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

НАКАЗ
м. Київ

«10» березня 2020 р.                                                                                № 30

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
науково-методичних розробок та
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти у 2019 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  2019  році  проведено  Всеукраїнський  конкурс  науково-
методичних  розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного
напряму позашкільної освіти.

На  розгляд  журі  представлено  170  науково-методичних  розробок  з  20
областей  України:  Вінницької,  Волинської,  Дніпропетровської,  Донецької,
Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Київської,  Кіровоградської,
Львівської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,
Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Миколаївської, Чернігівської.

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.

Високою  якістю  відзначаються  конкурсні  роботи  педагогічних
працівників  закладів  позашкільної  освіти  Київської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської, Чернівецької областей.

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:

1.  Нагородити  дипломами  І-ІІІ  ступенів  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
(далі – конкурс) за списком згідно з додатками 1-3.

2.  Поповнити банк даних науково-методичних розробок та  віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.

3.  Сприяти  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних
розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму
позашкільної освіти у 2020 році.

Додатки на 7 сторінках.
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



Додаток 1
до наказу НЕНЦ

від 10.03.2020 р. № 30

Список переможців Всеукраїнського конкурсу
науково-методичних розробок та віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти для нагородження дипломами
НЕНЦ МОН України І ступеня 

1.  Розум Людмила Миколаївна – керівник гуртка   ДЕНЦ «Камелія» Київської
області
Тема:  «Методичні  рекомендації  у  роботі  з  обдарованими  учнями-членами
первинного осередку Малої академії наук»;

2.   Шум'як  Наталія  Романівна  –  керівник гуртків  Тернопільського обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тема: «Клімат змінюється. Час діяти! (методичні рекомендації для проведення
тренінгів з учнівською молоддю в рамках Літньої кліматичної школи)»;

3.  Федун  Галина  Романівна  –  методист  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тема:  «Компетентнісний підхід  в  організації  та  проведенні  агробіологічного
дослідництва»;

4.  Лящук  Наталія  Іванівна  –  вчитель  біології  та  екології  Масевицької
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ступенів  Рівненської  області
Тема:  «Квест  -  технологія  в  контексті  інноваційної  форми  екологічного
виховання»;

5.  Вертель  Владислав  Вікторович  –керівник  гуртка  Комунального  закладу
Сумської  міської  ради  –  Сумський  міський  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді
Тема:  «Методичні  рекомендації  щодо  проведення  геологічних  екскурсій  на
території м. Суми та Сумської області»;

6.  Хлус  Лариса  Миколаївна  –  доцент  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  Кузьмінська Валентина
Василівна  –  керівник  гуртка  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Тема: «Теоретичні аспекти розвитку біоти».



Додаток 2
до наказу НЕНЦ

від 10.03. 2020 р. № 30

Список переможців Всеукраїнського конкурсу
науково-методичних розробок та віртуальних
ресурсів з еколого - натуралістичного напряму
позашкільної освіти для нагородження дипломами
НЕНЦ МОН України ІІ ступеня

1. Криштопа Тетяна Володимирівна – Комунальний заклад позашкільної освіти
«Центр дитячої та юнацької творчості» Семенівської міської ради Чернігівської
області
Тема: «Метод «Lapbook»: яскраво, творчо, пізнавально»;

2.  Лещенко  Інна  Вікторівна  –  методист  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді
Тема:  «Вплив  використання  інформаційних  технологій  на  формування
особистості  в  підлітковому  віці»;

3.  Центр  еколого-натуралістичної  творчості  Білоцерківської  міської  ради
Київської області
Тема: «У стилі агро (заняття з елементами тренінгу)»;

4. Миколюк Н. Г. – м. Камянець- Подільський Хмельницької області
Тема:  «Зошит для  практичних робіт  гуртка  «Юні  друзі  природи молодшого
шкільного віку»»;

5. Богомолова Оксана Антонівна – Позашкільне навчально-виховне об'єднання
м.  Кам'янець  –  Подільський   Хмельницької  області
Тема:  «Формування та  розвиток практичних пізнавальних інтересів учнів як
активних учасників освітнього процесу на заняттях гуртка «Юні зоологи»»;

6.  Сидій  Уляна  Ярославівна  –  керівник  гуртків  Тернопільського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тема: «Збірник матеріалів для проведення валеохвилинок»;

7.  Гоцуляк  Інна  Василівна  –  керівник  гуртків  Кам'янець  –  Подільського
позашкільного  навчально-виховного  об'єднання  Хмельницької  області
Тема: «Зошит для практичних робіт»;

8.  Катан  Наталія  Валеріївна  –  Чернівецький  міський  центр  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Чернівецької  міської  ради
Тема: «Життя без сміття»;

9. Гнибіда Анна Сергіївна – завідувач відділом організаційно-масової роботи,
Гнибіда  Олена  Анатоліївна  –  методист,  Стрілець  Ольга  Станіславівна  –
завідувач  лабораторією  екології  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру



Тема:  «Відкритий  обласний  чемпіонат  з  інтернет-вікторини
«Знай,люби,бережи»»;

10.  Дяченко  Лариса  Анатоліївна  –  керівник  гуртка  КЗ  «Недригайлівський
будинок  дитячої  та  юнацької  творчості  Недригайлівської  селищної  ради
Сумської  області»
Тема:  «Науково-дослідна  діяльність  вихованців  гуртків  еколого-
натуралістичного напрямку»;

11. Гайдар Ірина Семенівна – керівник гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  
Тема: «Пам'ятники тваринам»;

12.  Мовенко  Ольга  Василівна  –  керівник  гуртка  «Юні  садівники»  КЗ
позашкільної  освіти  Тростянецької  міської  ради  «Палац  дітей  та  юнацтва»
Сумської  області
Тема: «Сумщини природу збережем»;

13.  Камзьол  Віта  Степанівна  –  керівник  гуртка  КЗ  «Сарненський  районний
Будинок  дітей  та  молоді»  Рівненської  області
Тема:  «Ігрові  форми  виховної  роботи  екологічного  спрямування  в
позашкільному закладі»;

14.Чебан  Тетяна  Никодимівна  –  заступник  директора  з  виховної  роботи,
керівник  гуртків  КЗ  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді»
Тема: «Сценарій свята зустрічі птахів»;

15.Шепенюк  Ірина  Миколаївна  –  вчитель  хімії  Чернівецького  філософсько-
правового  ліцею  №2
Тема: «Екологічні проблеми використання полімерів».



Додаток 3
до наказу НЕНЦ

від 10.03. 2020 р. № 30

Список переможців Всеукраїнського конкурсу
науково-методичних розробок та віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти для нагородження дипломами
НЕНЦ МОН України ІІІ ступеня

1.  Манюк  Вадим  Володимирович  –  кандидат  біологічних  наук,  доцент  Дні-
провського національного університету ім. О. Гончара  «Дніпровський держав-
ний аграрно-економічний університет»,
Барановський Борис Олександрович – кандидат біологічних наук, НДІ біології
Дніпровського національного університету ім. О. Гончара, КЗО «Обласний еко-
лого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради,
Рощина Ніна Олегівна - кандидат біологічних наук, НДІ біології Дніпровського
національного  університету  ім.  О.  Гончара
Тема:  «Сучасний стан і  багаторічна динаміка флори природного заповідника
«Дніпровсько-Орільський» (випуск 33 серії  навчально-методичних посібників
«Еколого-натуралістичний вісник Придніпров'я»;

2.  Кузнєцов  Роман  Ігорович  –  керівник  гуртків  Надвірнянського  районного
еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та  юнацтва  Івано-  Франківської
області
Тема: «Методи екологічних досліджень »;

3.  Бульбенко Олена Олегівна -  Донецький обласний еколого-натуралістичний
центр, Данильченко Анна Василівна – вчитель біології та хімії Костянтинівської
ЗОШ І-ІІІ  ст. №9 Костянтинівської  міської  ради Донецької області,  Трубенко
Тетяна  Василівна  –  керівник  гуртка  ДОЕНЦ,  Гнибіда  Анна  Сергіївна  –
завідувач  ОМВ  ДОЕНЦ  
Тема: «Дитячий екологічний парламент»;

4.  Лещенко  Ірина  Анатоліївна  –  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, Шатух Наталя
Федорівна – завідувач лабораторією інноваційних технологій ДОЕНЦ, Гойдаш
Галина  Сергіївна  –  методист  ДОЕНЦ,  Гнибіда  Анна  Сергіївна  –  завідувач
організаційно-масового  відділу  ДОЕНЦ,  Коник  Олександр  Миколайович  –
художник-оформлювач  ДОЕНЦ  
Тема: «Організація діяльності учнівських лісництв»;

5.  Кляп  Юрина  Михайлівна  –  керівник  гуртка  Виноградівського  районного
еколого-натуралістичний  центру  учнівської  молоді  Закарпатської  області



Тема: «Активізація навчальної діяльності учнів на гурткових заняттях еколого-
натуралістичного напрямку»;

6.  Басанська  Владлена  Дмитрівна  –  керівник  гуртків  КЗ  «Міський  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Марганецької міської ради
Дніпропетровської області
Тема:  «Оцінювання  стану  навколишнього  середовища  за  наявністю  та
різноманітністю лишайників»;

7. Горєлова Тетяна Володимирівна – керівник гуртка КЗ «Дитячий екологічний
центр» Кам'янської міської ради Дніпропетровської області
Тема: «Рідкісні макроміцети степового Подніпров 'я»;

8.  Новіцький  Роман  Олександрович  –  професор  Дніпровського  державного
аграрно-економічного  університету, КЗО  «Обласний  еколого-натуралістичний
центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської  області
Тема:  «Методичні  рекомендації  по  вивченню  основ  іхтіології  та  організації
іхтіологічних досліджень на водоймах Дніпропетровської  області  (навчально-
методичний  посібник  серії  «Еколого-натуралістичний  вісник  Придніпров'я»,
випуск 35»;

9.  Мовенко  Ольга  Василівна  –  керівник  гуртка  «Юні  садівники»  КЗ
позашкільної  освіти  Тростянецької   міської  ради  «Палац  дітей  та  юнацтва»
Сумської області
Тема: «Вирощування суниці садової на засадах органічного землеробства»;

10.  Манійчук  Тетяна  Леонідівна  –  директор,  Філюк Олена  Володимирівна  –
заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи  Шепетівського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області
Тема: «Внутрішній контроль в закладі позашкільної освіти»;

11. Архипчук Людмила Анатоліївна – Рівненська ЗОШ №20, Микитюк Оксана
Дмитрівна – Рівненська Спш №15, Целюк Галина Василівна – Рівненський НВК
№2
Тема: «Чому? Звідки? Для чого? Розвиток критичного мислення учнів.»;

12.  Марховська  Аліна  Василівна  –  керівник  гуртка  Шепетівського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області
Тема:  «Продуктивне  навчання  як  основа  розвитку  екологічної  культури
особистості»;

13.  Волчанова  Світлана  Ігорівна  –  Токмацький  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості  Токмацької  міської  ради  Запорізької  області
Тема:  «Дидактичні можливості застосування мобільних додатків в освітньому
процесі гуртка еколого-натуралістичного напряму»;



14. Ковальчук Альона Олександрівна - керівник гуртка Шепетівського міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хмельницької
області
Тема:  «Використання  наочності  для  активізації  пізнавальної  активності
віхованців»;

15. Гаврилюк Антоніна Іванівна – КЗ «Дитячий екологічний центр» Кам'янської
міської ради Дніпропетровської області
Тема: «Наукові дослідження в природі: весна»;

16.  Люта  Зоряна  Степанівна  –  керівник  гуртка  «Юні  натуралісти»  Центру
науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  м.  Калуш  Івано-Франківської
області
Тема:  «Формування  екологічної  свідомості  та  дослідницьких  навичок
вихованців закладу позашкільної освіти»;

17.  Тесленко  Наталія  Василівна  –  комунальний  позашкільний  навчальний
заклад «Станція юних натуралістів Покровського району» Криворізької міської
ради  Дніпропетровської  області
Тема:  «Досліджуємо  малі  річки  (Еколого-гідрохімічні  дослідження  річки
Саксагань у Кривому Розі)»;

18.  Даценко Тетяна  Юріївна  –  методист  КПНЗ  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості  «Сонях»  Криворізької  міської  ради  Дніпропетровської  області
Тема: «Виховання уявлення про практичну цінність екологічних знань»;

19.  Товкун  Ніна  Іванівна  –  директор  Будинку  художньої  творчості  дітей,
юнацтва  та  молоді  Переяслав-Хмельницької  міської  ради  Київської  області
Тема: «Екологічне виховання в новому форматі освітнього простору сучасного
закладу позашкільної освіти»;

20. Березецька Олена Олексіївна – методист Миколаївської міської станції юних
натуралістів
Тема: «STEM-освіта: екологічний аспект»;

21.  Бригадиренко Віктор  Васильович  –  доцент  Дніпровського  національного
університету ім. О. Гончара, кандидат біологічних наук, керівник гуртка КЗО
«Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  м.
Дніпро,
Пахомов  Олександр  Євгенович  –  професор  Дніпровського  національного
університету ім. О. Гончара доктор біологічних наук,
Пономаренко  Олександр  Леонідович  –  старший  науковий  співробітник
природного заповідника «Дніпровсько-Орільський», доцент,
Задорожна Галина Олександрівна - старший науковий співробітник природного
заповідника «Дніпровсько-Орільський», доцент, кандидат біологічних наук,
Ганжа Дмитро  Сергійович -   науковий співробітник  природного заповідника
«Дніпровсько-Орільський»,



Новіцький  Роман  Олександрович  –  професор  Дніпровського  державного
аграрно-економічного  університету, кандидат біологічних наук, керівник гуртка
КЗО «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м.
Дніпро
Тема:  «Робочий  зошит  юного  натураліста  (ботаніка,  еколога,  зоолога  та
іхтіолога».


