
22 грудня 2021 р. № 94

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського конкурсу
науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів 
з еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти у 2021 році 

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  2021  році  проведено  Всеукраїнський  конкурс  науково-методичних
розробок  та  віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму
позашкільної освіти.

На розгляд журі представлено понад 100 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 педагогі-
чний досвід, спрямований на допомогу керівникам гуртків. 

Разом з тим журі відмічає, що частина робіт не відповідає умовам Конку-
рсу.

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 згідно списку додатку 1
(на 2 аркушах).

ІІ. Нагородити дипломом ІІ ступеня Національного еколого-натуралістично-
го  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  переможців
Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів
з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти згідно списку додатку 2
(на 3 аркушах).

ІІІ. Нагородити дипломом ІІІ ступеня Національного еколого-натуралісти-
чного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України переможців
Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів
з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти згідно списку додатку 3
(на 3 аркушах).

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 Конку-
рсу.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                    Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ



Додаток 1
до наказу НЕНЦ №94
від 22 грудня 2021 р.

Список переможців    Всеукраїнського конкурсу науково-методичних
розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму поза-
шкільної освіти, нагороджених дипломом І ступеня Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України 

1.  Кузьмінська  Валентина  Василівна,  Хлус  Лариса  Миколаївна,  методисти  КЗ
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної учнівської молоді».
Тема розробки: Навчальний посібник «Плодове садівництво».

2. Гевко  Галина  Ярославівна,  Павлусик  Ольга  Леонідівна,  керівники  гуртків
Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді.
Тема розробки: Кліматична освіта: сучасний погляд.

3.  Красніков  Костянтин,  керівник  гуртка  «Юні  рослинники»  КЗ  КОР  «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини».
Тема розробки: Робочий зошит для занять гуртка «Юні рослинники».

4.  Ніколаєнкова  Ольга  Віталіївна,  керівник  гуртка  КЗО  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської  молоді» Дніпропетровської  обласної
ради «Шафран».
Тема розробки: Дидактичний посібник «Юннат-патріот».

5.  Каткова Світлана Володимирівна, керівник гуртка-методист КЗ «Центр поза-
шкільної освіти» Тетіївської міської ради Київської області.
Тема  розробки:  «Екологічний  проект  «Краплина  до  краплини  –  майбутнє
людини».

6.  Малиш Галина Ярославівна,  керівник гуртків КЗ ЛОР «Львівський обласний
центр   еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
Тема розробки: «Інтелектуальні та рухливі ігри в екологічній освіті».

7. Костюк Оксана Анатоліївна, керівник гуртка Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
Тема розробки: «Використання навчальних ігор на заняттях гуртка зоологічного
профілю».



8.  Рощенюк Оксана Анатоліївна,  керівник гуртка-методист Центру позашкільної
освіти ім. О. Разумкова Бердичівської міської ради Житомирської області.
Тема  розробки:  «Створення  «Зеленого  лабіринту»  як  еколого-розвивального
середовища в ландшафтному озелененні закладу освіти».

9. Пахольчук Олена Сергіївна, директор КЗ «Татарбунарський будинок дитячої та
юнацької творчості» Татарбунарської міської ради Одеської області.
Тема розробки: Візуалізація конспекту гурткового заняття.

10. Частухіна Світлана Дмитрівна,  Енергодарський центр туризму, краєзнавства
та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
Тема  розробки:  «Використання  електронних  ресурсів  на  заняттях  гуртка
еколого-натуралістичного напряму».

11. Люта Зоряна Степанівна, керівник гуртка-методист Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді м. Калуш Івано-Франківської області.
Тема розробки: Методична розробка «Дивосвіт очима дітей».

12.  Сокольвак Анжела Володимирівна,  заступник директора з  виховної  роботи
Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради
Київської області.
Тема розробки: «Естетико-екологічний розвиток дітей на заняттях студії пісочної
анімації «Карамелька».

13. Шевченко О.А., керівник гуртка Миколаївської міської станції юних натуралі-
стів.
Тема розробки: «Організація роботи школи юних екскурсоводів у міській станції
юних натуралістів».

14.  Ярошенко  Оксана  Володимирівна,  керівник  гуртка  Миколаївської  міської
станції юних натуралістів.
Тема розробки:  «Екологічний квест, як форма екологічної освіти і виховання в
міській станції юних натуралістів».



Додаток 2
до наказу НЕНЦ №94
від 22 грудня 2021 р.

Список  переможців  Всеукраїнського  конкурсу  науково-методичних
розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму поза-
шкільної освіти, нагороджених дипломом ІІ ступеня Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України 

1.  Красніков  Костянтин  Петрович,  керівник  гуртка  Васильківського  міського
центру дітей та юнацтва Київської області.
Тема розробки: Робочий зошит для проведення занять гуртка «Юні овочівники».

2. Завадська Лариса Адамівна, керівник гуртка  Ратнівського центру дитячої  та
юнацької творчості Волинської області.
Тема розробки:  «Екологічна стежка – засіб розвитку природничої компетенції
дошкільника-позашкільника».

3.  Хаймик  Галина  Адамівна,  заступник  директора  з  виховної  роботи  ОЗЗСО
«Раково-Ліський ліцей» Волинської області.
Тема  розробки:  «Використання  інноваційних  технологій  у  екологічному
вихованні школярів».

4. Духніч Валентина Григорівна, Музиченко Катерина Володимирівна, завідувачі
відділами Дитячого естетично-натуралістичного центру «Камелія» Броварського
району Київської області.
Тема розробки: «Організація і проведення екскурсій в саду закладу позашкільної
освіти».

5. Глінчевська Яніна Анатоліївна, директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
№28 імені гетьмана І. Виговського м. Житомира.
Тема розробки: «Плекаємо дерево доброчесності».

6.  Куть Ганна Юріївна, методист Комунального закладу «Кривоозерський Буди-
нок дитячої творчості Кривоозерської селищної ради» Миколаївської області.
Тема  розробки:  «Екологічні  знання  у  формуванні  екологічної  свідомості
вихованців».

7.  Романенко  Оксана  Анатоліївна,  методист  комунального  закладу  «Міський
Центр дитячої творчості» м. Білгорода-Дністровського Одеської області.



Тема  розробки:  «Методика  організації  фенологічних  спостережень  як  основи
дослідницької діяльності вихованців гуртків».

8.  Бицько  Тетяна  Миколаївна,  методист  комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів».
Тема розробки:  «Формування  екологічної  компетентності  вихованців  гуртів  у
контексті модернізації освітньо-виховного простору».

9.  Виниченко  Алла  Михайлівна,  керівник  гуртка  Куликівського  центру  поза-
шкільної освіти Чернігівської області.
Тема  розробки:  Дидактичні  та  практичні  матеріали  для  проведення
дослідницьких робіт.

10. Каширець Наталія Петрівна, консультант КУ «Центр професійного розвитку
педагогічних працівників» Волинської області.
Тема розробки: «Модель eco-stem-проекту».

11. Криштопа Тетяна Володимирівна, Михайленко Любов Василівна, методисти,
керівники  гуртків  КЗПО  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Семенівської
міської ради Чернігівської області.
Тема розробки: Дидактичні матеріали «Чарівний світ комах».

12. Філюк Олена Володимирівна, Чумак Ірина Миколаївна, Шепетівський міський
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.
Тема  розробки:  «Онлайн-тести  в  освітньому  процесі  закладу  позашкільної
освіти».

13. Ханченко Дар’я Олегівна, керівник гуртка КПНЗ «Станція юних натуралістів
Тернівського району» Криворізької міської ради.
Тема  розробки:  Сценарій  виховного  заходу  з  питань енергозбереження «Збу-
дуймо разом екобудинок».

14.  Драганова Світлана Федорівна, вчитель початкових класів Виноградівського
ЗЗСО ім. О. О. Банаєва Одеської області.
Тема розробки:  Методичний матеріал акції «День юного натураліста» (сценарії
виховних заходів). 

15. Данилюк  Ірина  Іванівна,  керівник  гуртка  Івано-Франківського  обласного
еколого-     натуралістичного центру учнівської молоді.
Тема розробки: «Юннат – це на все життя». 



16. Потопальська Галина Григорівна, керівник гуртка КУ «Центр дитячої та юна-
цької  творчості» Коростенської міської ради Житомирської області.
Тема розробки: «Це Земля твоя і моя».

17. Підлісна  Надія  Анатоліївна  та  вихованці  гуртка  «Учнівське  лісництво»
КЗ «Бородянський Центр дитячої та юнацької творчості» Київської області.
Тема розробки: Практикум «Технології лісорозведення та лісовідновлення.  

18.  Власюк Лариса Миколаївна, керівник гуртка комунального закладу «Станція
юних  натуралістів» Рівненської міської ради.
Тема розробки: «Формування у гуртківців орієнтації на здоровий спосіб життя». 

19. Заслонкіна Ольга Петрівна, керівник гуртка КЗ «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Тема розробки:  «Стресостійкість та життєстійкість як запорука психологічного
здоров’я  (практикум  психологічної  самодопомоги  для  учасників  освітнього
процесу)». 

20. Бондаренко  Юлія  Юріївна,  методист  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру Волинської обласної ради.
Тема розробки: «Сортування – запорука майбутнього».  

21.  Кузнєцов  Роман  Ігорович,  керівник  гуртка  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Тема  розробки:  «Біоіндикація  якості  прісних  вод  з  використанням  водних
безхребетних». 

22. Пшибельський Володимир Володимирович, заступник директора з навчально-
методичної  роботи  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
Волинської обласної ради.
Тема розробки: «Методичний кластер. Випуск І».



Додаток 3
до наказу НЕНЦ №94
від 22 грудня 2021 р.

Список переможців    Всеукраїнського конкурсу науково-методичних
розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму поза-
шкільної освіти, нагороджених дипломом ІІІ ступеня Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки
України 

1.  Романюк  Юлія  Валеріївна,  керівник  гуртка  Центру  позашкільної  освіти
Богородчанської селищної ради Івано-Франківської області.
Тема розробки: Еколого-патріотична пізнавальна гра «Ігри патріотів».

2. Гончар Алла Вікентіївна, педагог-організатор комунального закладу «Дитячий
екологічний центр» Кам’янської міської ради Дніпропетровської області.
Тема розробки: Сценарії вистав для екологічного театру.

3.  Домбровська Л. В., Дмитрів Л. М., Дужак Т. Д., Данилів О. Г., Зобнів Т. М.,
Мельникович Л. М., Лилик О. П., Балазюк М. В., Долинський будинок дитячої та
юнацької творчості Івано-Франківської області.
Тема розробки: Екологічний проєкт «Україна без квітів – не Україна».

4. Басараба Альона Вікторівна, Петрова Оксана Борисівна, вчителі Новоселицької
гімназії Чернівецької області.
Тема  розробки:  Практичні  матеріали  для  проведення  дослідницько-
експериментальних робіт «Допитливий? Досліджуй та експериментуй».

5.  Лукіянчук Сергій Володимирович, керівник гуртка КЗ «Кривоозерський буди-
нок дитячої творчості Кривоозерської селищної ради» Миколаївської області.
Тема  розробки:  Міні  проєкти «Рослини  –  рекордсмени  світи»,  «Тварини-
рекордсмени світу».

6.  Коркішко Олена Олександрівна, керівник гуртка Миколаївської станції юних
техніків.
Тема розробки: «Композиція в стилі «Driftwood Art».

7.  Кофан  Олена  Олександрівна,  керівник  гуртка  Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Баштанської міської ради Миколаївської області.
Тема розробки:  Розробки конспектів та додаткових матеріалів до занять гуртка
«Символи українського народу».



8.  Костенко  Інна  Миколаївна,  керівник  гуртка  Первомайської  міської  станції
юних натуралістів Миколаївської області.
Тема розробки: Дидактична гра «Тваринний світ».

9. Чайка Тетяна Василівна, Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді.
Тема розробки: «Активно – значить дієво».

10. Мужило Віктор Іванович, КЗ Шосткинська міська станція юних натуралістів
Шосткинської міської ради Сумської області.
Тема розробки: Фенологічні спостереження за рослинами у різні пори року.

11. Басанська Владлена Дмитрівна,  керівник гуртка КЗ «Марганецький еколого-
натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Марганецької  міської  ради
Дніпропетровської області.
Тема  розробки:  «Вивчення  впливу  газоподібних  викидів  підприємств  на
рослинні організми».

12. Альонова І. М., керівник гуртка КЗ «Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради.
Тема  розробки:  Методичні  рекомендації  щодо  організації  національно-
патріотичного  виховання  у  еколого-натуралістичному  позашкільному
навчальному закладі.

13.  Чирська  Неля  Володимирівна,  Бондар  Ярослава  Степанівна,  КЗ  «Луцький
міський  Центр  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді  Луцької  міської
ради.
Тема розробки: «Коротко про апсайклінг».

14. Мигун Павло Петрович, керівник гуртка-методист Вінницької обласної станції
юних натуралістів.
Тема розробки: Нетрадиційні форми робот з учнівською молоддю із садівництва.

15.  Басараба Альона Вікторівна, Ковдриш Аліна Михайлівна, вчителі Новосели-
цької        гімназії Чернівецької області.
Тема розробки: «Рослини шкільного двору - бездонна комора здоров’я». 

16. Люта Зоряна Степанівна, керівник гуртка- методист Центру науково-технічної
творчості учнівської молоді Калуської міської ради Івано-Франківської області.
Тема розробки:  «Формування екологічної свідомості та дослідницьких навичок
вихованців закладу позашкільної освіти».

17. Бойко Наталія, КЗ «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини».



Тема  розробки:STEM –  світ  інноваційних  можливостей  у  гуртковій  роботі
еколого-біологічного профілю.  

18. Мудрак Тетяна Олександрівна, керівник гуртка комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради
Тема розробки:  Організація дослідницької діяльності в еколого-натуралістичній
освіті. 

19.  Потапчук  Валерій  Дмитрович,  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи     Волинського обласного еколого-натуралістичного центру Волинської
обласної ради. 
Тема розробки: Експедиція як форма еколого-натуралістичної роботи у закладах
позашкільної освіти. 

20. Ковальова  Юлія  Анатоліївна,  КЗ  «Центр  позашкільної  освіти»  Мелі-
топольської          міської ради Запорізької області.
Тема розробки: «Тварини в житті людини та їх значення для здоров’я».  

21. Дем’янюк Анна Геннадіївна, керівник гуртка КЗ «Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради.
Тема розробки: Серія майстер-класів «Вироби з природних матеріалів».

22.   Гриневич  Лариса  Володимирівна,  керівник  гуртка  КЗ  «Станція  юних
натуралістів» Рівненської обласної ради.
Тема розробки:  Рослини  –  радіопротектори  на  навчально-дослідній  земельній
ділянці  комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної
ради.

23. Дужук  Сніжана  Андріївна,  завідувач  методичного  відділу,  керівник  гуртка
КЗ «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.
Тема розробки:  Проектна діяльність в ландшафтному дизайні: створюємо міні-
сад своїми руками.  

24. Кугутяк Наталія Василівна, Центр позашкільної освіти Надвірнянської міської
ради Івано-Франківської області.
Тема розробки: Екологічні іграшки з сіна.


