
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«18» лютого 2019 р. № 16

Про підсумки проведення
Всеукраїнського конкурсу
«Цікава школа» у 2018 році

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  на  2018  р.,  затвердженого  Міністерством  освіти  і
науки України, з метою впровадження інноваційно-освітніх методів і технологій
у закладах освіти України, пропаганди методики позакласної та позашкільної
роботи Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно
з Національною академією педагогічних наук України та Інститутом проблем
виховання протягом 2018 р. провели Всеукраїнський конкурс «Цікава школа».

Відповідно  Положення  до  участі  у  Конкурсі  були  залучені  педагоги
закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти.  На  розгляд  журі  було
подано 113 робіт з 18 областей України, а саме: Вінницької, Дніпропетровської,
Донецької,  Житомирської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Кіровоградської,
Львівської,  Миколаївської,  Одеської,  Полтавської,  Рівненської,  Сумської,
Тернопільської , Харківської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської .

Конкурс проводився у таких номінаціях:
Номінація 1: "Нетрадиційне заняття гуртка". 
Номінація 2: "Нетрадиційний урок".
Номінація 3: "Найоригінальніший навчальний заклад".
Журі конкурсу оцінювали роботи за такими показниками:
◦ наявність та якість матеріалів, що передбачені Умовами про конкурс;

◦ педагогічні  знахідки,  спрямовані  на удосконалення технології  змісту

освіти та виховання;
◦ врахування  компетентнісного  спрямування  у  освітньому  процесі  та

позашкільній роботі з дітьми;
◦ мотиваційний фактор в організації педагогічної діяльності;

◦ оригінальність  та  ефективність  обраних  нетрадиційних  форм

педагогічної роботи;
◦ розвиток здібностей міркувати, обґрунтовувати, доводити;

◦ діалоговий характер у навчальній та позашкільній роботі;

◦ формування якостей особистості;



◦ здійснення  диференціації  навчання  та  виховання  засобами

нетрадиційних форм;
◦ виховання  патріотизму,  національної  свідомості,  любові  до  свого

народу.
Журі  конкурсу  зазначає  що,  не  значний  відсоток  конкурсних  робіт  не

відповідає зазначеним у Положенні про конкурс «Цікава школа» вимогам.
З урахуванням рішення журі та оргкомітету конкурсу

НАКАЗУЮ:

І. В  номінації  «Нетрадиційне  заняття  гуртка»  нагородити
переможців Дипломом (за підписом Беха І. Д., директора Інституту проблем
виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  доктора
психологічних наук,  професора,  академіка НАПНУ та Вербицького В. В.,
директора НЕНЦ, доктора педагогічних наук, професора)

за зайняте І місце
1. Марощук  Наталю  Володимирівну,  керівника  гуртків  районного

позашкільного  закладу  «Донський  еколого-натуралістичний  центр»
Волноваської РДА Донецької області. Назва конкурсної роботи: «Розробка
відкритого  заняття  гуртка  «Юні  друзі  природи»  на  тему:  «Визначення
слідів тварин на снігу. Гра-подорож «Екодетектив»».

2. Аврамчук  Надію  Петрівну,  методиста  Комунального  позашкільного
навчального закладу «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  «Гармонія»
Криворізької  міської  ради Дніпропетровської  області.  Назва конкурсної
роботи: «Чарівний світ природи» (еколого-психологічний тренінг)».

за зайняте ІІ місце
1. Сидій Уляну Ярославівну, керівника гуртків Тернопільського обласного

центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді.  Назва
конкурсної роботи: «Заняття-подорож: «Вивчення і визначення корисних
копалин рідного краю. Виявлення їх властивостей».

2. Орищак  Олену  Олегівну,  керівника  учнівського  гуртка  «Історичне
джерело»,  вчителя  історії  Кілійського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №3  -
ліцей»  Одеської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Дослідницько-
пошуковий  просвітницький  проект  «Інтерактивна  карта  Німецьких
колоній Кілійського району».

3. Равчак  Ларису  Григорівну,  керівника  гуртка  «Світ  витинанки»
Скалатського  будинку  школярів,  комунального  закладу  Скалатської
міської  ради  Підволочиського  району  Тернопільської  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Виготовлення  силуетних  витинанок  (птахи)»,
«Лелеки-птахи, що приносять щастя» (педагогічний дизайн інтегрованого
заняття гуртка «Світ витинанки»)».



4. Мусяло  Марію Ярославівну, керівника  гуртків,  методиста  Зборівського
районного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Тернопільської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Заняття-тренінг
«Людина-частина природи».

5. Деміх  Надію  Олександрівну,  керівника  гуртка  комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Вистава  «Лісові
пригоди Лесі та Богдана».

за зайняте ІІІ місце
1. Боєву  Альону  Михайлівну,  керівника  гуртка  Полтавського  обласного

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва  конкурсної
роботи: «Овочі та фрукти – смачно і корисно».

2. Лещенко Інну Вікторівну, методиста відділу біології та методичної роботи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді. Назва конкурсної роботи: «Цікаві овочі».

3. Тимашевську  Ірину  Юріївну,  керівника  гуртка  «Мистецтво  масмедіа»
Ренійського ЦДЮТ Одеської області. Назва конкурсної роботи: «Еколого-
психологічний тренінг: «Світ, в якому ми живемо».

4. Чайку  Тетяну  Василівну,  методиста,  керівника  гуртка  Полтавського
обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва
конкурсної роботи: «Сценарій екологічного квесту «Ми діти природи».

5. Шехтер  Лілію  Миколаївну,  завідувача  організаційно-масового  відділу,
керівника гуртків та вихованців гуртка «Екологічний театр» комунального
закладу  «Станція  юних натуралістів»  Рівненської  обласної  ради.  Назва
конкурсної роботи: «Зустріч у творчій майстерні «Поетична муза».

6. Гончар  Аллу  Вікетнтіївну,  керівника  гуртка  комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської області. Назва конкурсної роботи: «Екологічний квест
«Шукаємо ліки у природі».

7. Ковальову Юлію Анатоліївну, керівника гуртка еколого-натуралістичного
напряму КЗ «Центр позашкільної освіти» Мелітопольської міської ради
Запорізької  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Заняття-гра  (для
вихованців 8-10 років) «Рослини-символи».

8. Базилевську  Олесю  Вадимівну,  заступника  директора  з  НВР
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області.  Назва конкурсної  роботи:  «Панно на основі
казкових сюжетів» (розробка заняття по виробам солоного тіста)».

9. Дьяченко  Марину  Павлівну,  керівника  гуртка  «Народна  іграшка»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради



Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Виготовлення
ляльки  «Янгол»  (методична  розробка  плану-конспекту  відкритого
заняття)».

10.Рязанцеву  Анну  Сергіївну,  керівника  гуртка  «Виготовлення  ляльки»
Комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та
юнацької  творчості  «Гармонія»  Криворізької  міської  ради
Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Майстер-клас  з
виготовлення текстильної ляльки» (методична розробка)».

11.Білик Олену Василівну, керівника гуртка КЗ «Центр дитячої та юнацької
творчості  Долинської  районної  ради»  Кіровоградської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Народні майстри Долинщини у різнобарвному вінку
народних ремесел України».

12.Артеменко  Тетяну  Володимирівну,  керівника  гуртка  комунального
закладу  «Софіївський  центр  творчості»  Софіївської  селищної  ради
Софіївського  району   Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Заняття гуртка «Їстівні та отруйні гриби».

13.Скуріхіну  Олену  Петрівну,  керівника  гуртка  комунального  закладу
«Дитячий  екологічний  центр»  Кам’янської  міської  ради
Дніпропетровської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Заняття  гуртка
«Рослинні символи на писанках».

14.Карауш Інну Юріївну, керівника гуртка «Юні знавці лікарських рослин»
Новомиргородського  районного  центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Новомиргородської  районної   ради  Кіровоградської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Конспект інтегрованого заняття гуртка «Юні знавці
лікарських рослин» на тему: «Характеристика рослин класу Дводольні.
Вивчення видів лікарських рослин родини Капустяні, або Хрестоцвіті, та
Розові».

15.Заїку Світлану Василівну, керівника гуртка «Сувенірний» Устинівського
районного  будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Кіровоградської
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Конспект  заняття  «Виготовлення
ляльки Тільда».

16.Ромашко  Раїсу  Ярославівну,  керівника  гуртків  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Назва конкурсної
роботи: «Конспект гурткового заняття «Рослини-символи України».

17.Марченко Оксану Вікторівну, керівника гуртка Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва  конкурсної
роботи: «Майстер-клас: «Виготовлення саморобок в техніці модульного
орігамі»,  «Формування  творчих  здібностей  та  духовно-моральних
цінностей  особистості  на  заняттях  гуртка  декоративно-ужиткового
профілю засобами народного мистецтва».

18.Щербину  Олену  Іванівну,  керівника  гуртка  «Фітодизайн  з  основами
художньої  майстерності»  Полтавського  обласного  еколого-



натуралістичного центру учнівської молоді (філія у Полтавському районі).
Назва конкурсної роботи: «Використання асоціативних технологій під час
занять гуртків, як шлях до реалізації концепції національно-патріотичного
виховання учнівської молоді».

ІІ. В  номінації  «Нетрадиційний  урок»  нагородити  переможців
Дипломом (за підписом Беха І. Д., директора Інституту проблем виховання
Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних
наук,  професора,  академіка  НАПНУ  та  Вербицького В. В.,  директора
НЕНЦ, доктора педагогічних наук, професора)

за зайняте І місце
1. Гудзь Вікторію Миколаївну, вчителя біології Одеської ЗОШ І-ІІІ ступенів

№48. Назва конкурсної роботи: «Мохи. Лабораторне дослідження «Будова
моху»».

2. Туманян Тетяну Сергіївну, учителя біології загальноосвітньої санаторної
школи-інтернату І-ІІІ ступенів комунального вищого навчального закладу
«Хортицька  національна  академія»  Запорізької  обласної  ради.  Назва
конкурсної роботи: «Нестандартна виховна година з елементами STEAM
«Ебру – мистецтво малювати на рідинах».

за зайняте ІІ місце
1. Охмак  Світлану  Володимирівну,  вчителя  історії  комунального  закладу

«Миляцький  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради
Дубровицького  району  Рівненської  обласної  ради.  Назва  конкурсної
роботи: «Конспект уроку історії України у 10 класі».

2. Рак Любов Борисівну, керівника екологічного гуртка «Природолюб» КЗ
«ЦДЮТ  Світловодської  районної  ради»,  учителя  початкових  класів
Миронівської  ЗШ  КЗ  «Павлівське  НВО  Світловодської  районної  ради
Кіровоградської  області».  Назва  конкурсної  роботи:  «Подаруй  пташині
радість» (заняття-проект)».

3. Кривошею  Галину  Василівну, вчителя  «Основ  здоров’я»  комунального
закладу освіти «Середня загальноосвітня школа №123», керівника гуртка
«Юні  екологи»  комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Станція  юних  натуралістів»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області. Назва конкурсної роботи: «Тренінги «Станція
призначення - життя», «Ти – особливий…».

за зайняте ІІІ місце
1. Гусарь  Олену  Артурівну,  учителя  інформатики  Грем’яцької

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Хмарні сервіси».



2. Нахман  Вікторію  Валеріївну,  учителя  зарубіжної  літератури
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів комунального
вищого навчального закладу  «Хортицька академія»  Запорізької  області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Конспект  уроку  з  зарубіжної  літератури  в
6 класі  на  тему:  «Володимир  Галактіонович  Короленко  «Сліпий
музикант». Пошук головним героєм Петром Попельським свого місця у
світі. Тема мистецтва у повісті».

3. Сухомлин  Наталію  Ігорівну, учителя  географії  Орлівського  навчально-
виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-дитячий
садок»  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Земля  в  ілюмінаторі»  Підсумковий  урок  з  теми
«Всесвіт». Природознавство 5 клас».

4. Олійник  Ольгу  Миколаївну, учителя  математики комунального закладу
«Устинівське  навчально-виховне  об’єднання  «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів» Устинівської районної ради Кіровоградської області.
Назва конкурсної роботи: «Конспект уроку «Об’єм та площа кулі (сфери)
та її частин» (геометрія, 11 клас)».

5. Шабанову  Лілію  Сергіївну,  вчителя  географії  та  природознавства
Плереноташлицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів
Маловисківської районної ради Кіровоградської області. Назва конкурсної
роботи: «Урок географії у 9 класі «Лісове господарство. Основні лісові
пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство України».

6. Усенко  Ірину  Сергіївну,  вчителя  біології  КЗО  «СЗШ  №6»,  керівника
гуртка  «Юні  квітникарі»  комунального  позашкільного  навчального
закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області.  Назва конкурсної роботи: «Урок-тренінг «За
здоровий спосіб життя», заняття-тренінг «Срібна ниточка між берегами
поколінь».

7. Стець  Ольгу  Лаврентіївну,  вчителя  української  мови  та   літератури
комунального  закладу  «Устинівське  навчально-виховне  об’єднання
«Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»  Устинівської  районної  ради
Кіровоградської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Урок  української
мови  на  тему:  «Використання  інтерактивних  технологій  під  час
узагальнення  і  систематизації  вивченого  матеріалу  різних  розділів
мовознавства. Підготовка до ЗНО», проведений у 11 класі».

8. Прит  Ірину  Василівну,  вчителя  біології  та  екології  Томашгородського
навчально-виховного комплексу школа І-ІІІ ступенів-ліцей Рокитнівської
районної ради Рівненської області.  Назва конкурсної роботи: «Конспект
уроку екології в 10 класі».

9. Рацкевич  Оксану  Василівну,  вчителя  української  мови  і  літератури
Масевицької  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівської



районної ради Рівненської області.  Назва конкурсної роботи: «Конспект
уроку української  літератури в 5 класі».

10.Лящук Наталію Іванівну, вчителя біології Масевицької загальноосвітньої
школи  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівської  районної  ради  Рівненської  області.
Назва конкурсної роботи: «Конспект уроку біології у 8 класі».

11.Хану Наталію Вікторівну, вчителя початкових класів Надеждівської ЗОШ
І-ІІІ ступенів Арцизької районної ради Одеської області. Назва конкурсної
роботи: «Урок мислення у 2 класі: «Первоцвіти просять захисту»».

ІІІ. В  номінації  «Найоригінальніший  навчальний  заклад»
нагородити  переможців  Дипломом  (за  підписом  Беха І. Д.,  директора
Інституту  проблем  виховання  Національної  академії  педагогічних  наук
України,  доктора  психологічних  наук,  професора,  академіка  НАПНУ  та
Вербицького В. В.,  директора  НЕНЦ,  доктора  педагогічних  наук,
професора)

за зайняте І місце
1. Четверикову  Олену  Миколаївну,  директора  міського  еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді виконавчого комітету
Марганецької міської ради Дніпропетровської області. Назва конкурсної
роботи:  «Формування  соціального  аспекту  особистості  засобами
системного підходу до використання ефективних технологій національно-
патріотичного виховання в умовах позашкільного навчального закладу».

2. Цвікову  Наталію  Олександрівну,  заступника  директора  КЗ  «Міський
Центр  дитячої  творчості»  м.  Білгород-Дністровського Одеської  області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Навчально-виховний  процес  у  Білгород-
Дністровському  комунальному  закладі  «Міський  Центр  дитячої
творчості».

за зайняте ІІ місце
1. Ручкіну  Ірину  Вікторівну,  директора,  Терентій  Тамілу  Дмитрівну,

методиста  комунального  позашкільного  навчального  закладу
Білопільської районної ради Сумської області «Центр дитячої та юнацької
творчості».  Назва конкурсної  роботи:  «Заклад Успіху – заклад дитячих
мрій».

2. Брижак Людмилу Михайлівну, завідувачку відділу біології та методичної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді. Назва конкурсної роботи: «Світ дитячих захоплень».

3. Власик Наталію Федорівну, заступника директора з навчально-методичної
роботи,  Власюк  Інну  Миколаївну,  методиста  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради. Назва конкурсної
роботи:  «Імідж  Станції  юних  натуралістів:  його  вплив  на
конкурентоспроможність та роль на сучасному освітньому ринку».



4. Охмак  Світлану  Володимирівну,  директора  комунального  закладу
«Миляцький  навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Миляцької сільської ради
Дубровицького  району  Рівненської  обласної  ради.  Назва  конкурсної
роботи: «Школа рівних можливостей».

5. Михненко В.В., методиста Онуфріївського районного центру дитячої та
юнацької творчості Онуфріївської районної ради Кіровоградської області.
Назва конкурсної роботи: «Сценарій привітання працівників лісу з нагоди
їх професійного свята».

6. Усенко Людмилу Миколаївну, керівника художнього театру «Інклюзив»
загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів комунального
вищого  навчального  закладу  «Хортицька  національна  навчально-
реабілітаційна  академія»  Запорізької  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Загальноосвітня  санаторна  школа-інтернат І-ІІІ  ступенів  комунального
вищого  навчального  закладу  «Хортицька  національна  навчально-
реабілітаційна академія».

за зайняте ІІІ місце
1. Леонтьєву  Інну  Василівну, заступника  директора  з  навчально-виховної

роботи  КЗ «Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Долинської  районної
ради»  Кіровоградської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Вінок
методичних ідей».

ІV. Нагородити  Дипломом  учасника  Всеукраїнського  конкурсу
«Цікава  школа»  (за  підписом  Беха І. Д.,  директора  Інституту  проблем
виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України,  доктора
психологічних наук,  професора,  академіка НАПНУ та Вербицького В. В.,
директора  НЕНЦ,  доктора  педагогічних  наук,  професора)  учасників
конкурсу, які не зайняли призових місць.

1. Звягіну  Олену  Віталіївну,  заступника  директора  з  виховної  роботи
Благовіщенської  загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів Благовіщенської
сільської  ради  Запорізької  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Повір  у
себе і ти досягнеш успіху!».

2. Гурин  Олену  Василівну,  учителя  початкових  класів  Грем’яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Інтерактивні  методи
навчання  в  практиці  роботи  вчителів  початкових  класів  Грем’яцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів».

3. Заіко Марину Олегівну, соціального педагога КЗ «Березнянський НРЦ»
Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Матеріали на обласний
етап Всеукраїнського конкурсу «Цікава школа».



4. Авторський колектив: Тімко Марину Миколаївну, заступника директора з
навчально-виховної  роботи,  Вербицьку  Тетяну  Геннадіївну,  учителя
трудового  навчання,  Мезиненко  Ніну  Василівну,  учителя  географії  і
природознавства,  Семикоз Вікторію Олександрівну, учителя початкових
класів  Комунального  закладу  «Куп’янський  спеціальний  навчально-
виховний комплекс» Харківської обласної ради. Назва конкурсної роботи:
«Робота до участі у Всеукраїнському конкурсі «Цікава школа».

5. Кобилинець О. В.,  вчителя  початкових  класів  Козаківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Катерини Мандрик-Куйбіди
Івано-Франківської області. Назва конкурсної роботи: «Школа радості й
затишку».

6. Авторський колектив:  Джелему Н. М.,  заступника директора  з  виховної
роботи,  Рубаняк О. В.,  педагога  –  організатора  Криворівнянської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Михайла  Грушевського
Верховинської  районної  державної  адміністрації  Івано-Франківської
області.  Назва конкурсної  роботи:  «Проект «Гуцульська господарка» та
«Створення та організація роботи «Центру учнівського самоврядування в
Криворівнянській ЗОШ І-ІІІ ст. ім. М. Грушевського».

7. Педагогічний  колектив  Ліснотарновицького  навчально-виховного
комплексу  Надвірнянської  районної  ради  Івано-Франківської  області.
Назва конкурсної роботи: «Всеукраїнський конкурс «Цікава школа».

8. Кузьміну О.М., керівника гуртка Кілійського районного будинку дитячої
та  юнацької  творчості  Одеської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Портрет».

9. Слабченко  Ольгу  Василівну,  заступника  директора  з  навчально-
методичної  роботи  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості  Новгород-
Сіверської міської ради Чернігівської області.  Назва конкурсної роботи:
«Екологія природи, екологія душі» (виховний захід)».

10.Шкалаберду  Олену  Олександрівну, керівника  гуртка  «Вокальний  спів»
Грем’яцької  загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів Новгород-Сіверської
районної  ради  Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Музичний проект «Феномен гурту «The Beatles».

11.Марущак  Вікторію  Федорівну,  керівника  гуртків  Уманського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Черкаської
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Еколого-психологічний  тренінг
«Охорона природи».

12.Музику Ніну Миколаївну, керівника гуртків Уманського міського центру
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді Черкаської області.
Назва  конкурсної  роботи:  «Ігри  та  вправи  на  розвиток  логічного
мислення».

13.Авторський  колектив:  Вербицьку  Олену  Іванівну,  методиста
Комунального  закладу  «Будинок  дитячої  творчості»  Кам’янсько-



Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької
області;  Стрекаліну  Інну  Миколаївну,  керівника  юридичного  гуртка
Комунального  закладу  «Будинок  дитячої  творчості»  Кам’янсько-
Дніпровської міської ради Кам’янсько-Дніпровського району Запорізької
області.  Назва конкурсної роботи: «Виставка-презентація дитячих робіт
«Колобок має право на життя» (етюди правовідносин, що характеризують
право дитини на життя)».

14.Орищак  Олену  Олегівну, учителя  історії,  керівника  учнівського  гуртка
«Історичне  джерело»  Кілійського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 3  –  ліцей»
Одеської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Дослідницько-пошуковий
просвітницький  проект  «Інтерактивна  карта  Німецьких  колоній
Кілійського району».

15.Ліваковську Ларису Михайлівну, керівника гуртків-методиста Вінницької
обласної станції юних натуралістів. Назва конкурсної роботи: «Квітка –
вінець творіння».

16.Вялову  Олену  Володимирівну,  керівника  Зразкового  театру  пісні
«Краплинка» Центру позашкільної освіти ім.О.Разумкова  Бердичівської
міської ради Житомирської області. Назва конкурсної роботи: «Конспект
заняття «Гармонія в музиці та навколо нас».

17.Герегу Ірину Григорівну, керівника гуртка «Юні екологи» Первомайської
міської  станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області.  Назва
конкурсної роботи: «Вивчення первоцвітів рідного краю».

18.Суху Вікторію Володимирівну, керівника  гуртка  Первомайської  міської
станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Розробка заняття на тему: «Знайомство з рослинами, занесеними
до Червоної книги».

19.Литвин Оксану Іванівну, керівника гуртка «Медицина» Роменської міської
Малої академії наук учнівської молоді Сумської області. Назва конкурсної
роботи: «Віруси. Загальна характеристика., профілактика грипу та інших
гострих респіраторних вірусних інфекцій».

20.Олійник  Наталію  Вікторівну,  керівника  гуртка  «Етнографічне
краєзнавство»  КЗ  Сумської  обласної  ради  –  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю. Назва конкурсної
роботи: «Підсумкове заняття «Поселення й житло українців».

21.Грицаєнко  Ірину  Миколаївну,  керівника  гурткової  роботи  еколого-
натуралістичного  відділу  Охтирського  міського  центру  позашкільної
освіти-Малої  академії  наук  учнівської  молоді  Сумської  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Матеріали  на  обласний  етап  Всеукраїнського
конкурсу «Цікава школа».

22.Зарубу  Оксану  Василівну,  керівника  гуртка  «Грайлик»  Орлівського
навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів-
дитячий садок» Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.



Назва конкурсної роботи: «Конспект заняття з театралізованої діяльності
для дітей старшого дошкільного віку «Виготовлення пальчикових ляльок
до казки «Рукавичка».

23.Ливдар Лілію Михайлівну, керівника гуртків  «Аматори рослинництва»,
«Кімнатне  озеленення»,  «Юні  аграрії»  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва  конкурсної
роботи: «Майстер-клас «Кокедама».

24.Невиняк Уляну Юріївну, керівника гуртків «Знавці лікарських рослин»,
«Куток  живої  природи»  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва  конкурсної  роботи:
«Пізнавально-розважальна гра «Пернаті друзі».

25.Савчук Т.М., керівника гуртків-методиста Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.  Назва  конкурсної
роботи: «Подорож в країну кімнатних рослин».

26.Івасюк Олесю Михайлівну, керівника гуртка «За гуманне ставлення до
тварин» станції юних натуралістів Тульчинської міської ради Вінницької
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Нетрадиційні  заняття  гуртка  «За
гуманне  ставлення  до  тварин»  (розробка  циклу  занять  з  розділу:
«Дослідництво в куточку живої природи»)».

27.Чумак  Ірину  Миколаївну,  керівника  гуртка  Шепетівського  міського
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької  області.  Назва конкурсної  роботи:  «Акваріумні  риби,  що
походять з Південної Азії».

28.Семенишину  Ганну  Валентинівну,  керівника  гуртка  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Здійснення
екологічного  та  національно-патріотичного  виховання  в  гуртках
декоративно-прикладного  напряму»  (зазначено  в  заявці).  Заняття-
конференція «Значення безконечників та їх різновидів» (фактично)».

29.Деркач  Тетяну  Володимирівну,  керівника  гуртка  Онуфріївського
районного центру дитячої та юнацької творчості Онуфріївської районної
ради  Кіровоградської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Пізнавально-
ігрове заняття «Рослини-символи України».

30.Багрій  Марію  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво»  Дрогобицького  регіонального  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Львівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Конспект заняття «Лялька-мотанка, як прадавній оберіг українців».

31.Ходачок  Олену  Володимирівну,  керівника  гуртків  районного
позашкільного  закладу  «Донський  еколого-натуралістичний  центр»
Волноваської  РДА  Донецької  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Розгорнутий  конспект  заняття  гуртка  «Екологічний  дизайн»  на  тему:
«Екскурсія в парк «Осіння прогулянка».



32.Жидких  Марину  Петрівну,  керівника  гуртка  районного  позашкільного
закладу  «Донський  еколого-натуралістичний  центр»  Волноваської  РДА
Донецької області. Назва конкурсної роботи: «Цікава ігротека».

33.Жидких  Марину  Петрівну,  керівника  гуртка  районного  позашкільного
закладу  «Донський  еколого-натуралістичний  центр»  Волноваської  РДА
Донецької  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Через  казку  до  серця
кожної дитини».

34.Узун  Анну  Василівну,  практичного  психолога,  керівника  гуртків
районного  позашкільного  закладу  «Донський  еколого-натуралістичний
центр» Волноваської  РДА Донецької  області.  Назва конкурсної  роботи:
«Розгорнутий конспект заняття гуртка «В світі осінніх дерев».

35.Макаренко  Любов  Володимирівну,  методиста,  керівника  гуртків
Лиманського міського Центру позашкільної  роботи  Лиманської  міської
ради Донецької області. Назва конкурсної роботи: «Опале листя. Користь
чи шкода».

36.Поліщук Ольгу  Анатоліївну, методиста,  керівника гуртків  Лиманського
міського Центру позашкільної роботи Лиманської міської ради Донецької
області. Назва конкурсної роботи: «Конспект підсумкового заняття гуртка
«Англійська мова» з теми «Розвиток комунікативних здібностей дітей за
темами «School life» та «My free time».

37.Гончарову  О.,  методиста  Новгород-Сіверського  районного  будинку
дитячої  творчості  Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Конспекти занять гуртка «Народна творчість» з теми «Витинанки».

38.Суху Вікторію Володимирівну, керівника  гуртка  Первомайської  міської
станції  юних  натуралістів  Миколаївської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Знайомство з рослинами, занесеними до Червоної книги».

39.Галик  Тетяну  Михайлівну,  керівника  гуртка  «Юні  садівники»
Дрогобицького регіонального еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Львівської  області.  Назва конкурсної  роботи:  «Конспект заняття
«Фруктовий вернісаж».

40.Багрій  Марію  Миколаївну,  керівника  гуртка  «Декоративно-ужиткове
мистецтво»  Дрогобицького  регіонального  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Львівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Конспект заняття «Чарівність Петриківського розпису».

41.Демків  Оксану  Ігорівну, керівника гуртка «Екологічний театр  «Оберіг»
Дрогобицького регіонального еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді  Львівської  області.  Назва конкурсної  роботи:  «Конспект заняття
«Аналіз художніх образів. Образи світу природи в художніх творах».

42.Лавицьку  Світлану  Дмитрівну,  вихователь  Блистівського  навчально-
виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської
області. Назва конкурсної роботи: «Організація театральної діяльності у



дошкільній  групі  «Калинонька»  Блистівського  навчально-виховного
комплексу». «Гра – драматизація української народної казки «Рукавичка».

43.Скубач  Тетяну  Михайлівну, керівника  гуртка  Чайкинського  навчально-
виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської
області. Назва конкурсної роботи: «Вранці на пасіці».

44.Рамусь  Людмилу  Іванівну,  керівника  гуртка  Чайкинського  навчально-
виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради  Чернігівської
області. Назва конкурсної роботи: «Лісові пригоди».

45.Шаповал  Людмилу  Вікторівну,  учителя  хімії  та  біології  Комунальної
установи  «Пологівська  загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  № 6»
Пологівської районної ради Запорізької області. Назва конкурсної роботи:
«Матеріали  для  участі  в  обласному  етапі  Всеукраїнського  конкурсу
«Цікава школа».

46.Нахман  Вікторію  Валеріївну,  учителя  зарубіжної  літератури
загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату  І-ІІІ  ступенів
Комунального  вищого  навчального  закладу  «Хортицька  національна
навчально-реабілітаційна  академія»  Запорізької  обласної  ради.  Назва
конкурсної  роботи:  «Володимир  Галактіонович  Короленко  «Сліпий
музикант». Пошук головним героєм Петром Попельським свого місця у
світі. Тема мистецтва в повісті».

47.Краснянську  Людмилу  Миколаївну,  учителя  Корюківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 1  Корюківської  міської  ради
Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Урок-подорож
«Членистоногі».

48.Бойко  Ганну  Володимирівну,  учителя  початкових  класів  Орлівського
навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів  -
дитячий садок" Новгород-Сіверської районної ради Чернігівської області.
Назва конкурсної  роботи: «Використання нестандартних форм уроків у
початковій школі. Веб-квест «Космічні пригоди».

49.Степаненко Оксану Василівну, учителя початкових класів Чайкинського
навчально-виховного  комплексу  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Я дочекаюсь тебе…».

50.Шлапак Марину Олександрівну, учителя початкових класів Биринського
навчально-виховний  комплексу  "загальноосвітня  школа  I-III  ступенів
дошкільний  навчальний  заклад"  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської області. Назва конкурсної роботи: «Урок-подорож «Рослини
–  символи  України»  (інтегрований  урок  літературного  читання,
образотворчого мистецтва, музичного мистецтва)».

51.Комишову  Тетяну  Павлівну,  учителя  початкових  класів  Криворізької
загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІ  ступенів № 4 Дніпропетровської
області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Настрій.  Вплив  настрою  на
самопочуття людини».



52.Костилєву  Яну  Юріївну,  учителя  початкових  класів  Криворізької
загальноосвітньої  школи-інтернату І-ІІ  ступенів № 4 Дніпропетровської
області.  Назва конкурсної  роботи:  «Інтегрований урок з  математики та
природознавства «Додавання і віднімання через розряд в межах 20».

53.Авторський колектив: Орел Людмилу Євгенівну, учителя англійської мови
загальноосвітнього  навчального  закладу  І-ІІІ  ступенів  № 2  імені
М. Горького  Олександрійської  міської  ради  Кіровоградської  області;
Добровольську Юлію Миколаївну, учителя географії  загальноосвітнього
навчального  закладу  І-ІІІ  ступенів  № 2  імені  М. Горького
Олександрійської міської ради Кіровоградської області. Назва конкурсної
роботи:  «Інтегрований  урок  з  географії,  англійської  мови  та  екології
«Екологічні проблеми нашого міста»».

54.Нечипорук Ларису Олексіївну, вчителя Комунального опорного закладу
«Глибочицький  ліцей»  Глибочицької  сільської  ради  Житомирського
району  Житомирської  «;області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Урок
української літератури у 6 класі «Світ дитинства в поезіях Ліни Костенко.
Поезії «Кольорові миші», «Пісенька про космічного гостя».

55.Самойленко  Оксану  Анатоліївну,  вчителя  зарубіжної  літератури
Орлівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів-дитячий  садок»  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Конспект  уроку
«Німецька народна казка «Пані метелиця». Характеристика персонажів».

56.Зарубу  Оксану  Василівну,  вчителя  української  мови  та  літератури
Орлівського  навчально-виховного  комплексу  «Загальноосвітня  школа
І-ІІІ  ступенів-дитячий  садок»  Новгород-Сіверської  районної  ради
Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Конспект  уроку
«Фантастичне і  реальне в повісті Зірки Мензатюк «Таємниця козацької
шаблі». Важливість знань про історичне минуле нашого народу».

57.Лесюк  Ірину  Ярославівну,  вчителя  Долинського  наукового  ліцею-
інтернату  Івано-Франківської  області.  Назва  конкурсної  роботи:
«Розробки уроків до теми «Регуляція функцій організму» (Розроблено за
технологією «перевернутого навчання»)».

58.Магаль  Марію  Михайлівну,  вчителя  початкових  класів  Кричківського
НВК  Богородчанської  районної  державної  адміністрації  Івано-
Франківської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «Урок-конференція  з
природознавства у 4 класі на тему: «Збережемо природу землі разом».

59.Цвілинюк  Наталію  Василівну,  вчителя  основ  здоров’я  та  основ
християнської  етики  Криворівнянської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ  ступенів  імені  Михайла  Грушевського  Верховинської  районної
державної  адміністрації  Івано-Франківської  області.  Назва  конкурсної
роботи: «Інтегрований урок основ здоров’я та основ християнської етики.
7 клас. «Здоровий спосіб життя».



60.Раленко  Анну  Юріївну,  педагога-організатора,  вчителя  Білозерської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №14  Донецької  області.  Назва
конкурсної  роботи:  «Сучасний інтегрований урок для 3 класу на  тему:
«Кімната моєї мрії».

61.Ботвинко  Людмилу  Вікторівну,  учителя  біології  Народицької  гімназії
Житомирської області. Назва конкурсної роботи: «Екологічне навчання як
шлях  розвитку  творчого  та  продуктивного  мислення  учнів  на  уроках
біології та позакласній роботі».

62.Крамарчук В. М.,  вчителя  початкових  класів  Стахорщинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Новгород-Сіверської районної ради
Чернігівської  області.  Назва  конкурсної  роботи:  «План-конспект
інтегрованого  уроку  літературного  читання  та  трудового  навчання  в
3 класі «Прийшла зима біловолоса».

63.Петрів О. В.,  вчителя  англійської  мови  Козаківської
ЗОШ I-III ступенів імені Катерини Мандрик-Куйбіди Івано-Франківської
області.  Назва конкурсної  роботи:  «Урок-подорож з  англійської  мови у
8 класі «A trip to London».

V. Сприяти  опублікуванню  кращих  робіт  у  журналах  «Рідна
школа»,  «Паросток»  та  розміщенню  на  сайті  Науково-дослідного
віртуального інституту позашкільної освіти.

VІ. Адміністрація Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської  молоді  висловлює  щиру  подяку  директорам  департаментів
освіти і  науки,  керівникам закладів загальної середньої та позашкільної
освіти  за  організацію  та  проведення  Всеукраїнського  конкурсу  «Цікава
школа».

VІІ. Сприяти  проведенню  Всеукраїнського  конкурсу  «Цікава
школа» у 2021 році.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


