
Диплом ІІІ ступеня отримує:

1. Тесленко  Наталя  Василівна,  керівник  гуртка  «Юні  акваріумісти»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних



натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.
Тема  розробки:  «Навчальні  посібники  та  розробки  для  молоді  щодо
ефективної організації самостійної роботи учнів».

2. Батюх  Наталя  Григорівна,  Гевко  Галина  Ярославівна,  Сидій  Уляна
Ярославівна, керівники гуртків Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді.

Тема розробки: Завдання для занять гуртка «Дивосвіт навколо нас».
3. Мазурков Віктор Григорович, вчитель біології  та  географії Болградського

навчально-виховного  комплексу  «Спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів  -
ліцей» м. Болграда Одеської області.

Тема розробки: «Використання сучасних програмних і технічних засобів з
метою формування інформаційно-цифрової компетентності».

4. Грищенко  Наталія  Юріївна,  завідувачка  лабораторії  квітництва  та
овочівництва  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.

Тема розробки: «Поради квітникарям-аматорам».
5. Костюк  Оксана  Анатоліївна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді.

Тема  розробки:  «Вивчення  теми  «Риби»  на  заняттях  гуртків  еколого-
натуралістичного напряму».

6. Касьянова  Аліна  Сергіївна,  керівник  гуртка,  завідувачка  відділом  ОМР
Донецького обласного еколого-натуралістичного центру.

Тема розробки: «Квест-гра «Ми дбаємо про здоров’я».
7. Міщенко  Юлія  Миколаївна,  керівник  студії  розвитку  дитини  «Малюк»

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості Київської
області.
Тема розробки:  Ігрове  заняття  для  дітей  дошкільного  віку  «Мешканці
морських просторів». Дидактична гра «Хто у морі живе».

8. Десятник Олена Іванівна, керівник гуртка «Біологія рослин» Комунального
закладу  «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  вчитель
біології  Комунального  закладу  «Іваннівська  гімназія»  Привільненської
сільської ради Дубенського району Рівненської області.

Тема  розробки:  Квест  «Характеристика  родини  Розові  (Rosaceae).
Різноманітність представників».

9. Трубеко Тетяна Василівна, керівник гуртків Донецького обласного еколого-
натуралістичного центру.
Тема  розробки:  «Конспект  заняття  «Харчові  добавки.  Е-числа»  (з
дидактичними матеріалами)».

10.Курдина Оксана Степанівна,  вчитель Бібрської ОЗЗСО І-ІІ ступенів імені
Уляни Кравченко Бібрської ОТГ Львівської області.
Тема розробки:  «Формування  екологічного мислення  школярів  шляхом
застосування екологічних ігор (методичний посібник)».



11.Кіцак Орися Леонідівна, керівник гуртка «Юні охоронці природи» КЗ ЛОР
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді».
Тема розробки: «Проєкт «А втім – я вегетаріанка, люблю овочі».

12.Городиловська Лілія Єрмолаєва,  керівник гуртка «Людина і довкілля» КЗ
ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».
Тема розробки: «Дослідження – один з шляхів пізнавальної активності 
учнів на заняттях гуртків».

13.Турич  Наталія  Петрівна,  вихователь  закладу  дошкільної  освіти  с.  Піща
Шацької об’єднаної територіальної громади Волинської обласної ради.

Тема роботи: «Мої перші екоуроки»
14.Бобчук  Віра  Тимофіїна,  директор  станції  юних  натуралістів  м.  Ковеля

Волинської області.

Тема  роботи:  «Запрошуємо  до  ЗПО  «Станція  юних  натуралістів  міста
Ковеля».

15.Гаврилюк  Олена  Віталіївна,  керівник  гуртків  еколого-натуралістичного
відділу центру позашкільної освіти м. Володимира-Волинська Волинської
області.

Тема роботи: «Зелені легені древнього Володимира».
16.Гейко  Ольга  Миколаївна,  керівник  гуртка  «Прикладна  зоологія»

комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Покровського  району»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської області.

Тема  роботи:  «Утримання  та  розведення  кролів  породи  Французький
баран».

17.Шукалюкова  Людмила  Валентинівна,  методист  Лозівської  станції  юних
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області.

Тема  роботи:  «Потенційні  можливості  закладу  позашкільної  освіти  у
формуванні навичок здорового способу життя».

18.Гавриленко  Ганна  Вікторівна,  керівник  гуртка  Лозівської  станції  юних
натуралістів Лозівської міської ради Харківської області.

Тема  роботи:  «Потенційні  можливості  закладу  позашкільної  освіти  у
формуванні навичок здорового способу життя».

19.Кузнєцов  Роман  Ігорович,  керівник  гуртків  «Юні  екологи»  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

Тема розробки: Методичні рекомендації «Основи озеленення».
20.Гнатюк  Наталія  Фоківна,  завідувачка  екологічним  відділом

Надвірнянського районного еколого-натуралістичного центру для дітей та
юнацтва Івано-Франківської області.

Тема розробки: Проєкт «Чисте довкілля – здорова нація».
21.Стрільчук  Ірина  Вікторівна,  культорганізатор  Волинського  обласного

еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради. 



Тема роботи: «Мої перші екоуроки»
22.Майсак Наталія Сергіївна,  методист станції  юних натуралістів м. Ковеля

Волинської області.

Тема  роботи:  «Запрошуємо  до  ЗПО  «Станція  юних  натуралістів  міста
Ковеля».

Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру  учнівської
молоді висловлює щиру подяку керівникам обласних державних департаментів
освіти  і  науки, інститутів  післядипломної  педагогічної  освіти,  керівникам
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  за  організацію  та
проведення Конкурсу.

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