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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ 
 
12.12. 2018                                              м. Дніпро    №69/01-04 

 
Про підсумки проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу програм, навчально - 
методичних матеріалів та віртуальних 
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти у 2018 році 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 18 січня 2018 року № 11/0/212-18 “Про затвердження Плану обласних та участі у 
всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та учнівської 
молоді на 2018 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-
практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників закладів 
позашкільної освіти на 2018 рік”, наказом комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” від 18.10.2018 № 66/01-04 
“Про проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу програм, навчально - 
методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти”, з метою підвищення якості позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму та розвитку творчого потенціалу педагогів в жовтні – 
листопаді поточного року в закладах освіти області проводився вищезазначений конкурс.  

За результатами проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міськвиконкомів 
та об’єднаних територіальних громад (за згодою) ознайомитись з інформаційною 
довідкою про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу програм, 
навчально - методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного 
напряму позашкільної освіти (далі - Конкурс) (додається). 

2. Затвердити витяг з протоколу засідання обласного журі по підведенню 
підсумків Конкурсу (додається). 

3. Нагородити грамотами комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” педагогічних працівників закладів 
освіти, переможців обласного етапу Конкурсу, відповідно до витягу з протоколу. 

4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника 
директора з навчальної роботи Майбороду І.О, контроль залишаю за собою.  
 
Т.в.о. директора          Л.К. БОВИКІНА 



Додаток  
до наказу комунального закладу    
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та  
учнівської молоді” 
від 12.12. 2018     №69/01-04 

 
 

Інформаційна довідка 
про підсумки проведення обласного етапу Всеукраїнського конкурсу  
програм, навчально - методичних матеріалів та віртуальних ресурсів  

з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 
 

З метою підвищення рівня та якості навчально-методичного та науково-
методичного забезпечення діяльності закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму, розвитку творчого потенціалу педагогів, виявлення, 
узагальнення та поширення перспективного досвіду роботи профільних 
закладів позашкільної освіти комунальним закладом освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) в 
жовтні – листопаді 2018 року проводився обласний етап Всеукраїнського 
конкурсу програм, навчально - методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з 
еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (далі - Конкурс). 

У 2018 році участь в обласному етапі Конкурсу взяли педагоги закладів 
освіти з міст: Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Марганець, Павлоград, районів 
області: Дніпровського, Магдалинівського, а також філії “Шафран” КЗО 
“ОЕНЦДУМ”.  

Всього на Конкурс було подано 29 творчих робіт, які оцінювалися за 
номінаціями: 

навчальні програми гуртків та інших творчих об’єднань (1 робота); 
методичні рекомендації та навчально-методичні посібники з організації 

науково-дослідницької та еколого - природоохоронної діяльності в навчальних 
закладах різного типу для учнів різних вікових категорій (14 робіт); 

дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт 
(4 роботи); 

навчальні посібники та розробки для молоді щодо ефективної організації 
самостійної роботи учнів (6 робіт); 

проекти, сценарії масових заходів для учнів із еколого-натуралістичного 
напряму позашкільної освіти (4 роботи). 

Щорічно значна увага виготовленню навчально-методичної продукції за 
еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти приділяється 
колективом КЗО “ОЕНЦДУМ”. В поточному році як результат плідної 
співпраці з науковцями закладів позашкільної освіти були подані для участі в 
обласному етапі Конкурсу декілька випусків навально-методичних посібників 
серії “Еколого-натуралістичний вісник Придніпров’я”, яка багато років 
видається КЗО “ОЕНЦДУМ”, а саме: “Джерела народної творчості. Писанки 
Нижньої Наддніпрянщини”, “Рідкісні твердокрилі надродини Caraboidea 
(Coleoptera, Adephaga) Дніпропетровської області”, “Робочий зошит юного 
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зоолога”, Робочий зошит юного еколога та ботаніка” “Школа юних 
ветеринарів” (випуски 28, 29, 30, 31, 32). Ці збірники стануть у нагоді 
педагогам закладів загальної середньої та позашкільної освіти еколого-
натуралістичного профілю, учнівській молоді та батьківській громадськості в 
організації науково-дослідницької та еколого - природоохоронної діяльності. 

Активну участь в Конкурсі взяли педагоги комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” Дніпровської районної ради, які представили на розгляд журі 
методичні розробки по утриманню навчальної пасіки, методичні рекомендації 
для старшокласників щодо ефективної організації самостійної дослідницької 
еколого-натуралістичної роботи, а також сценарії масових заходів еколого-
натуралістичного напряму. 

Змістовні методичні матеріали в рамках Конкурсу представили педагоги 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради. 
Це методичні рекомендації по проведенню наукових досліджень в природі 
взимку, впровадженню методу проектів на заняттях гуртка еколого-
біологічного профілю, а також розробка підсумкового заняття гуртка у формі 
екологічного квесту. 

Журі Конкурсу відзначило також достатній теоретичний рівень і 
дослідницький характер, практичну спрямованість навчального матеріалу 
методичних напрацювань педагогів комунальних позашкільних навчальних 
закладів “Станція юних натуралістів Тернівського району” (розробка начальної 
екскурсії “Антропогенні ландшафти Криворіжжя”, методичні рекомендації з 
організації та проведення зоологічних екскурсій, план-конспект заняття гуртка 
на тему: “Основні рослинні угруповання Криворізького регіону”), “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради 
(дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт 
“Мешканці акваріумів – шпорцеві жаби”, “Характерні особливості екосистем 
різних зоогеографічних зон та відтворення їх в акваріумі. Створення 
палюдариуму південно-азіатського типу”), “Станція юних натуралістів”  
м. Павлограда (збірник навчальних програм за еколого-натуралістичним 
напрямом позашкільної освіти, розробки “Сторінками Червоної книги”, 
“Правила поведінки в природі та безпечний відпочинок”), міського еколого-
натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету 
Марганецької міської ради (розробка “Методи систематизованого 
розв’язування різновидів задач за темою “Розчини”). 

Творчі роботи переможців обласного етапу Конкурсу візьмуть участь у 
фінальному етапі, який проводиться в грудні 2018 року Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України та Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкільників “Фактор”. 

 

Заступник директора з навчальної роботи     І.О.МАЙБОРОДА 
КЗО “Обласний еколого – натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ комунального закладу освіти  

“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 

від 12.12. 2018     №69/01-04 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та 

віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 
 

від 04.12.2018 року 
Присутні всі члени журі 
 
Черга денна: 
 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з 
еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти (далі - Конкурс) в номінаціях: 
 навчальні програми гуртків та інших творчих об’єднань; 
 методичні рекомендації та навчально-методичні посібники з організації науково-дослідницької та еколого - 

природоохоронної діяльності в закладах освіти різного типу для учнів різних вікових категорій; 
 дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт; 
 навчальні посібники та розробки для молоді щодо ефективної організації самостійної роботи учнів; 
 проекти, сценарії масових заходів для учнів із еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти. 
 
СЛУХАЛИ: 
 

Майбороду І.О., заступника директора з навчальної роботи комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”), яка доповіла 
про участь педагогічних працівників навчальних закладів області в Конкурсі.  

У 2018 році участь в обласному етапі Конкурсу взяли педагоги закладів освіти з міст: Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, 
Марганець, Павлоград, районів області: Дніпровського, Магдалинівського, а також філії “Шафран” КЗО “ОЕНЦДУМ”. Всього 
на Конкурс було подано 29 творчих робіт. 
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УХВАЛИЛИ: 
 

1. Провести оцінювання робіт учасників Конкурсу та визначити переможців за найбільшою кількістю балів відповідно до 
наступних критеріїв: 

 відповідність сучасному рівню розвитку суспільства і науки – 5 балів (далі – 1); 
 актуальність і перспективність – 5 балів (далі – 2); 
 достатній теоретичний рівень і дослідницький характер – 5 балів (далі – 3); 
 новизна і прогресивність – 5 балів (далі – 4); 
 відповідність віковим особливостям вихованців – 5 балів (далі – 5); 
 результативність і дієвість – 5 балів (далі – 6); 
 практична спрямованість навчального матеріалу – 5 балів (далі – 7). 
2. Визначити переможців Конкурсу відповідно до кількості набраних балів: І місце - 33-35 балів; ІІ місце – 30-32 балів; 
ІІІ місце – 27-29 балів. 
 

№ 
з/п 

Назва розробки Автор, посада, місто/район Оцінка робіт по 
критеріях 

Всьо
го 

балів 

Міс
це 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Номінація “Навчальні програми гуртків та інших творчих об’єднань” 
 

1 Збірник навчальних програм за 
еколого-натуралістичним 

напрямом позашкільної освіти 
( для керівників гуртка закладів 

позашкільної освіти)  

МАМОТЕНКО Юлія Олександрівна, заступник директора, 
керівник гуртка, ЗАВ’ЯЛОВА Наталія В’ячеславівна, керівник 
гуртка, ГУМЕНЮК Любов Михайлівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда 

5 5 5 4 4 4 4 31 
 

ІІ 
 

 

Номінація “Методичні рекомендації та навчально-методичні посібники з організації науково-дослідницької та 
еколого - природоохоронної діяльності в закладах освіти різного типу для учнів різних вікових категорій” 

 

2 Методичні рекомендації  
“Значення ветеринарної 

медицини” 

ГРИГОРЕНКО Ганна Вікторівна, керівник гуртка “Основи 
ветеринарної медицини” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського 
району” Криворізької міської ради 

4 3 3 3 3 3 3 22 А 

3 Методичні рекомендації з 
організації та проведення 

зоологічних екскурсій 

МАЗДОР Лілія Іванівна, керівник гуртка “Юні друзі природи” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 



3 
Продовження витягу з протоколу 

 
4 Методичні рекомендації  

“Утримання пасіки” 
БОЯРЧУК Іван Павлович, директор, керівник гуртка “Юні 
бджолярі” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Дніпровської районної ради,  

4 4 5 4 4 5 4 30 ІІ 

5 Розробка начальної екскурсії 
“Антропогенні ландшафти 

Криворіжжя”  

ХАНЧЕНКО Дар’я Олегівна, керівник гуртка “Юні квітникарі” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Тернівського району” Криворізької міської 
ради 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 

6 Особливості організації 
методичної роботи з екологічного 

спрямування в позашкільному 
навчальному закладі 

УСЕНКО Олена Василівна, методист комунального закладу 
освіти “Магдалинівська районна станція юних натуралістів” 4 4 4 4 3 4 4 27 ІІІ 

7 Методичні рекомендації для 
заступників директорів з 

навчально-виховної роботи та 
методистів позашкільних 

закладів 

ТІТЧЕНКО Ірина Володимирівна, заступник директора з 
навчально-виховної роботи комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського 
району” Криворізької міської ради 

4 3 4 3 3 3 3 23 А 

8 Джерела народної творчості. 
Писанки Нижньої 

Наддніпрянщини (навчально-
методичний посібник серії 

“Еколого-натуралістичний вісник 
Придніпров’я”, випуск 28) 

ДАТЧЕНКО Юлія Валентинівна, член Національної спілки 
майстрів народного мистецтва України, доцент Дніпровського 
національного університету ім. О.Гончара, НЕМКОВА Олена 
Валеріївна, член Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України 

5 4 5 4 5 5 5 33 І 

9 Рідкісні твердокрилі надродини 
Caraboidea (Coleoptera, 

Adephaga)  
Дніпропетровської області 

(навчально-методичний 
посібник серії “Еколого-
натуралістичний вісник 

Придніпров’я”, випуск 29) 

ПУЧКОВ Олександр Васильович, головний науковий 
співробітник Інституту зоології НАН України ім. 
Шмальгаузена, доктор біологічних наук, професор, 
БРИГАДИРЕНКО Віктор Васильович, керівник гуртка КЗО 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, кандидат біологічних наук, доцент Дніпровського 
національного університету ім. О.Гончара  

5 5 5 5 5 5 5 35 І 

10 Школа юних ветеринарів 
(навчально-методичний 
посібник серії “Еколого-
натуралістичний вісник 

Придніпров’я”, випуск 32) 

ІВАНУС Алла Василівна, методист з сільськогосподарського 
напряму роботи комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(укладач) 

5 5 5 4 4 5 5 33 І 
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11 Впровадження методу проектів 

на заняттях гуртка еколого-
біологічного профілю 

ЗЕМСКОВА Людмила Олександрівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради 

4 4 5 4 5 4 4 30 ІІ 

12 Сторінками Червоної книги 
(на допомогу керівникам 

гуртка, вчителям початкових 
класів, вчителям біології) 

КИРИЧЕНКО Катерина Борисівна, директор комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 4 4 5 4 4 5 4 30 ІІ 

13 Правила поведінки в природі 
 та безпечний відпочинок  

(для використання класними 
керівниками під час інструктажів 

та виховних бесід) 

МАМОТЕНКО Юлія Олександрівна, заступник директора 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда 4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 

14 Рослини закритого ґрунту ВАЩЕНКО Людмила Олексіївна, керівник гуртка “Юні 
аматори зеленої архітектури” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради 

4 4 5 4 4 4 4 29 ІІІ 

15 План-конспект заняття гуртка 
“Юні охоронці природи” на 

тему: “Основні рослинні 
угруповання Криворізького 

регіону” 

ПАРХОМЕНКО Наталія Новомирівна, керівник гуртка “Юні 
екологи” комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради 

4 4 5 4 4 4 5 30 ІІ 

 

Номінація “Дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт” 
 

16 Вегетативне розмноження 
декоративних кущів живцями 
на прикладі  вейгели квітучої 

 

ЦИМБАЛ Таміла Володимирівна, керівник гуртка “Юні 
аматори зеленої архітектури” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Покровського 
району” Криворізької міської ради 
 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 

17 Наукові дослідження  
в природі: зима (частина 2) 

ГАВРИЛЮК Антоніна Іванівна, директор, ЛИСТОПАДСЬКИЙ 
Михайло Анатолійович, керівник гуртка комунального закладу 
“Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 

5 5 5 4 5 5 5 34 І 

18 Мешканці ваших акваріумів - 
шпорцеві жаби 

ТЕСЛЕНКО Наталія Василівна, керівник гуртка “Юні 
акваріумісти” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради 

4 4 5 4 4 4 5 30 ІІ 
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19 Характерні особливості 

екосистем різних 
зоогеографічних зон та 

відтворення їх в акваріумі. 
Створення палюдариуму 

південно-азіатського типу 

ТЕСЛЕНКО Наталія Василівна, керівник гуртка “Юні 
акваріумісти” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради 4 4 5 4 4 4 5 30 ІІ 

 

Номінація “Навчальні посібники та розробки для молоді щодо ефективної організації самостійної роботи учнів” 
 

20 Методичні рекомендації для 
старшокласників щодо 
ефективної організації 

самостійної дослідницької 
еколого-натуралістичної роботи 

БОЯРЧУК Іван Павлович, директор, КОЛЕСНИК Іван 
Іванович, керівник гуртка комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді” Дніпровської районної ради,  

5 5 5 4 5 5 5 34 І 

21 Методи  систематизованого 
розв’язування різновидів  задач 

за темою “Розчини” 

ЗУБКОВА Валентина Григорівна, керівник гуртка “Поглиблене 
вивчення хімії” міського еколого-натуралістичного центру 
дітей та учнівської молоді виконавчого комітету Марганецької 
міської ради 

5 4 5 4 5 5 5 33 І 

22 Словник юного фотографа ВОЛОШИНА Оксана Ігорівна, керівник гуртка 
“Фотонатуралісти” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради 

4 4 3 3 4 4 3 25 А 

23 Екологічний квест – форма 
підсумкового заняття 

ГОНЧАР Алла Вікентіївна, керівник гуртка комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської ради 5 5 4 4 5 5 5 33 І 

24 Робочий зошит юного зоолога 
(навчально-методичний 
посібник серії “Еколого-
натуралістичний вісник 

Придніпров’я”, випуск 30) 

БРИГАДИРЕНКО Віктор Васильович, керівник гуртка КЗО 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді”, кандидат біологічних наук, доцент Дніпровського 
національного університету ім. О.Гончара, ПАХОМОВ 
Олександр Євгенович, доктор біологічних наук, професор 
Дніпровського національного університету ім. О.Гончара 
(укладачі) 

5 5 5 4 5 5 5 34 І 

25 Робочий зошит  
юного ботаніка та еколога  

(навчально-методичний 
посібник серії “Еколого-
натуралістичний вісник 

ПОНОМАРЕНКО Олександр Леонідович, кандидат 
біологічних наук, доцент, старший науковий співробітник 
природного заповідника “Дніпровсько-Орільський”, 
ЗАДОРОЖНА Галина Олександрівна, кандидат біологічних 
наук, доцент, старший науковий співробітник природного 

5 5 5 4 5 5 5 34 І 
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Придніпров’я”, випуск 31) заповідника “Дніпровсько-Орільський”, ГАНЖА Дмитро 

Сергійович, науковий співробітник природного заповідника 
“Дніпровсько-Орільський” (укладачі) 

 

Номінація “Проекти, сценарії масових заходів для учнів із еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти” 
 

26 План-конспект заняття гуртка 
“Юні друзі природи” на тему: 
“Подорож до осіннього лісу” 

НЕБИЛИЦЯ Вікторія Анатоліївна, керівник гуртка “Юні друзі 
природи” комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради 

3 3 3 3 4 3 4 23 А 

27 Сценарії масових заходів БОЯРЧУК Іван Павлович, директор комунального 
позашкільного навчального закладу “Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради, АУЛОВА Олена Андріївна, керівник гуртка  

4 5 4 4 4 4 5 30 ІІ 

28 Збірка 
сценаріїв масових заходів  
 “Екологічна скарбничка” 

ДАЦЕНКО Тетяна Юріївна, методист з еколого-
натуралістичного напряму комунального позашкільного 
навчального закладу “Центр дитячої та юнацької творчості 
“Сонях” Криворізької міської ради 

4 5 4 4 5 5 5 32 ІІ 

29 План-конспект заняття гуртка 
за темою: “Природні 

угрупування рідного краю. Ліс” 

ТАРАСЕНКО Людмила Володимирівна, керівник гуртка філії 
“Шафран” комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

4 4 3 4 5 4 5 29 ІІІ 

 
 
Заступник директора з навчальної роботи             І.О. МАЙБОРОДА 
КЗО “Обласний еколого - натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” 


