
  
 

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 
 

     23.12.    2022                                    м. Дніпро    № 74/01-04 
 

Про підсумки проведення обласного етапу 
Всеукраїнського конкурсу програм, навчально - 
методичних матеріалів та віртуальних 
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти у 2022 році 
 

Керуючись наказом комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі-КЗО “ОЕНЦДУМ”) від 
18.10.2022 № 65/01-04 “Про проведення обласного етапу Всеукраїнського 
конкурсу програм, навчально-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з 
еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти у 2022 році”, з метою 
підвищення якості позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму та 
розвитку творчого потенціалу педагогів в жовтні-листопаді поточного року 
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 Інну Майбороду, 
контроль залишаю за собою.  
 
 
Директор           Юрій ПЕДАН 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ комунального закладу освіти  
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
від    23.12.  2022     № 74/01-04             

 
 
 

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 

засідання журі по підведенню підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу навчальних програм, 

науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 

 
від 09.12.2022 року 

Присутні всі члени журі 
 

Черга денна: 
 
Підведення підсумків обласного етапу Всеукраїнського конкурсу навчальних програм, 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; 
• проєкти, 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 2022 році участь в обласному етапі Конкурсу взяли педагоги закладів освіти з Дніпровської, Кам’янської, 
Криворізької, Марганецької, Павлоградської, Обухівської територіальних громад, КЗО “ОЕНЦДУМ” та філії КЗО 
“ОЕНЦДУМ” “Шафран”. Всього на Конкурс були подані 30 творчих робіт. 
 
УХВАЛИЛИ: 

1. Провести оцінювання робіт учасників Конкурсу 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 
“Англійська в світі природи” 

СЛІНЬКО Анастасія Анатоліївна, керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради (укладач) 

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 
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2 Навчальна програма з 
позашкільної освіти  

еколого-натуралістичного 
напряму “АРТ-ДЖЕРЕЛО” 

НЕСТЕРЕНКО Олена Олександрівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Дитячий екологічний центр” 
Кам’янської міської ради (укладач) 

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” 
 

3 Використання ігрових технологій 
на заняттях гуртків еколого-

натуралістичного профілю як 
засіб розвитку освітніх 

компетентностей 

КОРОБКА Юлія Сергіївна, керівник гуртка комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

5 5 5 4 5 4 5 33 І 

4 «До Землі з любов’ю!» 
(методичний збірник  

на допомогу керівнику гуртка 
природничого циклу) 

КРИКУШЕНКО Марія Володимирівна, керівник гуртка 
комунального позашкільного навчального закладу “Станція 
юних натуралістів” м. Павлограда 

5 5 4 4 5 5 4 32 ІІ 

5 Екологічний моніторинг 
довкілля  

(навчально-методичний посібник 
серії “Еколого-натуралістичний 

вісник Придніпров’я”, випуск 39) 

МАЙБОРОДА Інна Олександрівна, заступник директора  
комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (укладач) 

5 5 5 4 5 5 5 34 І 

6 Підвищення мотивації 
навчально-пізнавальної 

діяльності вихованців методами 
гейміфікації на заняттях гуртків 

еколого-натуралістичного 
профілю 

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

5 5 5 4 5 5 5 34 І 

7 План-конспект заняття гуртка 
«Юні екологи» на тему: 

Лісові екосистеми України,  
їх характеристика 

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 

8 Розробки занять гуртка 
«Природознавство для 

дошкільників» для 
дистанційного навчання 

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

5 4 4 4 5 5 5 32 ІІ 
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Номінація “Дидактичні та практичні матеріали для проведення дослідницьких робіт” 
 

9 Використання дидактичних 
матеріалів під час вивчення теми 

«Членистоногі» на заняттях 
гуртка «Основи біології»  

ПАНЧЕНКО Світлана Вікторівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

5 4 5 4 5 5 5 33 І 

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

10 Формування самоефективної 
особистості в гуртках еколого-
натуралістичного напряму під 
час дистанційного навчання 

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

4 4 4 4 4 4 4 28 ІІІ 

 

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

11 Учнівський проект  
“Вода-джерело життя” 

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

4 4 5 4 5 5 5 32 ІІ 

12 Сценарій еколого-
просвітницького заходу  

“Вода - знайома незнайомка”   

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

4 4 5 4 5 5 5 32 ІІ 

13 Квест-гра  
“Українська мова-мова 

соловйіна”  

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

4 4 3 3 4 4 4 26 - 

14 Сценарій виховного заняття 
гуртка «Юні екологи» на тему: 

«І в малому – бачити красу» 

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

3 4 4 3 4 4 4 26 - 

15 Природоохоронний навчально-
розважальний захід для учнів 

середнього шкільного віку 
“Турнір юних орнітологів” 

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 
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16 Сценарій вистави колективу 
екологічної просвіти  

“Разом зупинимо клімату 
зміни…”   

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 

17 Проєкт  
“Екодружній спосіб життя для 

всієї громади” 

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

5 4 4 4 5 5 5 32 ІІ 

18 Розробка заняття 
“Вода як фактор здоров’я. 

Джерела забруднення 
поверхневих вод” 

ДЯЧЕНКО Наталія Лайошівна, керівник гуртка 
“Відповідальне споживання” комунального позашкільного 
навчального закладу “Станція юних натуралістів Тернівського 
району” Криворізької міської ради 

4 4 4 4 4 4 4 28 - 

 

Номінація “Віртуальні ресурси” 
 

№ 

з/п 

Назва ресурсу Автор, освітній заклад, посада Оцінка робіт по 

критеріях 

Всього  

балів 
Міс

це 

1 2 

19 Віртуальна екскурсія в 
дельфінарій  

«Дельфіни – розумні ссавці» 
 

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

10 10 20 - 

20 Відео-заняття  
"Гриби: їстівні та отруйні"  

КОРОБКА Юлія Сергіївна, керівник гуртка комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області”  

16 20 36 ІІ 

21 Відео-вікторина 
 "Мандруємо Україною"  

КОРОБКА Юлія Сергіївна, керівник гуртка комунального 
закладу “Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

18 19 37 ІІ 

22 Формування еколого-естетичної 
компетентності особистості на 

заняттях гуртків у 
позашкільному закладі  

КАТАЛЬНИКОВА Світлана Володимирівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

12 12 34 ІІІ 

23 Дистанційне заняття 
 "Екологічна етика"   

БАСАНСЬКА Владлена Дмитрівна, керівник гуртка 
комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 

19 19 38 І 
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центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

24 Дистанційне заняття  
"Ґрунти - дзеркало ландшафту" 

 

ПАСТУШКОВА Анна Валеріївна, керівник гуртка 
комунального закладу “Міський еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 
Дніпропетровської області” 

18 18 36 ІІ 

25 Відео-заняття "Кристалогідрати. 
Розв’язування 

експериментальних та 
розрахункових задач"  

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

11 13 34 ІІІ 

26 Відеозаняття  
“Одноклітинні твариноподібні 
організми – мешканці водойм” 

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

18 19 37 ІІ 

27 Відеозаняття  
“Значення води в природі та в 

житті людини” 

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

10 13 33 ІІІ 

28 Віртуальна екскурсія по травній 
системі людини 

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

19 16 35 ІІ 

29 Основи флористичних 
композицій  

(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 

30 Віртуальна екскурсія 
зоологічним комплексом 

“Планета тварин” 

КУЦЕНКО Марина Олександрівна, керівник гуртка 
“Любителі декоративних і свійських тварин” комунального 
позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів Покровського району” Криворізької міської ради 

10 12 22 - 

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


