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Про підсумки проведення Всеукраїнського
Конкурсу методичних моделей виховного
процесу в освітніх закладах «Виховати
особистість» у 2019 році

     На виконання затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи  НЕНЦ на  2019  рік,  відповідно  до  Умов  проведення  Всеукраїнського
конкурсу  методичних  моделей  виховного  процесу  в  освітніх  закладах
«Виховати  особистість»  та  з  метою  пошуку  резервів  оптимізації  виховного
потенціалу,  підвищення  авторитету  і  соціального  статусу  педагогічних
працівників,  які  забезпечують  виховний  процес  в  загальноосвітніх  та
позашкільних  навчальних  закладах,  Міністерство  освіти  і  науки  України
спільно з  Інститутом проблем виховання  Національної  академії  педагогічних
наук України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка Національної академії
педагогічних наук України та Національним еколого-натуралістичним центром
учнівської  молоді  (НЕНЦ)  провели  в  у  2019  році  Всеукраїнський  конкурс
методичних  моделей  виховного  процесу  в  освітніх  закладах  «Виховати
особистість».
     Згідно з Умовами проведення заходу, до участі  в конкурсі були залучені
вчителі і організатори позакласної роботи загальноосвітніх навчальних закладів
та керівники творчих учнівських об’єднань позашкільних навчальних закладів
за  номінаціями:  «Вчитель  загальноосвітнього  навчального  закладу»,
«Організатор  позакласної  роботи  загальноосвітнього  навчального  закладу»,
«Керівник  творчого  учнівського  об’єднання  позашкільного  навчального
закладу».
     Участь у другому (всеукраїнському етапі) прийняли 38 робіт, переможці
обласного  етапу,  (в  номінації  «Вчитель  загальноосвітнього  навчального
закладу»  -  11  робіт,  «Організатор  позакласної  роботи  загальноосвітнього
навчального  закладу»  -  7  робіт,  «Керівник  творчого  учнівського  об’єднання
позашкільного  навчального  закладу»  -  20  робіт)  із  9  областей  України:
Донецької, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Вінницької, Рівненської,
Сумської, Одеської, Дніпропетровської, Кіровоградської.
     Журі конкурсу в складі науковців Інституту проблем виховання Національної
академії  педагогічних наук  України,  Інституту психології  імені  Г.С.  Костюка
Національної  академії  педагогічних  наук  України,  методистів  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН України  оцінювало
роботи за наступними показниками:
- наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами конкурсу;
- педагогічні знахідки, ідеї, спрямовані на оновлення змісту виховання;



- доцільність вибору форм, методів та засобів організації виховної роботи;
- оптимальність сучасних засобів та прийомів виховної діяльності;
- уміння поставити найближчі педагогічні завдання і перспективи в роботі з
кожним вихованцем і колективом в цілому;
- врахування й використання виховної ролі сім’ї у формуванні особистості.
     На підставі рішення журі

                                                            НАКАЗУЮ

     Нагородити  Дипломом  відповідного  ступеня  (за  підписом  Беха  І.  Д.,
директора  Інституту  проблем  виховання  Національної  академії  педагогічних
наук  України,  доктора  психологічних  наук,  професора,  академіка  та
Вербицького В.В., директора Національного еколого-натуралістичного центру,
доктора  педагогічних  наук,  професора)  переможців  та  призерів  конкурсу
«Виховати особистість» відповідно до списку (додаток 1).

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



Додаток 1
до наказу НЕНЦ №28
від 05 березня 2020 р.

Список переможців та призерів конкурсу «Виховати особистість»:

І. В номінації «Керівник творчого учнівського об'єднання»

за зайняте І місце:

1.  Нестерук Тамара Василівна – директор КЗ КОР «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини», Шевченко Людмила Миколаївна – заступник директора з
навчально-виховної  роботи,  Пахомова  Інна  Андріївна  –  завідувач  еколого-
натуралістичного відділу з роботою «Реалізація обласного освітнього проекту
«Екологічний  кластер  «Eco World Kids»:  екологізація  освітнього  простору  у
закладах загальної середньої та позашкільної освіти Київщини».

за зайняте ІІ місце:

1.  Огнєва Світлана  Василівна,  член  Національної  спілки майстрів  народного
мистецтва  України,  майстер  народної  творчості  України,  керівник-методист
зразкового  творчого  об’єднання  «Флористичні  барви»
Комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  -  обласного  центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю  з  роботою
«Опис досвіду роботи з формування методичної моделі виховного процесу у
зразковому творчому об’єднанні «Флористичні барви»;

2.  Олефіренко  Ірина  Володимирівна  –  керівник  гуртка,  Гаєва  Людмила
Валентинівна – керівник гуртка КЗ «Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю»  з  роботою
«Упровадження інтегрованого навчання в модель виховної  роботи в науково-
технічних гуртках».

за зайняте ІІІ місце:

1. Гаврилюк Іванна Анатоліївна – керівник гуртків Вінницької обласної станції
юних натуралістів з роботою «Опис досвіду роботи»;

2. Аксюк Наталія Михайлівна – педагог-організатор Косівського ліцею ім. Ігоря
Пелипейка Івано-Франківської  області  з  роботою «Виховання школярів через
роботу учнівського самоврядування»;

3. Горєлова  Юлія  Володимирівна  –  керівник  школи  організаторів  дозвілля
«Забава», керівник гуртка-методист КПНЗ «Палац творчості дітей та юнацтва»,
Дніпропетровської  області  з  роботою  «Формування  загальнокультурної  та
соціально-комунікативної  компетентностей  особистості  вихованців  засобами
ігрових технологій».
ІІ. В номінації «Вчитель загальноосвітнього навчального закладу»

за зайняте І місце:



1.  Монастирецька  Наталія  Романівна  –  вчитель  хімії,  Манявського  ліцею
Богородчанської районної ради Івано-Франківської області з роботою «Розвиток
і формування творчої особистості, громадянина – патріота України».

за зайняте ІІ місце:

1.  Швидкіна Дар`я Ігорівна – вчитель англійської мови ЗОШ І-ІІІ ступенів №4
Покровської  міської  ради Донецької  області  з  роботою «Формування творчої
індивідуальної  особистості  школяра,  виховання  свідомого  громадянина,
патріота своєї Батьківщини»;

2. Туманян Тетяна Сергіївна – методист ЗСШІ І-ІІІ ступенів КЗВО «Хортицька
національна  навчально-реабілітаційна  академія»  Запорізької  обласної  ради  з
роботою  «Конкурс  «Фрактали»  як  засіб  самореалізації  та  самоствердження
підлітків з особливими освітніми проблемами».

за зайняте ІІІ місце:

1. Хлібець Євгеній Олегович – вихователь ЗОШ І-ІІІ ступенів КЗВО «Хортицька
національна  навчально-реабілітаційна академія»  Запорізької  обласної  ради   з
роботою  «Інтерактивні  форми  спілкування  як  дієвий  спосіб  формування
громадянської компетентності підлітків»;

2. Боговін Наталія Вікторівна – вчитель початкових класів ЗСШІ І-ІІІ ступенів
КЗВО «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької
обласної  ради   з  роботою  «Соціальні  проєкти  як  засіб  розвитку  життєвих
компетентностей здобувачів освіти в новій українській школі».

ІІІ.  В  номінації  «Організатор  позакласної  роботи  загальноосвітнього
навчального закладу»

за зайняте І місце:

1. Стасів Катерина Василівна – педагог-організатор Калуського ліцею №2 Івано-
Франківської області  з роботою «Формування активної громадянської позиції
учнів  шляхом  використання  сучасних  засобів  та  методів  виховання,
інформаційних технологій».

за зайняте ІІ місце:

1.  Сулім  Ніна  Василівна  –  педагог-організатор  Оболонської  ЗОШ  І-  ІІІ  ст.
Долинської  районної  ради  Івано-Франківської  області  з  роботою  «Опис
досвіду»;

2. Григор'єва  Оксана  Теодорівна  –  заступник  директора  з  виховної  роботи
Масевицької  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівської  районної  ради  Рівненської
області  з  роботою  «Матеріали  на  конкурс  методичних  моделей  «Виховати
особистість»».



за зайняте ІІІ місце:

1.  Жембій  Валентина  Всеволодівна  –  керівник  учнівського  лісництва
«Дивосвіт»  Окнянського  районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Одеської області з роботою «Формування екологічної свідомості вихованців в
процесі заняття у гуртках»;

2. Балаба Людмила Михайлівна – керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької
творчості Лебединської міської ради Сумської області з роботою «Формування
національної  свідомості  особистості  в  процесі  освітньої  діяльності  в
позашкільному соціумі»;

3. Горіна  Олеся  Станіславівна  –  керівник  гуртка  КПНЗ  «Центр  дитячої  та
юнацької творчості «Гармонія»» Криворізької міської ради Дніпропетровської
області з роботою «Дитяча радіожурналістика у формуванні соціально активної
та професійної компетентності особистості»;

4. Привідіон Світлана Володимирівна – керівник гуртків КЗ «Роменський центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю ім. Івана Кавалерідзе» 
Сумської області з роботою «Національно-патріотичне виховання дітей та 
учнівської молоді засобами еколого-натуралістичної  творчості».


