
Наказ №73 

 

по Тернопільському обласному центру  

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді                                                                                         

 

    від 12.12.2017р. 

 

Про  підведенню підсумків участі педагогів  

позашкільних навчальних закладів області   

у  обласних етапах Всеукраїнських педагогічних масових заходів 

 

Відповідно до плану роботи Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді на 2017р. навчальні заклади області брали 

участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних еколого-натуралістичних масових 

заходах області.  

Журі, на основі представлених матеріалів, підготували підсумкові протоколи 

переможців обласних етапів Всеукраїнської  виставки видавничої продукції з позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напрям у 2017р. та Всеукраїнського  конкурсу науково-

методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму 

позашкільної освіти  

На основі вище сказаного  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити протоколи засідання журі по підведенню підсумків участі учнів,  

вихованців загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів в обласних етапах: 

1.1.  Всеукраїнської  виставки видавничої продукції з позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напрям у 2017р.  (№01-18-132 від 11.12.2017р.); 

1.2. Всеукраїнського  конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти  (№01-18-131 

від 22.12.2017р.). 

2. Визнати переможцями обласного етапу: 

2.1.  Всеукраїнської  виставки видавничої продукції з позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напрям у 2017р.   та нагородити грамотами 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді: 

2.1.1. Номінація «Модернізація змісту позашкільної освіти»: 

2.1.1.1.Методичний посібник «Розвиток позашкільної освіти в умовах модернізації» - 

Сворінь Надія Володимирівна, заступник директора з виховної роботи 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

2.1.2. Номінація «Реклама досягнень позашкільного навчального закладу»: 

2.1.2.1.Узагальнені матеріали з досвіду роботи «Виховання патріотизму, доброти та 

бережливого ставлення до природи шляхом використання  проектних 

технологій» - Костюк Оксана Степанівна, директор, Пашкевич Наталія 

Михайлівна, керівник гуртків - методист Скалатського будинку школярів 

Підволочикий р-н Скалатська ОТГ;  

2.1.2.2.«Озеленення території закладу позашкільної освіти» - Артем Олександра 

Василівна, керівник гуртків Монастириського районного будинку дитячої та 

юнацької творчості;  

2.1.2.3.Методичні рекомендації «Трудові аграрні об’єднання в алгоритмі екологічної 

освіти» - Федун Галина Романівна, методист Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

2.1.3. Номінація «Інновації у формуванні фахових компетенцій педагогів»: 



2.1.3.1.«Методичні рекомендації щодо організації та проведення майстер-класів у 

гуртках еколого-натуралістичного спрямування» - Михайлиця Ірина Павлівна, 

завідувач організаційно-масового відділу Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

2.1.3.2.Методична розробка «Інтерактивні методи навчання на заняттях гуртка 

«Природа рідного краю» - Демків Уляна  Ярославівна, керівник гуртків 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. 

2.1.4. Номінація «Науково-популярні видання для дітей та юнацтва»: 

2.1.4.1.Навчальний посібник  «У світі птахів»  - Паславський Іван Антонович, 

керівник гуртків позашкільного комунального навчального закладу «Центр 

дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради. 

2.2. Всеукраїнського  конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних 

ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної та нагородити 

грамотами Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді: 
2.2.1. Навчально-методичний посібник «Проектна діяльність в роботі гуртків 

еколого-натуралістичного спрямування» - автор Леськів Наталія Іванівна, 

методист  позашкільного комунального навчального закладу  «Центр дитячої 

та юнацької творчості» Бережанської міської ради; 

2.2.2. Навчально-методичний посібник «Лікарські рослини - турбота природи» - 

Ліннік  Ірина Сергіївна, керівник гуртків позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської 

міської ради; 

2.2.3. Гурткова програма «Екологічна стилістика» - Димашевська Христина 

Богданівна, керівник гуртків позашкільного комунального навчального закладу 

«Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради; 

2.2.4. «Робочий зошит учасника Всеукраїнського експедиційно-польового збору 

команд юних екологів» -  Герц Іван Іванович, директор, Кухарська Тетяна 

Анатоліївна, заступник директора з навчальної роботи,  Каменярська Лілія 

Ростиславівна, завідувач методичного відділу, Шум’як Наталія Романівна, 

керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; 

2.2.5. Навчальна програма з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму 

«Рідний край» - Березіцька Мирослава Мирославівна, методист 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

2.2.6. Посібник для керівників гуртків, вчителів, батьків та дітей «Виховні заходи.  

Національно-патріотичне виховання»  - Батюх Наталія Григорівна, керівник 

гуртків, Гевко  Галина Ярославівна, керівник гуртків, Покляцька  Павліна 

Василівна, керівник гуртків   Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 

2.2.7. Навчальний посібник «Кліматична освіта та її інтеграція в курс предметів 

природничого циклу» - Березіцька Мирослава Мирославівна, методист, Шум’як 

Наталія Романівна, керівник гуртків Тернопільського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

3. Координатору обласних етапів Всеукраїнської  виставки видавничої продукції з 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрям у 2017р. та Всеукраїнського  

конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти Кухарській Т.А., заступник 

директора з навчальної роботи: 

3.1. узагальнені матеріали обласних етапів Всеукраїнської  виставки видавничої 

продукції з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрям у 2017р. та 

Всеукраїнського  конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних 



ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти направити на 

Всеукраїнський етап відповідник конкурсів. 

3.2. результати конкурсів висвітлити у засобах масової інформації та на сайті Центру.  

4. Адміністрація Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді висловлює щиру подяку керівникам та педагогічним 

працівникам позашкільних та загальноосвітніх закладів освіти за підготовку 

учнівської молоді і активну участь у профільних конкурсах. 

5. Контроль за виконанням  наказу  залишаю за собою. 

 

 

 
               Директор                                                                                            Герц І.І. 

 

 


