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Про підсумки проведення 
Позашкільних педагогічних читань- 
виставки видавничої продукції з 
позашкільної освіти еколого- 
натуралістичного напряму у 2021 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
2021  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  учнівської  молоді  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  педагогічні  читання  –  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 2022
році.

Додатки на 10 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                                                                          Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ



Додаток 1

до наказу НЕНЦ № 95 

від «22» грудня 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. Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор  комунального  закладу
Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю.
Назва видання:  «Громадянське виховання дітей та учнівської молоді у
закладах позашкільної освіти».

2. Гармаш  Світлана  Миколаївна,  кандидат  сільськогосподарських  наук,
доцент кафедри охорони праці  та безпеки життєдіяльності  Державного
вищого  навчального  закладу  «Український  державний  хіміко-
технологічний  університет»,  керівник  гуртка  комунального  закладу
освіти «Обласний еколого – натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді» Дніпропетровської обласної ради.
Назва  видання:  «Основи  промислової  біотехнології»  (для  слухачів
обласної  Природничої  школи  учнівської  молоді)  (випуск  38  серії
навчально-методичних  посібників  «еколого-натуралістичний  вісник
Придніпров’я»)

Тематичний розділ «Науково – популярні видання для дітей та юнацтва»:

1. Бордюг Наталія Сергіївна, директор Комунального закладу позашкільної
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської
обласної ради, доктор педагогічних наук, доцент.
Назва видання: Екологічний журнал «Екосвіт Житомирщини», вип. № 7.

2. Островська  Русана  Олексіївна,  керівник  гуртків,  методист  Будинку
дитячої  та юнацької  творчості  Октянської  селищної ради Подільського
району Одеської області.
Назва видання: Альманах «Пізнаю навколишній світ», вип. № 5, № 6, №
7, № 8, № 9.



3. Нарушева  Алла  Олександрівна,  керівник гуртка  Комунального  закладу
«Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Одеської
області;  Черненко  Тетяна  Дмитрівна,  керівник  гуртка  Комунального
закладу  «Березівський  міський  центр  дитячої  та  юнацької  творчості»
Одеської  області;  Урсатій  Наталія  Михайлівна,  керівник  гуртка
Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької
творчості»  Одеської  області;  Клепанчук  Тетяна  Вікторівна,  директор
Комунального закладу «Березівський міський центр дитячої та юнацької
творчості» Одеської області.
Назва видання: «Науково-популярні видання для дітей та юнацтва».

4. Ярошинська Олена Вікторівна, вихователь Житомирського дошкільного
навчального заклад № 33.
Назва  видання:  «Малятам  про  природне  довкілля  через  проєктно  –
дослідницьку діяльність».

Тематичний розділ «Інновації у формуванні фахових компетентностей
педагогів»:

1. Мигун  Павло  Петрович,  завідувач  відділу  Вінницької  обласної  станції
юних  натуралістів;  Жовтоножук  Любов  Яківна,  методист  Вінницької
обласної станції юних натуралістів.
Назва  видання:  «Організація  дослідницької  діяльності  в  галузі
садівництва  у  позашкільному  освітньому  закладі  еколого-
натуралістичного спрямування».

Тематичний розділ «Модернізація змісту позашкільної освіти»:

1. Харламова  Людмила  Миколаївна,  директор  Центру  еколого-
натуралістичного творчості учнівської молоді Сумської міської ради.
Назва  видання: «Формування  життєвої  компетентності  вихованців  у
закладі позашкільної освіти – Школі сприяння здоров’ю».

2. Пахольчук  Олена  Сергіївна,  директор  «Татарбунарського  будинку
дитячої  та  юнацької  творчості»  Татарбунарської  міської  ради Одеської
області.
Назва  видання: «Візуалізація  конспекту  гурткового  заняття.
Методичний навігатор.

Тематичний розділ «Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії»:

1. Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор  комунального  закладу
Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з



таланливою молоддю; Бондар Любов Миколаївна,  заступник директора
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з таланливою молоддю; Крекотіна Тетяна
Миколаївна,  методист комунального закладу Сумської обласної  ради –
обласний центр позашкільної освіти та роботи з  таланливою молоддю;
Тернавська  Людмила  Володимирівна,  методист  комунального  закладу
Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з
таланливою молоддю.

Назва видання:  збірник «Позашкільної освіти Сумщини: регіональний
аспект №1».

Тематичний розділ виставки «Реклама досягнень позашкільного
навчального закладу»:

1. Грищук  Тетяна  Володимирівна,  методист  комунального  закладу
позашкільної  освіти  «Обласного  еколого  натуралістичного  центру;
Денисюк  Іван  Васильович,  керівник  гуртка  комунального  закладу
позашкільної освіти «Обласного еколого натуралістичного центру.
Назва  видання: Обласна  школа  акваріумістики  «Віртуально  про
реальне».

2. Авторський  колектив  комунального  закладу  Львівської  обласної  ради
«Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді».
Назва  видання: Постійно  діюча  еколого-освітня  виставка  «Планета
ЗОО».

3. Грищенко  Наталія  Юріївна,  завідувач  лабораторії  квітництва  та
овочезнавства Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді.
Назва видання: «Лабораторія квітництва та овочезнавства».



Додаток 2

до наказу НЕНЦ № 95 

від «22» грудня 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. Михайлиця  Ірина  Павлівна,  завідувач  відділу  організаційно  –  масової
роботи,  керівник  гуртка  «Юні  квітникарі-аранжувальники»
Тернопільського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.
Назва  видання:  «Робочий  зошит  вихованця  гуртка  «Юні  квітникарі-
аранжувальники».

2. Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора з навчально-методичної
роботи комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;  Романенко  Вікторія
Олександрівна, завідуюча сільськогосподарським відділом комунального
закладу  «Кіровоградський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».
Назва видання: «Вчимося досліджувати та охороняти природу».

3. Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри
прикладної екології та природокористування Національного університету
«Полтавська  політехніка  ім.  Юрія  Кондратюка»,  керівник  гуртка
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.
Назва видання:  «Радіти весні,  не зриваючи квітів:  збережемо рідкісні
весняні рослини Полтавщини».

Тематичний розділ «Науково – популярні видання для дітей та юнацтва»:

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



Назва видання: «Анімалотерапія як метод лікування».
2. Вольнова  Наталія  Станіславівна,  вчителька  біології,  керівник  гуртка

«Юні  друзі  природи»  Старочуднівськогутянського  опорного  закладу
загальної  середньої  освіти  Романівської  селищної  ради  Житомирської
області.
Назва  видання:  «Дивовижний  простір»  (по  маршруту  екологічної
стежки).

3. Бабік Лідія Дмитрівна, вчитель хімії Одеської загальноосвітньої школи №
26 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради.
Назва видання:  Зошит для практичних занять члена «Клубу маленьких
любителів лісу» «Лісовичок».

4. Кульчицька Ольга Іванівна, заступниця директора з навчально-виховної
роботи  Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
Назва  видання:  «Охороняймо  природу  рідного  краю.  Рослини
Львівщини, занесені до Червоної книги України».

5. Бойко Леся Вікторівна,  завідувачка методичного відділу Комунального
закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».
Назва  видання:  «Охороняймо  природу  рідного  краю.  Рідкісні  птахи
Львівщини».

6. Федорович  Андрій  Михайлович,  завідувач  відділу  біології  та  екології
Комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
Назва  видання:  «Охороняймо  природу  рідного  краю.  Рідкісні  ссавці
Львівщини».

Тематичний розділ «Інновації у формуванні фахових компетентностей
педагогів»:

1. Бобчук  Віра,  директор  закладу  позашкільної  освіти  «Станція  юних
натуралістів міста Ковеля» Волинської області; Майсак Наталія, методист
закладу позашкільної освіти «Станція юних натуралістів міста Ковеля»
Волинської області; Нікітюк Ірина, керівник гуртків закладу позашкільної
освіти  «Станція  юних  натуралістів  міста  Ковеля»  Волинської  області;
Вільчинська  Наталія,  керівник  гуртків  закладу  позашкільної  освіти
«Станція юних натуралістів міста Ковеля» Волинської області; Сахарук
Ірина  керівник  гуртків  закладу  позашкільної  освіти  «Станція  юних
натуралістів міста Ковеля» Волинської області; Скрипіна Олена, керівник
гуртків  закладу  позашкільної  освіти  «Станція  юних  натуралістів  міста



Ковеля»  Волинської  області;  Кот  Ольга,  керівник  гуртків  закладу
позашкільної  освіти  «Станція  юних  натуралістів  міста  Ковеля»
Волинської області.
Назва  видання:  «Партнерство  педагога  і  вихованця  –  запорука
успішного формування ключових компетентностей у юннатів».

2. Тихенко  Лариса  Володимирівна,  директор  комунального  закладу
Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю; Бондар Любов Миколаївна, заступник директора
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою  молоддю;  Тернавська
Людмила  Володимирівна,  методист  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою  молоддю;  Крекотіна  Тетяна  Миколаївна,  методист
комунального  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласний  центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.
Назва  видання:  «Позашкільна  освіта  Сумщини:  регіональний  аспект,
випуск № 2».

3. Деревянченко  Роман  Васильович,  практичний  психолог  комунального
закладу «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді» Запорізької обласної ради.
Назва видання: «Формування усвідомлення педагогами власної ролі, як
носіїв та заповідників здорового способу життя».

4. Тузенко  Наталія  Володимирівна,  керівник  гуртка  –  методист  Центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Полтавської
області;  Макаренко Тетяна Віталіївна, керівник гуртка Центру еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Полтавської  області;
Левченко  Руслана  Олександрівна,  Центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Полтавської області.
Назва видання: «Перлини педагогічної творчості».

Тематичний розділ «Модернізація змісту позашкільної освіти»:

1. Геревич  Олександр  Васильович,  директор  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Назва  видання: «Спец  випуск  з  нагоди  відзначення  75-річчя
юннатівського руху в Закарпатті».

2. Лещенко  Інна  Вікторівна,  методист  «Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
Назва видання: «Можливості-обмежені, здібності-безмежні».



Тематичний розділ «Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії»:

1. Ясінська  Наталія  Володимирівна,  директор  Енергодарського  центру
туризму, краєзнавства та спорту Енергодарської міської ради Запорізької
області;  Самойлова  Ірина  Арнольдівна,  методист-еколого-
натуралістичного напряму Енергодарського центру туризму, краєзнавства
та спорту Енергодарської міської ради Запорізької області.
Назва  видання:  «Сучасна  лісова  педагогіка  в  умовах  непрофільних
гуртків закладу позашкільної освіти».

2. Гуцало  Тетяна  Анатоліївна,  заступник  директора  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчої учнівської молоді.
Назва  видання: «Соціальне  партнерство,  як  нова  форма  соціальної
взаємодії закладу позашкільної освіти».

3. Сворінь  Надія  Володимирівна,  заступник  директора  з  виховної  роботи
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.
Назва видання:  збірник «З Україною в серці» (збірка виховних заходів
за  матеріалами  учасників  тренінгу  з  національно-патріотичного
виховання «З Україною в серці»).

Тематичний розділ виставки «Реклама досягнень позашкільного
навчального закладу»:

1. Чупринко Ірина Миколаївна, методист Вінницької обласної станції юних
натуралістів.
Назва  видання:  «Путівник  у  відділ  лікарських  рослин  Вінницької
обласної станції юних натуралістів».

2. Члек Олена Олександрівна завідуюча інструктивно-методичним відділом
комунального  закладу  позашкільної  освіти  «Обласного  еколого-
натуралістичного центру».
Назва  видання:  «Впровадження  в  освітній  процес  фори  і  методів
громадянського  виховання  на  прикладі  КЗПО  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної ради».



Додаток 3

до наказу НЕНЦ № 95 

від «22» грудня 2021 р.                                                                                          

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

Тематичний  розділ  виставки:  «Механізм  інтеграції  освіти  і  науки  у
позашкільному навчальному закладі»

1. Задорожна Галина Олександрівна, старший науковий співробітник
природного заповідника «Дніпровсько - Орільський», кандидат біологічних
наук  Комунального  закладу  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради.

Назва видання: «По слідах ссавців природного заповідника» Дніпровсько –
Орільський (практичний посібник для юннатів) (випуск 37 серії навчально-
методичних посібників «Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я».

Тематичний розділ «Науково – популярні видання для дітей та юнацтва»:

1. Сподарик  Світлана  Олександрівна,  завідувачка  відділу  інструктивно-
методичної  роботи  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного
центру Волинської обласної ради.
Назва  видання:  «Видове  різноманіття  у  творчому  пошуку  юного
дослідника. Дика бджола. Осмія».

2. Андрійчук  Наталія  Іванівна,  психолог  –  медіатор,  керівник  гуртка
«Вирішення  конфліктів  мирним  шляхом.  Базові  навички  медіації»
Вінницької обласної станції юних натуралістів.
Назва видання: «Ефективне спілкування».

3. Дулеба Уляна Василівна, методист Тернопільського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
Назва видання: «Методичні рекомендації щодо виготовлення новорічно
– різдвяної атрибутики».

4. Колектив  комунального  закладу  Львівської  обласної  ради  «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».



Назва видання:  Комплект для книг (8 видів – «Птахи лісу», (2 види),
«Земноводні і плазуни лісу», «Ссавці лісу» (2 види), «Лікарські рослини
лісу» (2 види), «Первоцвіти, занесені до Червоної книги»).

Тематичний розділ «Інновації у формуванні фахових
компетентностей педагогів»:

1. Лаврик  Наталія  Миколаївна,  керівник  гуртка  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Назва видання: «Методична скарбничка».

2. Грекова Олена Дмитрівна, вчитель хімії Болградського закладу загальної
середньої освіти Болградської міської ради Одеської області.
Назва видання:  «Диференційована та групова форми роботи на уроках
хімії з метою розвитку пізнавальної діяльності учнів».

3. Науменко Світлана Анатоліївна, керівник гуртків Комунального закладу
позашкільної  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр»
Житомирської обласної ради.
Назва видання: «Здоровий спосіб життя: Міф чи реальність?».

4. Савчин  Галина  Іванівна,  завідувач  еколого-натуралістичного  відділу,
керівник  гуртка  Центру  науково-технічної  творчості  учнівської  молоді
Калуської міської ради Івано-Франківської області.
Назва видання: «Впровадження в практику інноваційних технологій».

5. Бич Марія Петрівна, методист Позашкільного комунального навчального
закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості»  Бережанської  міської
ради Тернопільської області.
Назва видання:  «Методичний супровід еколого-натуралістичної роботи
в позашкільному закладі».

6. Масина  Ольга  Миколаївна,  завідуюча  інформаційно-методичним
відділом  комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»;  Довга  Людмила
Іванівна,  керівник  гуртка  комунального  закладу  «Кіровоградський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
Назва видання: «Свій голос віддаю на захист природи».

Тематичний розділ «Модернізація змісту позашкільної освіти»:

1. Березова Вікторія Вікторівна, керівник гуртка «Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
Назва видання: «Формування здорового способу життя вихованців».



2. Димашевська  Христина  Богданівна,  керівник  гуртка  Позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради.
Назва видання: «Земля насамперед! Енергозбереження для юннатів».

3. Костюк  Оксана  Анатоліївна  керівник  гуртка,  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центу учнівської молоді.
Назва видання: «Формування пізнавальних компетентностей вихованців
на заняттях гуртків зоологічного профілю».

Тематичний розділ «Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія
інноваційної взаємодії»:

1. Гудзь Яна Романівна культорганізатор Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
Назва  видання: «Соціалізація  вихованців  шляхом  залучення  до
молодіжних проектів, програм, взаємодії».

Тематичний розділ виставки «Реклама досягнень позашкільного
навчального закладу»:

1. Чайка  Тетяна  Василівна  методист  Полтавського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.
Назва видання:  «Навчально-оздоровчі проекти Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді».

2. Бойко  Леся  Федорівна,  завідувачка  методичного  відділу  комунального
закладу Львівської обласної ради; Кульчицька Ольга Іванівна, заступниця
директора з навчально-виховної роботи комунального закладу Львівської
області ради.
Назва  видання: «Дивлюсь,  дивуюсь,  дізнаюсь… Мандруємо  постійно
діючою екологічно-освітньою виставкою «Планета ЗОО».

3. Грищенко  Наталія  Юріївна,  завідувач  лабораторії  квітництва  та
овочівництва Полтавського обласного еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.
Назва видання: «Лабораторія квітництва та овочівництва».


