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Про підсумки проведення 
Всеукраїнського форуму молодих
педагогів позашкільних
навчальних закладів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2014 
№21 «Про затвердження плану всеукраїнських заходів з підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 
2014 рік», Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді з 17 
до 19 грудня 2014 року провів Перший Всеукраїнський форум молодих 
педагогів позашкільних навчальних закладів.

Учасниками Форуму стали понад 180 молодих педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів, а також педагоги-наставники, керівники 
шкіл молодого педагога педагогів із 24 регіонів України.

На Форумі розглядалися технології побудови індивідуальної траєкторії 
професійного розвитку молодих педагогів, створення простору для 
конструктивного спілкування та обміну досвідом, особливості формування 
лідерських якостей педагогів позашкільних навчальних закладів, удосконалення
системи наставництва.

Програма роботи Форуму включала проведення виставки методичної 
літератури, пленарного засідання, презентації інноваційного педагогічного 
досвіду, тренінгів, семінарів, роботу дискусійних майданчиків, виступ 
переможців Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості», лауреатів Державної 
премії у галузі освіти та театралізоване свято «На радість нашим дітям Миколай
іде по світу» (виступ-презентація вихованців Школи народних ремесел НЕНЦ).

Основною перевагою заходу було вільне спілкування педагогів, що дало 
можливість знайти однодумців із різних регіонів країни. Дискусійні майданчики
допомогли створити умови для самореалізації педагога та підвищення його 
професійних якостей, дозволили не тільки дізнатися нове, а й обговорити 
освітянські проблеми, поділитися один з одним досвідом.

За підсумками роботи Всеукраїнського форуму молодих педагогів 
позашкільних навчальних закладів наступних педагогів

НАКАЗУЮ:
І. Нагородити Дипломом педагога-новатора НЕНЦ МОН України із 

врученням відзнаки «Педагогічний оскар» за представлення педагогічних 
новацій під час роботи Всеукраїнського форуму молодих педагогів 
позашкільних навчальних закладів наступних педагогів: 



1. Гораль Ольгу Олександрівну, завідувача відділу екології та охорони 
природи Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді;

2. Чебан Тетяну Никодимівну, заступника директора Комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді»;

3. Сидоренко Наталію Юріївну, практичного психолога Комунального 
закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю;

4. Крикун Галину Віталіївну, керівника гуртків Комунального закладу 
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 
молоді» м. Дніпропетровська;

5. Павлюк Світлану Юріївну, заступника директора з навчально-виховної 
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів;

6. Коротку Тетяну Олександрівну, заступника директора з навчально-
виховної роботи Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;

7. Валікову Олександру Віталіївну, методиста Комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 
обласної ради;

8. Михайлову Анжелу Миколаївну, керівника лінгвістичного гуртка 
Новоград-Волинського Палацу дітей та молоді Житомирська області; 

9. Вороніну Ольгу Олександрівну, керівника гуртка Дитячого естетико-
натуралістичного центру "Камелія" м. Бровари Київської області

10.;
11.Дзюбенко Катерину Олександрівну, методиста Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України;

12.Роговенко Людмилу Вікторівну, методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України;

13.Шустову Марію Андріївну, практичного психолога Житомирського 
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

14.Пустільнік Наталію Володимирівну, методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України;

15.Петлицьку Вікторію Петрівну, методиста Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України;

16.Ніколаєва Олексія Сергійовича, керівника гуртка та методиста 
Комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної
ради;

17.Пухно Інні Петрівні, керівнику гуртка «Маленькі кияни» Дитячого 
оздоровчо-екологічного центру Оболонського району м. Києва.



ІІ. Видати сертифікат учасника Всеукраїнського форуму молодих педагогів
позашкільних навчальних закладів (17-19 грудня 2014 року, НЕНЦ, м. 
Київ):

1. Немерцалову Володимиру Володимировичу, керівнику гуртка Одеського 
обласного центру позашкільної освіти і виховання (сертифікат №791).

2. Гораль Ользі Олександрівні, завідувачу відділу екології та охорони 
природи Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (сертифікат №792).

3. Кравченко Людмилі Володимирівні, керівнику гуртка Миргородської 
районної Станції юних натуралістів Полтавської області (сертифікат 
№793).

4. Смирновій Аллі Анатоліївні, методисту та керівнику гуртків Чугуївського
районного Будинку дитячої творчості Чугуївської районної ради 
Харківської області (сертифікат №794).

5. Драгушинець Ярославі Юріївні, керівнику гуртків Хустської районної 
Станції юних натуралістів Закарпатської області (сертифікат №795).

6. Полуляховій Альоні Андріївні, вчителю Державного навчального закладу 
«Пологівський професійний ліцей» Запорізької області (сертифікат 
№796).

7. Саєнко Ярославу Анатолійовичу, вчителю комунального закладу 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №13» Вінницької міської ради 
(сертифікат №797).

8. Ашурову Ельдару Махір-огли, керівнику гуртків Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької творчості» (сертифікат
№798).

9. Чебан Тетяні Никодимівні, заступнику директора Комунального закладу 
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» (сертифікат №799).

10.Добровольській Оксані Сергіївні, заступнику директора з навчально-
виховної роботи Славутського еколого-натуралістичного центру школярів 
Хмельницької області (сертифікат №800).

11.Кмитюк Світлані Леонідівні, керівнику гуртка Славутського еколого-
натуралістичного центру школярів Хмельницької області (сертифікат 
№801).

12.Бебешко Світлані Яківні, методисту Комунального закладу «Запорізький 
обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської 
молоді» Запорізької обласної ради (сертифікат №804).

13.Третяченку Олександру Сергійовичу, інструктору з туризму 
Комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної
ради (сертифікат №805).

14.Ніколаєву Олексію Сергійовичу, керівнику гуртка та методисту 
Комунального закладу «Запорізький обласний центр туризму і 
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької обласної
ради (сертифікат №806).

15.Сендецькій Олександрі Володимирівні, керівнику гуртка Центру дитячої 
та юнацької творчості Донецької області (сертифікат №807).



16.Мельниченко Неонілі Романівні, методисту Надвірнянського районного 
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області (сертифікат №808).

17.Сидоренко Наталії Юріївні, практичному психологу Комунального 
закладу Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю (сертифікат №809).

18.Говорун Анні Андріївні, керівнику гуртка Комунального закладу Сумської
обласної ради - обласного центру позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю (сертифікат №810).

19.Шипиленко Олені Ігорівні, керівнику гуртка Комунального закладу 
Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної освіти та роботи 
з талановитою молоддю (сертифікат №811).

20.Місарош Марині Іванівні, керівнику гуртків Тячівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області 
(сертифікат №812).

21.Катан Наталії Валеріївні, завідувачу відділом та керівнику гуртка 
Міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Чернівецької міської ради (сертифікат №813).

22.Татаренковій Світлані Сергіївні, керівнику гуртка Центру дитячої та 
юнацької творчості Донецької області (сертифікат №814).

23.Бошко Лідії Ігорівні, керівнику гуртка Надвірнянського районного 
еколого-натуралістичного центру для дітей та юнацтва Івано-
Франківської області (сертифікат №815).

24.Байталюк Зоряні Василівні, культорганізатору та керівнику гуртків 
Дунаєвецької районної станції юних натуралістів Хмельницької області 
(сертифікат №816).

25.Баданюк Валентині Миколаївні, заступнику директора з навчальної-
виховної роботи Комунального закладу «Черкаський обласний центр 
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (сертифікат 
№818).

26.Лавріненко Анні Сергіївні, завідуючій організаційно-масовим відділом 
Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з 
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради» (сертифікат №819).

27.Кузьміній Олені Миколаївні, керівнику гуртка образотворчого мистецтва 
Кілійського районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської 
області (сертифікат №820).

28.Зотовій Олені Василівні, методисту Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді (сертифікат №821).

29.Топоровій Тетяні Володимирівні, керівнику гуртка Комунального 
позашкільного навчального закладу «Павлоградський районний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
області (сертифікат №822).

30.Гарасим Ользі Дмитрівні, керівнику гуртка Сторожинецького центру 
еколого- натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької 
області (сертифікат №823).

31.Сушко Ірині Юріївні, керівнику гуртка Сторожинецького центру еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді Чернівецької області 
(сертифікат №824).



32.Фої Ользі Іванівні, завідуючій методичним відділом Дитячо-юнацької 
хореографічної студії «Щасливе дитинство» імені Миколи Коломійця м. 
Києва (сертифікат №825).

33.Щербюк Лесі Володимирівні, вчителю біології Білоославської ЗОШ І-ІІІ 
ст. Надвірнянського району Івано-Франківської області (сертифікат 
№826).

34.Федоровій Ользі Вячеславівні, заступнику директора з науково-
методичної роботи Комунального закладу освіти «Кілійський районний 
будинок науково-технічної творчості учнівської молоді» Одеської області 
(сертифікат №827).

35.Харьковцю Вадиму Валерійовичу, керівнику гуртка Комунальний закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді» (сертифікат №828).

36.Войтович Руслані Василівні, керівнику гуртків Центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Волинської області (сертифікат №829).

37.Мірошник Наталії Вікторівні, керівнику гуртків Малинського міського 
центру дитячої та юнацької творчості Житомирської області (сертифікат 
№830).

38.Пшибельському Володимиру Володимировичу, керівнику гуртка 
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (сертифікат №832).

39.Биконовій Тетяні Іванівні, директору Теплодарського міського Будинку 
дитячої та юнацької творчості Одеської області (сертифікат №833).

40.Белименко Юлії Анатоліївні, методисту та керівнику гуртка Запорізького 
міського дитячого ботанічного саду (сертифікат №834).

41.Россієвій Наталії Віталіївні, керівнику гуртка Комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Мрія» Дніпропетровської області (сертифікат №835).

42.Тельміновій Ірині Ігорівні, методисту та керівнику гуртка Запорізького 
міського дитячого ботанічного саду (сертифікат №836).

43.Домнюк Діанарін Василівні, керівнику гуртка Комунального 
позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості
«Мрія» Дніпропетровської області (сертифікат №837).

44.Рубіновській Ярославі Ігорівні, керівнику гуртка Волинського обласного 
еколого-натуралістичного центру (сертифікат №838).

45.Шустовій Марії Андріївні, практичному психологу Житомирського 
міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
(сертифікат №839).

46.Гречці Ірині Іванівні, керівнику гуртків Хустської районної станції юних 
натуралістів Закарпатської області (сертифікат №840).

47.Шум'як Наталії Романівні, керівнику гуртків Тернопільського обласного 
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (сертифікат 
№841).

48.Алавацькій Вікторії Володимирівні, керівнику зразкового 
хореографічного колективу «Натхнення» Болградського районного центру
дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради Одеської 
області (сертифікат №842).



49.Драгановій Надії Миколаївні, керівнику гуртка Болградського районного 
центру дитячої та юнацької творчості Болградської районної ради 
Одеської області (сертифікат №843).

50.Іваньковій Оксані Володимирівні, керівнику гуртка Вінницької обласної 
станції юних натуралістів (сертифікат №844).

51.Седіній Альоні Анатоліївні, керівнику гуртка Вінницької обласної станції 
юних натуралістів (сертифікат №845).

52.Кушнір Інні Сергіївні, практичному психологу та керівнику гуртка 
Вінницької обласної станції юних натуралістів (сертифікат №846).

53.Прокопчук Анастасії Володимирівні, керівнику гуртка Вінницької 
обласної станції юних натуралістів (сертифікат №847).

54.Крикун Галині Віталіївні, керівнику гуртка Комунального закладу освіти 
«Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м. 
Дніпропетровськ (сертифікат №848).

55.Болог Нелі Василівні, керівнику гуртків Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області 
(сертифікат №849).

56.Павлюк Світлані Юріївні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів (сертифікат №850).

57.Лихтей Тетяні Василівні, керівнику гуртків Виноградівського районного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області 
(сертифікат №851).

58.Свищо Оксані Михайлівні, керівнику гуртків Виноградівського районного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області 
(сертифікат №852).

59.Зотіковій Наталії Сергіївні, педагогу-організатору Еколого-
натуралістичного центру «Енергія» м. Жовті Води Дніпропетровської 
області (сертифікат №853).

60.Афоніній Вікторії Олександрівні, керівнику гуртків Еколого-
натуралістичного центру «Енергія» м. Жовті Води Дніпропетровської 
області (сертифікат №854).

61.Кушлак Наталії Василівні, керівнику гуртків Дунаєвецького районного 
Будинку творчості школярів Хмельницької області (сертифікат №855).

62.Вовчук Іванні Іванівні, керівнику гуртків Івано-Франківського обласного 
державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді (сертифікат 
№856).

63.Вознюк Олесі Миколаївні, методисту позашкільного навчального закладу 
- Грицівської школи сприяння здоров’ю Хмельницької області (сертифікат
№857).

64.Чабанчуку Миколі Андрійовичу, завідувачу відділу та керівнику гуртка 
Центру туризму, спорту та екскурсій Волинської області (сертифікат 
№858).

65.Білохі Тетяні Вікторівні, заступнику директора з виховної роботи Центру 
позашкільної  роботи м. Новомосковськ Дніпропетровської області 
(сертифікат №859).

66.Минзар Світлані Анатоліївні, завідувачу методичного відділу 
комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини» (сертифікат №860).



67.Короткій Тетяні Олександрівні, заступнику директора з навчально-
виховної роботи Комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради (сертифікат 
№861).

68.Валіковій Олександрі Віталіївні, методисту Комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської 
обласної ради (сертифікат №862).

69.Хандусь Анні Володимирівні, керівнику гуртків Комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради (сертифікат №863).

70.Івановій Ірині Олександрівні, керівнику гуртків Комунального закладу 
«Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
Херсонської обласної ради (сертифікат №864).

71.Шевчук Корнелії Карлівні, керівнику гуртка Хустської районної Станції 
юних туристів Закарпатської області (сертифікат №865).

72.Короленко Олені Леонідівні, культорганізатору комунального 
позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості
«Гармонія», Дніпропетровська області (сертифікат №866).

73.Помогайбо Катерині Віталіївні, культорганізатору комунального 
позашкільного навчального закладу Центру дитячої та юнацької творчості
«Гармонія», Дніпропетровська області (сертифікат №867).

74.Шоляк Катерині Василівні, керівнику гуртка Перечинського будинку 
дитячої та юнацької творчості Закарпатської області (сертифікат №868).

75.Козійчук Оксані Григорівні, заступник директора з науково-методичної 
роботи Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» 
Оболонського району міста Києва (сертифікат №869).

76.Бризгаловій Наталії Олегівні, методисту Центру науково-технічної 
творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва (сертифікат 
№870).

77.Калениченко Ельвірі Петрівні, методисту Центру науково-технічної 
творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва (сертифікат 
№871).

78.Парчевській Наталії Валеріївні, керівнику гуртка Центру науково-
технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва 
(сертифікат №872).

79.Адаменко Інні Ігорівні, керівнику гуртка Центру науково-технічної 
творчості молоді «Сфера» Оболонського району міста Києва (сертифікат 
№873).

80.Валах Ірині Ігорівні, керівнику гуртків Комунального закладу Львівської 
обласної ради "Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді" (сертифікат №874).

81.Шинкарик Лесі Василівні, керівнику гуртка Івано-Франківського 
обласного державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді 
(сертифікат №875).

82.Розумнюк Антоніні Анатоліївні, заступнику директора Васильківського 
міського Центру дитячої та юнацької творчості Київської області 
(сертифікат №892).



83.Чепурді Ларисі Володимирівні, керівнику зразкової  студії «Світ 
сувенірів» Васильківського міського Центру дитячої та юнацької 
творчості Київської області (сертифікат №877).

84.Михайловій Анжелі Миколаївні, керівнику лінгвістичного гуртка 
Новоград-Волинського Палацу дітей та молоді Житомирська області 
(сертифікат №881).

85.Семенишеній Вірі Степанівні, завідувачу методичним відділом 
Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 
Хмельницької області (сертифікат №879).

86.Лятушинському Сергію Васильовичу, керівнику гуртків Житомирського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
Житомирської обласної ради (сертифікат №880).

87.Андріяш Олені Іванівні, директору Вишгородського районного Центру 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської 
області (сертифікат №882).

88.Філенко Оксані Олексіївні, методисту Вишгородського районного Центру 
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" Київської 
області (сертифікат №883).

89.Котик Катерині Русланівні, керівнику гуртка Вишгородського районного 
Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді "Дивосвіт" 
Київської області (сертифікат №884).

90.Овелян Вікторії Керопівні, завідувачу еколого-натуралістичного відділу 
Комунального закладу «Харківський обласний Палац дитячої та юнацької
творчості» (сертифікат №885).

91.Вербі Катерині Олександрівні, керівнику гуртка Одеського Центру 
дитячої та юнацької творчості "Зоресвіт" (сертифікат №886).

92.Іваницькій Оксані Анатоліївні, керівнику гуртка Луцького Центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді (сертифікат №887).

93.Троц Марті Миколаївні, керівнику гуртка "Основи учнівського 
самоврядування" Комунального закладу Київської обласної ради "Центр 
творчості дітей та юнацтва Київщини" (сертифікат №893).

94.Вороніній Ользі Олександрівні, керівнику гуртка Дитячого естетико-
натуралістичного центру "Камелія" м. Бровари Київської області 
(сертифікат №894).

95.Соловйовій Ірині Василівні, завідувачу еколого-натуралістичного відділу 
Комунального закладу Київської обласної ради "Центр творчості дітей та 
юнацтва Київщини" (сертифікат №895).

96.Лящук Людмилі Олександрівні, заступнику директора з навчально-
методичної роботи Палацу учнівської молоді Управління освіти Луцької 
міської ради (сертифікат №896).

97.Подгурській Іванні Федорівні, керівнику хореографічного гуртка Палацу 
учнівської молоді Управління освіти Луцької міської ради (сертифікат 
№897).

98.Іванченку Сергію Олеговичу, методисту Українського державного центру 
туризму і краєзнавства учнівської молоді (сертифікат №898).

99.Шаповаловій Тетяні Сергіївні, керівнику гуртків Львівського міського 
дитячого еколого-натуралістичного центру (сертифікат №899).



100. Івахнюк Тетяні Сергіївні, практичному психологу Ульяновського 
центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області (сертифікат
№900).

101. Шпак Крістіні Костянтинівні, керівнику гуртка Ульяновського 
центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області (сертифікат
№901).

102. Музичко Катерині Іванівні, керівнику гуртка Клубу "Юний технік" 
м. Нетішин Хмельницької області (сертифікат №902).

103. Мокляк Аліні Олексіївні, завідувачу відділу екології та охорони 
природи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді (сертифікат №903).

104. Балай Наталії Григорівні, керівнику гуртків Тульчинської районної 
станції юних натуралістів Вінницької області (сертифікат №904).

105. Заріпову Дмитру Миколайовичу, керівнику гуртка "Спортивний 
туризм" позашкільного навчального закладу центру дитячої та юнацької 
творчості Комсомольської міської ради Полтавської області (сертифікат 
№905).

106. Рогожиній Валентині Федорівні, методисту Комунального 
позашкільного навчального закладу "Палац дитячої та юнацької 
творчості" м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (сертифікат №906).

107. Соколкову Анатолію Петровичу, керівнику гуртка 
Комінтернівського центру дитячої та юнацької творчості Одеської області
(сертифікат №908).

108. Дзюбенко Катерині Олександрівні, методисту Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України (сертифікат №909).

109. Ромашко Раїсі Ярославівні, керівнику гуртків Комунального закладу
"Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради (сертифікат 
№910).

110. Козаренко Ользі Борисівні, методисту Центру дитячої та юнацької 
творчості "Сонях" м. Кривий Ріг Дніпропетровської області (сертифікат 
№911).

111. Загоруйку Олександру Дмитровичу, керівнику Центру інноваційних 
технологій освіти (сертифікат №912).

112. Комисі Ірині Вікторівні, методисту Центру дитячої та юнацької 
творчості Шевченківського району Запорізької міської ради Запорізької 
області (сертифікат №913).

113. Веремчук Людмилі Василівні, заступнику директора з навчальної 
роботи Комунального закладу" Соснівський Центр еколого-
натуралістичної та туристсько-краєзнавчої творчості" Березнівської 
районної ради Рівненської області (сертифікат №914).

114. Чирко Анні Миколаївні, заступнику директора Комунального 
закладу "Оріхівський районний будинок дитячої творчості" Оріхівської 
районної ради Запорізької області (сертифікат №915).

115. Чкані Наталії Василівні, керівнику гуртків Комунального закладу 
"Чернігівська обласна станція юних натуралістів" (сертифікат №916).

116. Філін Олені Юріївні, керівнику гуртків Комунального закладу 
"Чернігівська обласна станція юних натуралістів" (сертифікат №917).



117. Авраменко Наталії Вікторівні, методисту та керівнику гуртка 
Комунального закладу «Запорізький обласний центр еклого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької обласної ради» 
(сертифікат №918).

118. Мішкіній Раїсі Борисівні, завідувачу відділом та керівнику гуртка 
Комунального закладу «Запорізький обласний центр еклого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької обласної ради» 
(сертифікат №919).

119. Веденяпіній Вікторії Іванівні, методисту та керівнику гуртка 
Комунального закладу «Запорізький обласний центр еклого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Запорізької обласної ради» 
(сертифікат №920).

120. Похилько Світлані Павлівні, методисту Комунального закладу 
«Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій 
учнівської молоді» Запорізької обласної ради (сертифікат №921).

121. Дворядкіній Любові Федорівні, завідувачу відділом Центру дитячої 
та юнацької творчості Деснянського району м. Києва (сертифікат №924).

122. Кібардіній Аллі Дмитрівні, методисту Центру дитячої  та юнацької 
творчості Деснянського району м. Києва (сертифікат №925).

123. Сидоровій Яні Олександрівні, викладачу акторської майстерності 
комунального позашкільного навчального закладу Міський Палац дітей та
юнацтва (сертифікат №926).

124. Кисельовій Анні Дмитрівні, керівнику театрального гуртка 
(сертифікат №927).

125. Сербін Світлані Вікторівні, керівнику гуртка Красноокянського 
районного будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області 
(сертифікат №928).

126. Пустільнік Наталії Володимирівні, методисту Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки України (сертифікат №930).

127. Савчуку Юрію Васильовичу, керівнику гуртка Івано-Франківського 
обласного державного центру науково-технічної творчості учнівської 
молоді (сертифікат №931).

128. Карпенко Дар`ї Михайлівні, методисту Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України (сертифікат №932).

129. Кислицькій Юлії Вікторівні, завідувачу відділу біології 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України (сертифікат №933).

130. Домрачевій Тетяні Василівні, методисту Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України (сертифікат №934).

131. Ємець Анні Володимирівні, методисту Комунального закладу 
Сумської обласної ради «Обласний центр позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю» (сертифікат №935).

132. Дудкевич Оксані Яківні, вчителю початкових класів навчально-
вихованого комплексу "ЗОШ I-III ступеня-дитячий садок" с. Гута 
(сертифікат №936).



133. Велігорській Світлані Віталіївні, завідувачу методичного відділу 
комунального закладу "Чернігівська обласна станція юних натуралістів" 
(сертифікат №937).

134. Грабiвчук Мирославі Володимирівні, керівнику гуртків Iвано-
Франкiвського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (сертифікат №938).

135. Гришку Олександру Сергійовичу, керівнику гуртка Полтавського 
обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
Полтавської обласної ради (сертифікат №939).

136. Войчук Наталії Валеріївні, методисту Українського державного 
центру позашкільної освіти (сертифікат №940).

137. Зубановій Надії Іванівні, методисту Українського державного 
центру позашкільної освіти (сертифікат №941).

138. Запорожець Альоні Олександрівні, методисту Українського 
державного центру позашкільної освіти (сертифікат №942).

139. Сук Ларисі Едуардівні, методисту Українського державного центру 
позашкільної освіти (сертифікат №943).

140. Новіковій Катерині Володимирівні, керівнику гуртка Українського 
державного центру позашкільної освіти (сертифікат №944).

141. Свінцицькому Володимиру Йосиповичу, завідувачу відділу 
Українського державного центру позашкільної освіти (сертифікат №945)

142. Мозговій Вікторії Василівні, керівнику гуртка Українського 
державного центру позашкільної освіти (сертифікат №946).

143. Гончаренко Олені Павлівні, керівнику гуртка Українського 
державного центру позашкільної освіти (сертифікат №947).

144. Тарасовій Олені Сергіївні, методисту Комунального позашкільного 
навчального закладу “Мала академія наук учнівської молоді” 
Дніпропетровської обласної ради (сертифікат №948).

145. Петлицькій Вікторії Петрівні, методисту Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України (сертифікат №949).

146. Проценко Софії Федорівні, керівнику гуртка Дитячого оздоровчо-
екологічного центру м. Києва (сертифікат №950).

147. Дяченко Ірині Миколаївні, керівнику гуртка Дитячого оздоровчо-
екологічного центру м. Києва (сертифікат №951).

148. Кухар Ірині Миколаївні, керівнику гуртків Івано-Франківського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (сертифікат
№952).

149. Розмаїтій Олені Анатоліївні, керівнику гуртка Дитячого оздоровчо-
екологічного центру м. Києва (сертифікат №953).

150. Пухно Інні Петрівні, керівнику гуртка Дитячого оздоровчо-
екологічного центру м. Києва (сертифікат №954).

151. Герасімовій Альбіні Степанівні, директору Дитячого оздоровчо-
екологічного центру м. Києва (сертифікат №955).

152. Павленко Людмилі Іванівні, заступнику директора Дитячого 
оздоровчо-екологічного центру м. Києва (сертифікат №956).

153. Бойко Лесі Федорівні, заступнику директора з навчально-виховної 
роботи комунального закладу Львівської обласної ради "Львівський 



обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді" 
(сертифікат №957).

154. Гевко Галині Ярославівні, керівнику гуртків Тернопільського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 
(сертифікат №958).

155. Каменярській Лілії Ростиславівні, завідувачу відділу методичної 
роботи Дитячого оздоровчо-екологічного центру м. Києва (сертифікат 
№959).

156. Роговенко Людмилі Вікторівні, методисту Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України (сертифікат №960).

157. Троїцькій Олександрі Володимирівні, керівнику гуртків 
Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (сертифікат №961).

158. Бобрик Олені Вікторівні, керівнику гуртка Волинського обласного 
центру туризму, спорту та екскурсій (сертифікат №962).

159. Петровській Ірині Миколаївні, методисту Житомирського міського 
центру науково-технічної творчості учнівської молоді (сертифікат №963).

160. Палчей Наталії Юріївні, заступнику директора Хустської районної 
станції юних туристів Закарпатської області (сертифікат №964).

161. Гоменюк Катерині Миколаївні, керівнику гуртків комунального 
закладу «Станція юних натуралістів Рівненської обласної ради» 
(сертифікат №965).

162. Дем'янюк Анні Геннадіївні, керівнику гуртків комунального закладу
«Станція юних натуралістів Рівненської обласної ради» (сертифікат 
№966).

163. Коломійцю Дмитру Олексійовичу, завідувачу відділу сільського 
господарства Кіровоградського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості (сертифікат №967).

164. Солярик Руслані Францівні, керівнику гуртка Дунаєвецького 
районного Будинку творчості школярів Хмельницької області (сертифікат 
№968).

165. Король Наталії Михайлівні, директору Перечинського будинку 
дитячої та юнацької творчості Закарпатської області (сертифікат №969).

166. Стефиній Валентині Григорівні, керівнику гуртка Скала-
Подільського дитячого парку Тернопільської області (сертифікат №970).

167. Пугачовій Ірині Ярославівні, керівнику гуртка Полтавського 
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (сертифікат
№971).

168. Паламарчук Яні Володимирівні, керівнику гуртка Васильківської 
міської станції юних натуралістів Київська області (сертифікат №972).

169. Олеху Анатолію Петровичу, керівнику гуртка Сумського обласного 
центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
(сертифікат №973).

170. Чередник Надії Федорівні, керівнику гуртка Центру дитячої та 
юнацької творчості м. Черкаси Черкаської міської ради (сертифікат 
№974).



171. Мокрієнко Володимиру Миколайовичу, керівнику об’єднання 
«Студія сни» Макіївського міського палацу Донецької області (сертифікат 
№975).

172. Воронкіну Олексію Сергійовичу, керівнику секції теоретичної 
фізики комунального позашкільного навчального закладу «Київська мала 
академія наук» (сертифікат №976).

173. Перепелиці Наталії Іванівні, завідувачу відділу екології та охорони 
природи Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (сертифікат №977).

174. Виборній Наталії Дмитрівні, заступнику директора з методичної 
роботи Дніпропетровського дитячо-юнацького центру міжнародного 
співробітництва (сертифікат №979).

175. Луцяку Владиславу Васильовичу, керівнику проекту Творчої 
майстерні-лабораторії освітнього дизайну ВІОПП (сертифікат №980).

ІІІ. Надати Диплом закладу-новатора НЕНЦ МОН України наступним 
позашкільним навчальним закладам:

1. Хмельницькому обласному еколого-натуралістичному центру 
учнівської молоді;

2. Комунальному закладу «Чернівецький обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

3. Комунальному закладу Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

4. Комунальному закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська;

5. Вінницькій обласній станції юних натуралістів;
6. Комунальному закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
7. Новоград-Волинському Палацу дітей та молоді Житомирської області;
8. Дитячому естетико-натуралістичному центру "Камелія" м. Бровари 

Київської області;
9. Житомирському міському центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді;
10.Комунальному закладу «Запорізький обласний центр туризму і 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» Запорізької 
обласної ради;

11.Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України;

12.Дитячому оздоровчо-екологічному центру Оболонського району м. 
Києва.

ІV. Провести наступний Всеукраїнський форум молодих педагогів 
позашкільних навчальних закладів у грудні 2015 року.

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький
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