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Н А К А З 

від 31.10.2022 р.                                м. Ужгород                                                 № 49 

Про підсумки проведення конкурсу  

методичних розробок  

„Інновативні методики екоосвітиˮ  
 

 Відповідно до Плану роботи Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді на 2022/2023 навчальний рік, наказу 

ЗОЕНЦ  № 44 від 14.10.2022 р. „Про проведення конкурсу методичних розробок  

„Інновативні методики екоосвітиˮ Закарпатським обласним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді було проведено конкурс 

методичних розробок „Інновативні методики екоосвіти” спільно із Інститутом 

еколого-релігійних студій, Міжрелігійним та громадським природоохоронним 

форумом Східної Європи (IRCEF) та Союзом охорони природи та 

біорізноманіття Німеччини (NABU) у рамках реалізації проєкту «Церкви, 

релігійні та громадські організації для екоосвіти національних меншин». 

Конкурс проведено з метою поліпшення науково-методичного 

забезпечення, підвищення якості позашкільної еколого-біологічної освіти з 

учнівською молоддю, поширення інноваційного педагогічного досвіду. 

На конкурс було надіслано 73 роботи педагогів закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти Донецької, Закарпатської, Львівської, 

Полтавської, Тернопільської областей. Зокрема, в номінації „Екопросвітницьке 

заняття” – 35 робіт, „Екологічна проза та поезія” – 11 робіт, „Дидактичні 

розробки та ігри” – 8 робіт, „Конкурс екоідей” – 19 робіт. 

Слід зазначити, що більшість робіт відзначалися високим рівнем 

виконання, застосування інноваційних форм і методів роботи, оригінальністю. 

Деякі роботи, нажаль, не відповідали умовам конкурсу і положенню.   

Відповідно до рішення журі 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визнати переможцями та нагородити грамотами Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді наступних учасників: 

 Номінація „Екопросвітницьке заняття”:  

І місце – Касьянову Світлану В’ячеславівну, вчительку трудового навчання 

та технологій Гродівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Гродівської селищної ради, 

керівницю гуртків Донецького обласного еколого-натуралістичного центру, за 

екологічну гру „Павутиння” з теми „Болота”;  
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ІІ місце – Шереш Світлану Станіславівну, в.о. директора еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської міської ради, за 

розробку заняття „Комахи. Корисні та шкідливі комахи”; 

ІІІ місце – Васьків Оксану Адамівну, вчительку біології та екології 

Підгайчиківської СЗШ І – ІІІ ступенів Рудківської територіальної громади 

Самбірського району Львівської області, за розробку уроку-квесту „Птахи – 

пернаті друзі”. 

Номінація „Екологічна проза та поезія”: 

І місце – Скибу Тетяну Ігорівну, керівницю гуртків Мукачівського центру 

позашкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області, за 

екоказку „Як Флора і Фауна Карпати рятували”; 

ІІ місце – Жукову Юлію Павлівну, вчительку хімії Ужгородської 

спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням англійської 

мови Ужгородської міської ради Закарпатської області, за ековірш „Твій екочас 

настав”; 

ІІІ місце – Маудзу Світлану Зиновіївну, вчительку біології Жирівської 

гімназії імені Слуги Божого Мар'яна Галана Чину Найсвятішого Ізбавителя 

Солонківської сільської ради Львівської області, за екоказку „Дві подруги”. 

Номінація „Дидактичні розробки та ігри”: 

І місце – Сасин Оксану Василівну, директорку Буштинського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Буштинської селищної ради 

Тячівського району Закарпатської області, за робочий зошит „Екосвіт”; 

ІІ місце – Кеслер Марію Юріївну, вчительку початкових класів з 

викладанням мовами національних меншин Ясінянського ЗЗСО І – ІІІ ступенів 

№ 1 Ясінянської селищної ради Рахівського району Закарпатської області, за 

„Екологічний календар на 2022/2023 навчальний рік”;  

ІІІ місце – Малиш Галину Ярославівну, керівницю гуртків комунального 

закладу Львівської обласної ради „Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді”, за роботу „Інтелектуальні та 

рухливі ігри в екоосвіті”. 

Номінація „Конкурс екоідей”: 

І місце - колектив педагогів та учнів Бориславського ЗЗСО І – ІІІ ступенів 

№ 1 Бориславської міської ради Львівської області, за проєкт „Життя в стилі 

Еко”; 

ІІ місце – Романишин Ларису Мирославівну, керівницю гуртка 

комунального закладу Львівської обласної ради „Львівський обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”, вчительку хімії 

Сколівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів № 2 ім. Стефанії Вітрук, за квест „Захисники 

планети Земля”;  

ІІІ місце – Гевко Галину Ярославівну, керівницю гуртків Тернопільського 

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, за еколого-

патріотичний квест „Слава Україні! Честь і слава незламним!”.  
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2. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за оригінальність поданих робіт, 

впровадження інноваційних технологій у освітній процес наступних 

учасників: 

Номінація „Екопросвітницьке заняття”: 

- Романишин Ларису Мирославівну, керівницю гуртка комунального 

закладу Львівської обласної ради „Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді”, вчительку хімії Сколівського 

ЗЗСО І – ІІІ ступенів № 2 ім. Стефанії Вітрук, за тренінг „Охорона природи”; 

- Гаврилюк Наталію Іванівну, вчительку Великомостівського опорного 

закладу загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Червоноградського району 

Львівської області, за розробку STEM-проєкту „Невідомий пахучо-медовий 

світ”; 

- Лисак Наталію Ігорівну, керівницю гуртків Тернопільського обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за методичну 

розробку „Цілющі джерела Тернопільщини”; 

- Павлусик Ольгу Леонідівну, керівницю гуртків Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за 

методичну розробку „Цілющі джерела Тернопільщини”; 

- Любинську Галину Василівну, вчительку біології Гімназії № 2 

Червоноградської міської ради Львівської області, за розробку уроку „Значення 

грибів у природі та житті людини. Їстівні та отруйні гриби”; 

- Кубарич Світлану Юріївну, вчительку географії Калинівського ліцею 

Дубівської територіальної селищної громади Тячівського району Закарпатської 

області, за розробку уроку „Ґрунти і земельні ресурси України”;  

- Яців Ірину Романівну, керівницю гуртків Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Борислав Львівської області, за розробку заняття „Зимуючі птахи”; 

- Буковецьку Наталію Володимирівну, керівницю гуртка комунального 

закладу позашкільної освіти „Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я”, за 

розробку заняття-екскурсії „Ранньоквітучі рослини, їх охорона”; 

- Малешко Марію Степанівну, вчительку біології Буштинського ліцею № 2 

Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, за 

розробку заняття „Зустрічаємо птахів”; 

-  Гречин Любов Андріївну, фахівця відділу еколого-освітньої роботи 

Національного природного парку „Синевир”, за розробку заняття „Яку роль 

відіграють дерева в житті людини”; 

- Поп Ларису Миколаївну, вчительку біології Буштинського ліцею 

Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, за урок-

подорож „Узагальнення з теми „Рослинна клітина”; 

- Палчей Наталію Юріївну, керівницю гуртка комунального закладу 

позашкільної освіти „Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я”, за 

розробку заняття „Духовними стежками Хустщини”; 
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- Кудрич Ореславу Адамівну, методистку Центру дитячої та юнацької 

творчості м. Борислав Львівської області, за розробку заняття „Глобальні 

проблеми планети Земля”; 

- Валах Ірину Ігорівну, керівницю гуртка комунального закладу Львівської 

обласної ради „Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”, за розробку Дня екологічної моди „Eco Fashion Day”; 

- Батіг Олену Іванівну, вчительку біології та хімії Поторицької ЗОШ І – ІІІ 

ступенів Сокальської територіальної громади Червоноградського району 

Львівської області, за розробку пленерного уроку „Наукова лабораторія поза 

стінами класу”; 

- Кляп Юрину Михайлівну, завідувачку відділу методичної роботи еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської міської ради за 

розробку „Мандрівка країною новорічної флористики. Ексклюзивний 

новорічний подарунок”; 

- Кучеряву-Шуптар Наталію Василівну, керівницю гуртків комунального 

закладу позашкільної освіти „Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я” 

Хустської міської ради Закарпатської області, за розробку „Мальовниче село 

Боронява”; 

- Поп Євгенію Ярославівну, керівницю гуртків еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Виноградівської міської ради Закарпатської області, за 

розробку заняття „Творча майстерня „Лісова казка”; 

- Симкович Марію Олександрівну, методистку центру з питань 

методичного забезпечення закладів освіти управління освіти Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, за „Інтегрований урок під відкритим небом”; 

- Павлючок-Гогерчак Оксана Василівну, методистку центру з питань 

методичного забезпечення закладів освіти управління освіти Ужгородської 

міської ради Закарпатської області, за „Інтегрований урок під відкритим небом”. 

Номінація „Екологічна проза та поезія”: 

- Занько Марію Василівну, керівницю гуртка Фольклорно-етнографічного 

клубу „Біля мосту” Великомостівського центру дитячої та юнацької творчості 

Великомостівської міської ради Львівської області, за екологічну казку 

„Усміхнись”; 

- Кубарич Світлану Юріївну, вчительку географії Калинівського ліцею 

Дубівської територіальної селищної громади Тячівського району Закарпатської 

області, за екологічну казку „Лісник”; 

- Галушкай Юлію Іванівну, керівницю гуртків комунального закладу 

позашкільної освіти „Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я” Хустської 

міської ради Закарпатської області, за екологічну казку „Цілюща криниця”; 

- Стадніченко Олену Олександрівну, вчительку Біликівської  гімназії 

Миргородської міської ради Полтавської області, за екологічний вірш „Чому 

зникла травиця”; 

- Поп  Євгенію Ярославівну, керівницю гуртків еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Виноградівської міської ради Закарпатської області, за 

екоказку „Ліс – легені Землі”;  
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- Шереш Світлану Станіславівну, виконуючу обов’язки директора  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської міської ради 

Закарпатської області, за сценарій вистави „Осінні пригоди овочів”; 

- Мошкіну Тетяну Федорівну, методистку з інформаційно-методичної 

роботи Буштинського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Буштинської селищної ради Закарпатської області, за сценарій регіонального 

обряду „Чистілля”. 

Номінація „Дидактичні розробки та ігри”: 

- Данканич Мирославу Сергіївну, керівницю гуртків еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Виноградівської міської ради 

Закарпатської області, за розвиваючі екологічні ігри; 

- Малешко Марію Степанівну, керівницю гуртків Буштинського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Буштинської селищної ради 

Закарпатської області, за екологічну гру „Сортування сміття”; 

- Рак Іванну Михайлівну, виховательку групи продовженого дня 

Вонігівського ліцею Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області, за „Екологічний календар 2022 року”. 

Номінація „Конкурс екоідей” 

- Павлусик Ольгу Леонідівну, керівницю гуртків Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді, за 

розробку еколого-патріотичного квесту „З Україною в серці”; 

- Сирватку Наталію Миронівну, вчительку біології Уличненського закладу 

загальної середньої освіти І – ІІІ ступенів Дрогобицького району Львівської 

області, за сценарій заходу-конкурсу „Збережи ялинку”; 

- Феєр Вікторію Степанівну, вчительку географії Тересвянського 

ліцеюТересвянської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, за 

розробку квесту „ЕКО Життя”; 

- Бабій Олександра Григоровича, вчителя біології Новояворівського ліцею 

Новояворівської ОТГ Львівської області, за сценарій „День зустрічі птахів”; 

- Васько Оксану Ярославівну, вчительку біології Великомостівського 

опорного закладу загальної середньої освіти Львівської області, за екологічні 

ігри „Слабка ланка” та „Знавці природи”; 

- Мошкіну Тетяну Федорівну, методистку з інформаційно-методичної 

роботи Буштинського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

Буштинської селищної ради Тячівського району Закарпатської області, за 

розробку екологічного квесту „У світі природи”; 

- Мельник Оксану Іванівну, керівницю гуртків еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Виноградівської міської ради Закарпатської області, за 

квест „Оберігаймо пернатих друзів”; 

- Британ Роксолану Василівну, керівницю гуртків Сколівського центру 

дитячої та юнацької творчості Сколівської міської ради Стрийського району 

львівської області, за квест „Вода – джерело життя”; 
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- Дендюк Наталю Іванівну, методистку комунального закладу Львівської 

обласної ради „Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді”, за екологічний конкурс „Знавці природи”. 

3. Нагородити грамотами Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді за активну участь у конкурсі 

наступних учасників: 

- Місарош Марину Іванівну, керівницю гуртків Буштинського еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Буштинської селищної ради 

Закарпатської області; 

- Розман Мар’яну Степанівну, виховательку групи продовженого дня 

Чумалівського ліцею Буштинської селищної ради Тячівського району 

Закарпатської області; 

- Лихтей Галину Василівну, керівницю гуртків Мукачівського центру 

позашкільної освіти Мукачівської міської ради Закарпатської області; 

- Стадніченко Олену Олександрівну, вчительку Біликівської  гімназії 

Миргородської міської ради Полтавської області; 

- Кушку Марію Романівну, керівницю гуртків Великомостівського центру 

дитячої та юнацької творчості Великомостівської міської ради  Львівської 

області; 

- Костан Іванну Іванівну, вчителя біології ЗЗСО І – ІІІ ступенів с. Богдан 

Богданської сільської ради Рахівського району Закарпатської області; 

- Баняс Ірину Петрівну, керівницю гуртків комунального закладу 

позашкільної освіти „Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я” Хустської 

міської ради Закарпатської області;  

- Шубчинського Василя Дмитровича, завідувача відділу екології та 

природоохоронної роботи Донецького обласного еколого-натуралістичного 

центру; 

- Мєнафову Юлію Валентинівну, методистку Донецького обласного 

еколого-натуралістичного центру; 

- Попович Оксану Веніамінівну, педагога-організатора Калинівського ліцею 

Дубівської селищної ради Тячівського району Закарпатської області; 

- Поган Марію Птерівну, вчительку біології Рокосівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів, керівницю гуртка комунального закладу позашкільної освіти „Центр 

дитячої та юнацької творчості „Сузір’я” Хустської міської ради Закарпатської 

області; 

- Кучеряву-Шуптар Наталію Василівну, керівницю гуртків комунального 

закладу позашкільної освіти „Центр дитячої та юнацької творчості „Сузір’я” 

Хустської міської ради Закарпатської області, за екологічну гру „Бережіть 

Землю для майбутніх поколінь”; 

- Симкович Марію Олександрівну, методистку центру з питань 

методичного забезпечення закладів освіти управління освіти Ужгородської 

міської ради Закарпатської області; 
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- Павлючок-Гогерчак Оксану Василівну, методистку центру з питань 

методичного забезпечення закладів освіти управління освіти Ужгородської 

міської ради Закарпатської області. 

- Рупу Галину Романівну, вчительку біології Сокальської загальноосвітньої 

школи І – ІІІ ступенів Сокальської міської ради Львівської області; 

- Сенюту Ольгу Іванівну, керівницю гуртка Великомостівського центру 

дитячої та юнацької творчості Великомостівської міської ради Львівської 

області; 

- Крук Юлію Степанівну, вчительку біології Суховільського ЗЗСО І – ІІІ 

ступенів імені Галини Столяр відділу освіти Бродівської МР Золочівського 

району Львівської області; 

- Мусій Світлану Степанівну, директорку КЗ „Сокальська Мала академія 

наук учнівської молоді імені Ігоря Богачевського”.   

 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор ЗОЕНЦ      Олександр ГЕРЕВИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


