
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ 
«ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

 ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ» 
 

НАКАЗ 
 

     13.12.      2021                                 м. Дніпро    № 86/01-04 
 

Про підсумки проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу програм, навчально - 
методичних матеріалів та віртуальних 
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти у 2021 році 
 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 28.12.2020 №292 “Про 
проведення фахових конкурсів з педагогічної майстерності у 2021 році”, 
керуючись наказом комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі-КЗО “ОЕНЦДУМ”) від 
06.10.2020 № 72/01-04 “Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з 
еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у 2021 році”, з метою 
підвищення якості позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму та 
розвитку творчого потенціалу педагогів в жовтні-листопаді поточного року в 
закладах освіти області проводився зазначений вище захід.  

За результатами проведення заходу 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити витяг з протоколу засідання журі по підведенню підсумків 
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу програм, навчально-методичних 
матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти (далі - Конкурс), що додається. 

2. Нагородити грамотами КЗО “ОЕНЦДУМ” переможців Конкурсу 
відповідно до затвердженого витягу з протоколу. 

3. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на 
заступника директора КЗО “ОЕНЦДУМ” з навчальної роботи Майбороду І.О, 
контроль залишаю за собою.  
 
Директор           Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від    13.12.     2021     № 86/01-04            

 
 
 

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 25.11.2021 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) за номінаціями: 

• 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; 
• віртуальні ресурси. 
 

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 закладів освіти області в Конкурсі.  
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У 2021 році участь в обласному етапі Конкурсу взяли педагоги закладів освіти з міст: Дніпра, Кам’янського, Кривого 
Рогу, Марганця, Павлограда, Обухівської селищної ради, Лозуватської сільської ради, КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії КЗО 
“ОЕНЦДУМ” “Шафран”.  

Всього на Конкурс була подана 31творча робота. 
 
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. Провести оцінювання віртуальних ресурсів відповідно до наступних критеріїв: 
• зміст віртуального ресурсу (підбір матеріалу, інформативність, зрозумілість і чіткість інформації, грамотність, 

можливість вибору мови) - 20 балів (далі – 1);  
• дизайн віртуального ресурсу (наявність заголовка, чіткість тексту, добір колірної палітри, наявність єдиного 

стилю оформлення, відповідність та оптимальність графічних елементів змісту) – 20 балів (далі – 2). 
 
3. Визначити переможців Конкурсу відповідно до кількості набраних балів: І місце - 33-35 балів; ІІ місце – 30-32 балів; 
ІІІ місце – 27-29 балів; віртуальні ресурси: І місце - 38-40 балів; ІІ місце – 35-37 балів; ІІІ місце – 32-34 балів. 
 

№ 

з/п 

Назва розробки Автор, освітній заклад, посада Оцінка робіт по 

критеріях 

Всьо

го 

балів 

Резу

льт

ат 1 2 3 4 5 6 7 
 

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

1 Навчальна програма з 
позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму “Юні 
друзі природи” 

ПОСТОЛ Світлана Іванівна, керівник гуртка “Юні друзі 
природи” комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр позашкільної роботи № 1” Дніпровської міської ради 

4 3 4 3 4 4 4 26 - 
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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 Вивчення  
впливу газоподібних викидів 

підприємств на рослинні 
організми 

БАСАНСЬКА Владлена Дмитрівна, керівник гуртка “Основи 
екологічних знань” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької міської ради Дніпропетровської області” 

4 5 4 5 5 4 5 32 ІІ 

3 Віртуальні ресурси Google Maps 
та Google Street View для 
створення  й проведення 
віртуальних екскурсій та 

подорожей 

КРИВОШЕЯ Юлія Сергіївна, вчитель біології опорного 
комунального навчального закладу “Лозуватська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Т.Г. Шевченка” 

Лозуватської сільської ради 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 

4 Основи промислової 
біотехнології (для слухачів 

обласної Природничої школи 
учнівської молоді) (навчально-

методичний посібник серії 
“Еколого-натуралістичний вісник 

Придніпров’я”, випуск 38) 

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”, укладач 

5 5 5 5 5 5 5 35 І 

5 Загальна характеристика водного 
обміну рослинного організму  

(план-конспект заняття гуртка) 

ШИШОВА-ВОЛОШИНА Оксана Ігорівна, керівник гуртка 
“Юні квітникарі” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради 

3 4 3 3 4 4 4 25 - 

6 Агротехніка вирощування 
однорічних квітково-
декоративних рослин 

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

4 3 4 3 4 4 4 26 - 

7 Розробки нестандартних 
гурткових занять 

еколого-біологічного профілю 

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

4 3 4 3 4 4 4 26 - 

Номінація “Дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт” 
 

8 По слідах ссавців природного 
заповідника “Дніпровсько-
Орільський (практичний 

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

5 4 5 4 5 5 5 33 І 
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посібник для юннатів) 
(навчально-методичний посібник 
серії “Еколого-натуралістичний 

вісник Придніпров’я”, випуск 37) 
9 Дидактичні та практичні 

матеріали для проведення 
дослідницьких робіт при 

вивченні теми “Вегетативне 
розмноження рослин” 

БУШИНА Світлана Олександрівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда 

3 3 3 3 4 3 4 23 - 

10 План-конспект заняття 
 гуртка “Юні квітникарі”  

з теми  “Однорічні квітково-
декоративні рослини” 

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

4 3 4 3 4 4 4 26 - 

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

11 Організація самостійної роботи 
вихованців на заняттях гуртка 

“Юний хімік” 

ЗУБКОВА Валентина Григорівна, керівник гуртка “Юний 
хімік” комунального закладу “Міський еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
Марганецької  міської ради Дніпропетровської області” 

4 4 4 4 5 4 4 29 ІІІ 

12 Фауністичні та флористичні 
дослідження на території 

Придніпров’я 
(Актуальні теми науково-

дослідних робіт для школярів, 
юннатів, слухачів Природничої 
школи та  Малої академії наук) 

ГАВРИЛЮК Антоніна Іванівна, директор комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 

 

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

13 Популяризація захисту 
первоцвітів засобами гурткової 

роботи позашкільних навчальних 
закладів – складова екологічного 

виховання підростаючого 
покоління 

ГУМЕНЮК Любов Михайлівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 
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14 “Скарби природи  
Тернівського району”  

(сценарій виховного заходу) 

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

4 4 4 4 4 4 5 29 ІІІ 

15 “Образу хлібу вклонімося” 
(сценарій виховного заходу)  

ЗДЕБСЬКА Катерина Григорівна, керівник гуртка “Юні 
овочівники” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Тернівського району” 
Криворізької міської ради 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 

16 Сценарії вистав  
для екологічного театру 

ГОНЧАР Алла Вікентіївна, педагог-організатор комунального 
закладу “Дитячий екологічний центр” Кам’янської міської 
ради 

5 5 4 4 5 4 5 32 ІІ 

17 Інтерактивна навчально-
розважальна програма 
“Квітуча моя Україна” 

 

АУЛОВА Олена Андріївна, завідуюча організаційно-масовим 
відділом комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району 

5 4 4 4 5 4 5 31 ІІ 

18 Збірка  
віршованих презентацій 

АУЛОВА Олена Андріївна, завідуюча організаційно-масовим 
відділом комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району 

5 4 5 5 5 5 4 33 І 

19 Дидактичний посібник  
“Юннат-патріот” 

НІКОЛАЄНКОВА Ольга Віталіївна, керівник гуртка  
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

5 4 4 4 5 4 5 31 ІІ 

20 Виховний захід  
“Збудуймо разом екобудинок! ” 

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

5 4 4 4 5 4 5 31 ІІ 

 

Номінація “Віртуальні ресурси” 
 

№ 

з/п 

Назва ресурсу Автор, освітній заклад, посада Оцінка робіт по 

критеріях 

Всього  

балів 
Міс

це 

1 2 

21 Первоцвіти  
декоративного саду 

ЦИМБАЛ Таміла Володимирівна, керівник гуртка “Юні 
квітникарі” комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Покровського району” 

17 14 31 - 
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Криворізької міської ради 
22 Топіарне мистецтво в 

ландшафтному дизайні 
ЦИМБАЛ Таміла Володимирівна, керівник гуртка 
“Ландшафтний дизайн” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради 

16 15 31 - 

23 Ландшафтне проєктування ЦИМБАЛ Таміла Володимирівна, керівник гуртка 
“Ландшафтний дизайн з елементами комп’ютерного 
проєктування” комунального позашкільного навчального 
закладу “Станція юних натуралістів Покровського району” 
Криворізької міської ради 

15 15 30 - 

24 Зимуючі птахи Криворіжжя 
(відео-урок) 

 

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

18 19 37 ІІ 

25 Природні кліматичні явища. 
Сезонні зміни у природі 

(відео-урок) 

ЗАВГОРОДНЯ Ольга Петрівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Міський 
палац дитячої та юнацької творчості “Горицвіт” Криворізької 
міської ради 

17 16 33 ІІІ 

26 Індустріальна спадщина Кривого 
Рогу – озеро в гранітному кар’єрі 

(віртуальна екскурсія) 

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

17 15 32 ІІІ 

27 На допомогу вихованцям гуртка 
“Юні акваріумісти” 
(цикл відео-уроків) 

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

19 18 37 ІІ 

28 За життя без сміття  
(відео-урок) 

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

18 17 35 ІІ 

29 Первоцвіти Дніпропетровщини 
(віртуальна екскурсія) 

АУЛОВА Олена Андріївна, завідуюча організаційно-масовим 
відділом комунального позашкільного навчального закладу 
“Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” 
Обухівської селищної ради Дніпровського району 

19 17 36 ІІ 
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30 Флористика із сухих квітів 
(цикл відеоматеріалів) 

БУРКО Світлана Миколаївна, керівник гуртка “Флористика і 
фітодизайн інтер’єра” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів 
Покровського району” Криворізької міської ради 

18 18 36 ІІ 

31 Методичні рекомендації  
до використання програми 
Movavi Video Editor Plus  

при створенні відеофільмів 

БУДЯК Тетяна Валеріївна, керівник гуртка “Основи 
комп’ютерного моделювання з хіміко-біологічним нахилом” 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради 

17 15 32 ІІІ 

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


