
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ

«09» березня 2021 р. № 20

Про підсумки проведення 
Позашкільних педагогічних читань-
виставки видавничої продукції з  
позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму у 2020 р. 

З метою підвищення якості та удосконалення змісту позашкільної освіти,
забезпечення гуртків та інших творчих об’єднань закладів позашкільної освіти
еколого-натуралістичного  напряму  якісними  виданнями,  поширення
інноваційного  педагогічного  досвіду,  Національний  еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді спільно з Національною академією педагогічних наук
України  та  Всеукраїнською асоціацією  педагогів-позашкільників  «Фактор»  у
2020  році  провели  щорічні  заочні  Позашкільні  педагогічні  читання-виставку
видавничої продукції з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.
У  рамках  виставки  проведено  конкурс  видавничої  продукції  за  такими
тематичними  розділами:  «Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у  закладі
позашкільної освіти», «Модернізація змісту позашкільної освіти», «Інновації у
формуванні  фахових  компетенцій  педагогів»,  «Заклад  позашкільної  освіти  і
регіон: енергія інноваційної взаємодії», «Науково-популярні видання для дітей
та  юнацтва»,  «Реклама  досягнень  закладу  позашкільної  освіти».  На  розгляд
журі представлено 63 роботи із 15 областей України: Вінницької, Волинської,
Дніпропетровської,  Донецької,  Житомирської,  Закарпатської,  Кіровоградської,
Львівської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Хмельницької, Чернігівської. 

Журі  відмічає,  що  частина  робіт  не  пройшли  належне  редакційно-
видавниче  опрацювання, не  відповідають  вимогам  щодо  поліграфічного  і
технічного  виконання,  потребують  покращення  якості  художнє  оформлення,
узгодження змісту видань з їхнім видом за цільовим призначенням. Оргкомітет
та журі звертають увагу учасників конкурсу на якість оформлення анотованого



переліку  видань,  правильність  оформлення  заявок,  точність  назв   закладів
освіти, ініціалів авторів видань тощо. 

На  підставі  рішення  журі  конкурсу  видавничої  продукції  в  рамках
Позашкільних педагогічних читань-виставки  з   позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму 

НАКАЗУЮ:

 1.  Нагородити  дипломами  І-ІІІ  ступенів  Національного  еколого-
натуралістичного центру Міністерства  освіти і  науки України переможців  та
призерів Всеукраїнської виставки видавничої продукції з  позашкільної освіти
еколого-натуралістичного  напряму  (далі  –  виставки)  за  списком  згідно  з
додатками 1-3. 
2.  За  матеріалами  Позашкільних  педагогічних  читань-виставки  видавничої
продукції  з  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
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у 2021 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 НЕНЦ
доктор педагогічних наук, 
професор                                                                                     В. В. Вербицький

                                                                                         

                                                                                   



 Додаток 1 
                                                                              до наказу НЕНЦ № 20 

                                                                                 від 09.03.2021 р. 

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

 Тематичний  розділ  «Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у  закладі
позашкільної освіти»:

1.  Куроченко  Ірина  Іванівна,  керівник  Екологічного  центру  Рівненського
міського  палацу  дітей  та  молоді;  Рискова  Варвара  Георгіївна,  керівник
Ресурсного  центру  з  екологічної  освіти  та  виховання  Рівненського  міського
палацу  дітей  та  молоді;  Володимирець  Віталій  Олександрович,  кандидат
біологічних  наук,  доцент  кафедри  агрохімії,  ґрунтознавства  та  землеробства
Національного університету водного господарства та природокористування.

Назва видання:  «Біорізноманіття: Зозулинцеві (Orchidaceae Juss )Рівненської
області»»

2.  Борщевич  Лариса  Вікторівна,  доцентка  Дніпровського  національного
університету ім.  О.  Гончара,  кандидатка хімічних наук;  Хмеловська Світлана
Олександрівна,  кандидатка  хімічних  наук,  керівник  гуртка  комунального
закладу освіти  «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради.

Назва видання:  «Основи органічної хімії» (для слухачів Природничої школи
учнівської молоді)».

3.  Химчак Галина Тимофіївна,  заступниця директора з  навчально-методичної
роботи  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості   учнівської  молоді»;  Романенко Вікторія
Олександрівна, завідувачка  сільськогосподарським  відділом  комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».

Назва видання: «Вчимося досліджувати та охороняти природу».

4. Авторський колектив 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.

Назва видання: «Інновації в системі еколого-натуралістичної освіти Донецької
області».



Тематичний розділ «Модернізація змісту позашкільної освіти»

1. Перепелиця Ніна Володимирівна, методистка комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю.

Назва видання: «Патріотичні ігри юних: програма з патріотичного виховання
засобами гри для реалізації наскрізних ліній у закладах позашкільної освіти».

2. Тихенко Лариса Володимирівна, директорка комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;  Бондар  Любов  Миколаївна,  заступниця  директора  комунального
закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи
з  талановитою  молоддю;  Крекотіна  Тетяна  Миколаївна,  методистка
комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю; Тернавська Людмила Володимирівна,
методистка  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  -  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Назва видання:  «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект, 1/2020».

3.  Члек  Олена  Олександрівна,  завідувачка  інструктивно-методичного  відділу
комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний
центр» Житомирської обласної ради; Шубович Лілія Анатоліївна,  методистка
комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний
центр» Житомирської обласної ради.

Назва видання:  «Птахи взимку».

4. Воробей Ольга Федорівна, методистка комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів».

Назва видання: «Формування екологічної компетентності вихованців закладів
позашкільної освіти засобами гри».

Тематичний  розділ  «Інновації  у  формуванні  фахових  компетентностей
педагогів»

1.  Куроченко  Ірина  Іванівна,  керівник  Екологічного  центру  Рівненського
міського  палацу  дітей  та  молоді;  Рискова  Варвара  Георгіївна,  керівник
Ресурсного  центру  з  екологічної  освіти  та  виховання  Рівненського  міського
палацу дітей та молоді.

Назва видання:  «Таємниці життя черв’яків».

2. Бабак Лідія Дмитрівна, методист Одеського обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання.



Назва видання:  «Маленький дослідник».

3.  Копельчук  Анастасія  Броніславівна,  керівник  гуртка;  Андрусенко  Ольга
Михайлівна,  вихователь  групи  старшого  дошкільного  віку  «Соняшник»
Житомирського центру розвитку дитини № 68.

Назва видання: «Про що думають ялинки напередодні Нового року».

Тематичний  розділ  «Заклад  позашкільної  освіти  і  регіон:  енергія
інноваційної взаємодії»

1. Тихенко Лариса Володимирівна, директорка комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;  Бондар  Любов  Миколаївна,  заступниця  директора  комунального
закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи
з  талановитою  молоддю;  Крекотіна  Тетяна  Миколаївна,  методистка
комунального закладу Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної
освіти та роботи з талановитою молоддю; Тернавська Людмила Володимирівна
методистка  комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  -  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Назва видання: «Позашкільна освіта Сумщини: регіональний аспект, 2/2020,
3/2020».

Тематичний розділ «Реклама досягнень закладу позашкільної освіти»

1.  Самойленко Ніна  Олексіївна,  директорка  комунального  закладу  «Міський
центр екологічної творчості Луцької міської ради».

Назва видання: «Досвід співпраці учнівського самоврядування та молодіжної
громадської  організації  «Молодіжний  кліматичний  парламент»  щодо
покращення життя місцевої громади».

2.  Щербина  Олена  Іванівна,  методистка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, Сусахіна Людмила Володимирівна,
директорка  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.

Назва видання:  «Пізнай свій рідний край».

3.  Черешневський Олег Михайлович,  керівник гуртків  Сокальського Будинку
дитячої та юнацької творчості Львівської області.

Назва видання: «Поезія і проза в еколого-натуралістичних конкурсах».

4. Педагогічний колектив комунального закладу «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради.



Назва видання: «Виховання учнівської молоді як суб’єктів громадянської дії в
умовах закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму».

Тематичний розділ «Науково-популярні видання для дітей»

1.  Паславська  Любов  Михайлівна,  керівник  гуртків  позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Бережанської міської ради Тернопільської області.

Назва видання: «Бджоли також плачуть».

2.  Корнієнко Сергій  Володимирович,  директор  Шосткинської  міської  станції
юних натуралістів Шосткинської міської ради Сумської області.

Назва видання: «Посади дерево».

3.  Стеблина  Ольга  Олександрівна,  керівник  гуртка  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»,  учителька комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа
№2  І-ІІІ  ступенів  ім.  А.С.  Макаренка  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської  області;  Федоров  Вадим  Миколайович,  керівник  гуртка
комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді», учитель Добронадіївської школи
І-ІІІступенів Олександрійського району Кіровоградської області.

Назва видання: «Учасники Міжрегіонального освітнього проєкту «Прекрасні
далі  манять  нас  в  похід» учні  Долинського та  Олександрійського районів  за
здоровий спосіб життя».

4.  Беляєва  Ольга  Михайлівна,  керівник  гуртків-методист  Шепетівського
міського центру еколого—натуралістичної творчості учнівської молоді.

Назва видання: «Догляд за собакою та основи грумінгу».



                                                                                               Додаток 2 
                                                                                      до наказу НЕНЦ № 20 

                                                                                            від 09.03.2021 р. 

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

Тематичний  розділ  «Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у  закладі
позашкільної освіти»:

1.  Полятикіна  Тетяна  Петрівна,  керівник  гуртка  Комунального  закладу
Путивльської районної ради Сумської області – районний центр позашкільної
роботи.

Назва  видання: «Робочий  зошит  для  проведення  практичних  занять  за
навчальною програмою «Юні квітникарі»».

Тематичний розділ «Модернізація змісту позашкільної освіти»

1. Перепелиця Ніна Володимирівна, методистка комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю.

Назва видання:  «Патріотичні ігри юних».

2.  Чайка  Тетяна  Василівна,  методистка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Назва видання:  «Булінг, конфлікти та агресія в підліткових колективах».

Тематичний  розділ  «Інновації  у  формуванні  фахових  компетентностей
педагогів»

1.  Островська  Русанна  Олексіївна,  методистка  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області.

Назва видання: «Про ліс у лісі: лісова педагогіка».

2. Москаленко Наталія Олександрівна, керівник гуртка Світловодської станції
юних натуралістів Кіровоградської області.

Назва видання: «Формування  життєвих  компетентностей  вихованців  гуртка
еколого-натуралістичного напряму».

3.  Пугачова  Ірина  Ярославівна,  завідувачка  відділу  сільського  господарства
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Назва видання: «Методика проведення дослідницької роботи з рослинництва».



4. Бицько Тетяна Миколаївна, методистка комунального закладу «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів».

Назва видання: «Організація та зміст роботи куточка живої природи».

Тематичний  розділ  «Заклад  позашкільної  освіти  і  регіон:  енергія
інноваційної взаємодії»

1.  Щербина  Олена  Іванівна,  завідувачка  відділу  екології  і  охорони  природи
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Назва  видання: «Організація  ефективного  освітнього  середовища  у  закладі
позашкільної освіти    для дітей та молоді, що мають особливі освітні потреби».

2.  Брижак  Людмила  Михайлівна,  завідувачка  відділу  біології  та  методичної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді; Чайка Тетяна Василівна, методистка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Назва видання: «Методика проведення екологічних експедицій».

Тематичний розділ «Реклама досягнень закладу позашкільної освіти»

1. Борсук Наталія Петрівна, керівник гуртків комунального закладу «Міський
центр екологічної творчості Луцької міської ради».

Назва видання: «Виховна робота як цілісна система формування особистості
вихованців у контексті освітніх інновацій».

2.  Брижак  Людмила  Михайлівна,  завідувачка  відділу  біології  та  методичної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді; Гудзь Яна Романівна, культорганізатор Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Назва видання: «Юннатівському руху – 95 років».

Тематичний розділ «Науково-популярні видання для дітей»

1.  Божко  Ольга  Ярославівна,  керівник  гуртків  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Назва видання: «Змії».

                                                                                                           

                                                                                                

 



                                                                                               Додаток 3 
                                                                                         до наказу НЕНЦ № 20 

                                                                                              від 09.03.2021 р. 

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

Тематичний  розділ  «Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у  закладі
позашкільної освіти»:

1.  Жовтоножук Любов Яківна,  методистка Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів.

Назва видання: «Використання пестицидних рослин в боротьбі з шкідниками і
хворобами  сільськогосподарських  рослин  на  навчально-дослідній  земельній
ділянці».

Тематичний розділ «Модернізація змісту позашкільної освіти»

1. Ваховська Ніна Олександрівна, керівник гуртка Центру позашкільної освіти
ім. О. Разумкова м. Бердичева.

Назва видання: «Пізнаємо світ птахів».

2.  Лещенко  Інна  Вікторівна,  методистка  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

Назва видання: «Виховуємо патріотів».

3.  Чумак Ірина Миколаївна,  керівник гуртків  Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді.

Назва  видання: «Основні  представники  водних  плазунів:  черепахи,
крокодили» з використанням лепбука».

Тематичний  розділ  «Інновації  у  формуванні  фахових  компетентностей
педагогів»

1.  Островська  Русанна  Олексіївна,  методистка  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості  Окнянської  селищної  ради  Окнянського  району  Одеської  області,
Жембій  Валентина  Всеволодівна,  директорка  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Окнянської селищної ради Окнянського району Одеської області.



Назва  видання: «Матеріали  з  досвіду  роботи  учнівського  лісництва
«Дивосвіт» «Сорока-білобока», вип. №39, 40, 41.

2.  Майор  Надія  Адамівна,  методистка  районного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Виноградівської районної ради Закарпатської області.

Назва видання: «Сучасні форми і методи роботи з батьками».

3.  Федун  Галина  Романівна,  методистка  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді.

Назва видання: «Інтерактив у освітньому процесі – від ідеї до втілення».

Тематичний розділ «Науково-популярні видання для дітей»

1.  Аулова  Олена  Андріївна,  культорганізатор  КПНЗ  «Центр  еколого-
натуралістичної  творчості   учнівської  молоді»  Дніпровської  районної  ради
Дніпропетровськ області.

Назва видання: «Юннатівська родина».

2.  Куроченко  Ірина  Іванівна,  керівник  Екологічного  центру  Рівненського
міського  палацу  дітей  та  молоді,  Рискова  Варвара  Георгіївна,  керівник
Ресурсного  центру  з  екологічної  освіти  та  виховання  Рівненського  міського
палацу дітей та молоді.

Назва видання: «Дерева - наші друзі».

3. Панчук  Марина Петрівна, керівник гуртка Вінницької обласної станції юних
натуралістів.

Назва видання: «Юні екологи».
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