
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

     01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua  

від   06.02  .2013    №   1/9-78                      

від                       на №         ___  

Міністерство освіти і науки, молоді 
та спорту Автономної Республіки Крим,
управління, департаменти освіти і науки 
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення весняної сесії 
Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального закладу 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від  03.01.2013  №  151  “Про  затвердження  плану  всеукраїнських  заходів  з 
підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних 
закладів  на  2013  рік”  з  28  по  30  березня  ц.р.  у  м.  Києві  Національний 
еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  проводить  весняну  сесію 
Всеукраїнської школи методиста позашкільного навчального закладу.

До  участі  в  сесії  запрошуються  методисти  обласних 
еколого-натуралістичних центрів за списком згідно з додатком.

Заїзд та реєстрація учасників – 28 березня до 13.00 год. за адресою: м.Київ, 
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 
молоді.

Проїзд  від  залізничного  вокзалу  м.Києва:  маршрутним  таксі  №  558  або 
№ 181 (18+7) до зупинки „Мостицька”.

Від`їзд  – 30 березня. Просимо завчасно придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Додаткова  інформація  –  за  телефонами:  0  (44)  430-02-60,  430-04-91; 

e-mail: nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.
Додаток: на 2 арк.

Заступник Міністра              Б.  М.  Жебровський

Середницька А.Д. 481-32-51,
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Додаток 
до листа МОНмолодьспрту
від 06.02.2013  № 1/9-78

Список 
учасників весняної сесії Всеукраїнської школи методиста 

АР Крим
1. Святохо Олена Анатоліївна, завідуюча відділом по роботі з обдарованою 

учнівською молоддю Кримського республіканського позашкільного навчального 
закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

Вінницька область
2. Українець Олена В’ячеславівна, методист Тульчинської районної станції 

юних натуралістів Вінницької області.

Волинська область
3. Сподарик  Світлана  Олександрівна,  завідуюча  інструктивно-методичним 

відділом Волинського обласного еколого-натуралістичного центру.

Донецька область
4. Захарова  Наталя  Михайлівна,  методист  Донецького  обласного 

еколого-натуралістичного центру.
5. Зарубіна  Алла  Олександрівна,  методист  Донецького  обласного 

еколого-натуралістичного центру.
6. Агеєва  Лариса  Миколаївна,  методист  Донецького  обласного 

еколого-натуралістичного центру.

Закарпатська область
7. Величканич  Ольга  Михайлівна,  методист  відділу  біології  та 

дослідницько-експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Запорізька область
8. Ткаченко Тетяна Василівна, завідуюча методичним відділом Запорізького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості.

Кіровоградська область
9.  Закутаєва  Ніна  Олександрівна,  методист  Комунального  закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді».

 
Київська область

10.Соловйова Ірина Василівна, завідуюча еколого-натуралістичним відділом 
Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та 
юнацтва Київщини».



Чернівецька область
11.Сутяга  Олександр  Станіславович,  методист  Комунального  закладу 

«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської 
молоді».

Луганська область
12.Кельціян Наталія Юріївна, завідуюча методичним відділом Луганського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

Миколаївська область
13.Одєгов  Олександр  Олександрович,  методист  Миколаївського  обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Одеська область
14.Гусак  Ірина  Євгенівна,  методист  Одеського  обласного  гуманітарного 

центру позашкільної освіти та виховання.

Полтавська область
15.Чайка  Тетяна  Василівна,  методист   Полтавського  обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Рівненська область
16.Власюк Інна Миколаївна, методист Комунального закладу «Станція юних 

натуралістів» Рівненської обласної ради.

Сумська область
17.Бойко  Надія  Федосіївна,  методист  еколого-натуралістичного  відділу 

Комунального закладу Сумської обласної ради – Обласний центр позашкільної 
освіти та роботи з талановитою молоддю.

Хмельницька область
18.Зотова  Олена  Василівна,  методист  Хмельницького  обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

Чернігівська область
19.Велігорська  Світлана  Віталіївна,  завідуюча  методичним  відділом 

Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».


