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ішсґчспат 2018 року м. Чернігів № 355

Про підсумки обласного (відбіркового) 
етапу Всеукраїнського конкурсу програм, 
науково-методичних матеріалів та віртуальних 
ресурсів з екодого-натуралістичного 
напряму позашкільної освіти у 2018 році

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 
№12 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно- 
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними 
напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для 
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2018 рік», наказу 
Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
від 02.05.2018 №174 «Про проведення обласного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу програм, науково-методичних матеріалів та 
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 
у 2018 році», Плану роботи комунального закладу «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів» на 2018 рік, з метою підвищення якості 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму та розвитку творчого 
потенціалу педагогів у квітні-жовтні 2018 року проведено обласний 
(відбірковий) етап Всеукраїнського конкурсу програм, науково-методичних 
матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти.

В обласному (відбірковому) етапі конкурсу взяли участь педагогічні 
працівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти Новгорода- 
Сіверського району, Бобровицької, Семенівської об’єднаних територіальних 
громад, міста Новгород-Сіверський, комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів».

На розгляд конкурсного журі подано навчальні програми гуртків та інших 
творчих об’єднань, методичні рекомендації, проекти, сценарії масових заходів з 
учнівською молоддю із еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти.

У представлених роботах розкрито сучасні підходи до організації 
освітнього процесу в закладах освіти, кращий педагогічний досвід.



Матюк Валентина Василівна, учитель біології Смяцької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Новгорода-Сіверської районної ради, подала на конкурс 
сценарій масового заходу «Тиждень клімату» з власного досвіду роботи. Захід 
включає інформаційну лінійку, перегляд відеофільму про зміни клімату, 
презентації щодо кліматичних змін на Землі, виставки-конкурси плакатів та 
малюнків.

Хавлук Катерина Юріївна, учитель біології Лосківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Новгорода-Сіверської районної ради, представила на 
розгляд журі збірку розгорнутих планів-конспектів уроків біології для 6 класу 
до теми «Генеративні органи насінних рослин» та наочність до них (схеми, 
таблиці, рисунки).

Дітковська Олена Володимирівна, учитель біології Бобровицького закладу 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Бобровицької міської ради 
Бобровицького району, подала на обласний етап конкурсу розробку навчальної 
програми факультативу «Життя у стилі «еко». Програма екологічного напряму 
освіти, може реалізовуватись вчителями біології, екології у гуртках, творчих 
об’єднаннях закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Михайленко Любов Василівна, керівник гуртка-методист комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Семенівської міської ради, подала на конкурс інформаційний посібник для 
керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму «Ліки від природи». 
Розробка містить інформаційні матеріали про лікарські рослини.

Кольяк Лариса Борисівна, учитель біології Новгорода-Сіверської гімназії 
№1 імені Б. Майстренка Новгорода-Сіверської міської ради, подала на конкурс 
розробку виховного заходу «Подорож у світі пернатих». Розробка може бути 
використана вчителями біології, екології закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти при проведенні масових заходів до Дня зустрічі птахів.

Гульчук Олександра Василівна, методист Центру дитячої та юнацької 
творчості Новгорода-Сіверської міської ради, подала на конкурс збірку 
сценаріїв масових заходів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної 
освіти «Масові заходи -  успіх екологічного виховання дітей». У розробках 
сценаріїв методистом враховано вікові, індивідуальні особливості здобувачів 
освіти, здійснено вибір оптимальних і ефективних форм, методів і прийомів 
екологічного виховання, які можуть сприяти участі молоді в охороні і 
поліпшенні природного середовища своєї місцевості.

Воробей Ольга Федорівна, методист комунального закладу «Чернігівська 
обласна станція юних натуралістів», подала на обласний етап конкурсу 
методичні рекомендації з організації виховної роботи щодо безпеки й 
благополуччя дитини. У збірці висвітлено рекомендації для керівників гуртків, 
учителів щодо організації виховної роботи у закладах освіти з безпеки, 
благополуччя дитини, види, прояви, причини домашнього та шкільного 
насильства, заходи щодо запобігання насильству, профілактичну роботу щодо 
формування ненасильницьких моделей поведінки серед дітей.

Велігорська Світлана Віталіївна, завідувач відділу методичного, Кузьменко 
Вікторія Дмитрівна, завідувач відділу організаційно-масового, Трегубова



Людмила Анатоліївна, директор комунального закладу «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів» представили на конкурс методичні рекомендації 
щодо проведення практичних занять у гуртках еколого-натуралістичного 
профілю. Розробка містить ряд практичних робіт для юннатів під час занять 
гуртків, у ній розкрито принципи добору завдань, умови їх підготовки і 
методику проведення.

Разом з тим, журі відмічає, що частина робіт не відповідає умовам 
конкурсу. Зокрема, не обґрунтовується актуальність обраної теми відповідно до 
провідних тенденцій розвитку позашкільної освіти, відсутні загальні 
рекомендації щодо практичного використання розробки іншими педагогами, 
деякі розробки подані у формі звітів. У частині розробок не зазначені джерела, 
з яких запозичений матеріал, бібліографічний опис використаної літератури не 
оформлено згідно з вимогами; у деяких науково-методичних розробках 
виявлені майже стовідсоткові текстові запозичення з інших навчально- 
методичних матеріалів.

Відповідна-до рішення журі обласного етапу акції н а к а з у ю :

1. Нагородити дипломами переможців обласного (відбіркового) етапу 
Всеукраїнського конкурсу програм, науково-методичних матеріалів та 
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти 
у 2018 році:

-  Велігорську Світлану Віталіївну, завідувача відділу методичного 
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів;

-  Воробей Ольгу Федорівну, методиста комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

-  Гульчук Олександру Василівну, методиста Центру дитячої та юнацької 
творчості Новгорода-Сіверської міської ради;

-  Дітковську Олену Володимирівну, учителя біології Бобровицького 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Бобровицької міської ради 
Бобровицького району;

-  Кольяк Ларису Борисівну, учителя біології Новгорода-Сіверської гімназії 
№1 імені Б. Майстренка Новгорода-Сіверської міської ради;

-  Кузьменко Вікторію Дмитрівну, завідувача відділу організаційно- 
масового комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів;

-  Матюк Валентину Василівну, учителя біології Смяцької 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгорода-Сіверської районної ради;

-  Михайленко Любов Василівну, керівника гуртка-методиста комунального 
закладу позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості» 
Семенівської міської ради;

-  Трегубову Людмилу Анатоліївну, директора комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

-  Хавлук Катерину Юріївну, учителя біології Лосківської загальноосвітньої 
школи І-ІІ ступенів Новгорода-Сіверської районної ради.



2. Структурним підрозділам із питань освіти райдержадміністрацій, у 
порядку рекомендації органам управління освітою органів місцевого 
самоврядування:

2.1 Проаналізувати підсумки участі педагогічних працівників в обласному 
(відбірковому) етапі Всеукраїнського конкурсу програм, науково-методичних 
матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 
позашкільної освіти у 2018 році.

2.2 Розглянути питання щодо відзначення педагогічних працівників, які 
стали переможцями обласного (відбіркового) етапу Всеукраїнського конкурсу 
програм, науково-методичних матеріалів та віртуальних ресурсів з еколого- 
натуралістичного напряму позашкільної освіти у 2018 році.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 
Управління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти 
О. Сопонович.

М. КОНОПАЦЬКИИ


