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Про підсумки проведення Всеукраїнського
семінару заступників директорів центрів
еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015  № 99 «Про
затвердження  плану  навчальних  семінарів  педагогічних  працівників  позашкільних
навчальних закладів на 2015 рік», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України
від 20.02.2015 № 1/9-88 «Про проведення Всеукраїнського семінару», наказу Департаменту
освіти і  науки Чернівецької  облдержадміністрації  від 16.04.2015 № 188 «Про організацію
проведення  Всеукраїнського  семінару  заступників  директорів  центрів  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,  з  метою  підвищення  фахової  майстерності
педагогів, удосконалення навчально-виховного процесу, пошуку стратегічних перспективних
шляхів  підвищення  ефективності  використання  ресурсного  потенціалу  сучасної  системи
позашкільної освіти, 20-22 червня 2015 року у Чернівецькій області відбувся Всеукраїнський
семінар заступників директорів центрів еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді
на  тему:  «Розвиток  науково-пізнавальної  активності  дітей   та  учнівської  молоді  засобами
еколого-натуралістичної  роботи»  (далі  –  Всеукраїнський  семінар).  Захід  проводився
Департаментом освіти  і  науки  Чернівецької  облдержадміністрації,  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді, комунальним закладом «Чернівецький обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

У Всеукраїнському семінарі взяли участь педагоги з 16 областей України: Волинської,
Житомирської,  Закарпатської,  Запорізької,  Івано-Франківської,  Львівської,  Миколаївської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Тернопільської,  Херсонської,  Хмельницької,
Чернігівської, Чернівецької та міста Києва.

Відповідно до програми проведено пленарне засідання, в якому взяли участь науковці
та  педагоги;  працювала  виставка  «Екологічне  виховання  учнів  навчальних  закладів
Чернівеччини»;  учасники  ознайомилися  з  розвитком  творчого  мислення  та  екологічної
свідомості вихованців Сторожинецького РЦЕНТУМ; з досвідом використання навчальними
закладами  області  освітнього  потенціалу  еколого-просвітницького  центру  національного
природного  парку  «Вижницький»,  в  контексті  «екологізації»  освіти;  етноекологічними
особливостями  Буковинських  Карпат,  як  інтегральною  формою  «екологізації»  навчально-
виховного  процесу,  на  прикладі  Вижницького  коледжу  прикладного  мистецтва  ім.  В.
Шкрібляка, районного будинку дитячої та юнацької творчості м. Вижниці.

Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
презентував  досвід  роботи  виїзної  очно-заочної  біологічної  школи,  учасників  проекту
«Етноекологічні  особливості  та  дослідження  екологічного  стану  Буковини»,  педагогічної
вітальні.

Під  час  роботи  Всеукраїнського  семінару  було  забезпечено  транспортне
обслуговування, належні умови проживання та харчування.

За  підсумками  роботи  Всеукраїнського  семінару  заступників  директорів  центрів
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

НАКАЗУЮ:
1. Надати  сертифікат  Департаменту  освіти  і  науки  Чернівецької

облдержадміністрації,  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді



МОН України учаснику Всеукраїнського семінару заступників директорів центрів еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді:
- Поповій  Інні  Олександрівні,  заступнику  директора  Миколаївського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;
- Герасименко Оксані Валеріївні, завідувачу відділу КЗ Сумської обласної ради «Обласний
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю»;
- Тимків  Валентині  Василівні,  заступнику  директора  Івано-Франківського  обласного
еколого-натуралістичного центу учнівської молоді;
- Міхайлиці  Інні  Валеріївні,  заступнику  директора  Хмельницького  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;
- Кидибі  Руслані  Григорівні,  заступнику  директора  Чернігівської  обласної  станції  юних
натуралістів;
- Коткій Тетяні Олександрівні, заступнику директора комунального закладу «Центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради;
- Інденко Тетяні Вікторівні,  заступнику директора Запорізького обласного центу еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;
- Бойко Лесі Федорівні, заступнику директора комунального закладу «Львівський обласний
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- Сусахіній  Людмилі  Володимирівні,  заступнику  директора  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
- Боднар Лесі Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної роботи Станції юних
натуралістів Рівненської обласної ради;
- Власик Наталії Федорівні, заступнику директора з навчально-методичної роботи Станції
юних натуралістів Рівненської обласної ради;
- Кухарській  Тетяні  Анатоліївні,  заступнику  директора  Тернопільського обласного  центу
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
- Нікітчук  Зої  Миколаївні,  заступнику  директора  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру;
- Кузьмі  Василю  Юлійовичу,  заступнику  директора  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центу учнівської молоді;
- Адамовичу Анатолію Олександровичу, заступнику директора Житомирського обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
- Жук Олені Георгіївні,  заступнику директора з  навчальної роботи комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
- Чебан Тетяні Никодимівні, заступнику директора з виховної роботи комунального закладу
«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

2. За  активну  участь  в  організації  та  проведенні  Всеукраїнського  семінару
заступників  директорів  центрів  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
висловити подяку:
- Палійчук Оксані Михайлівні,  директору Департаменту освіти і науки ЧОДА, кандидату
педагогічних наук, доценту.
- Колективу Комунального закладу «Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» (директор Головченко Л.Ю.).
- Руденко Світлані  Степанівні,  доктору біологічних наук,  професору, завідувачу  кафедри
екології  та  біомоніторингу  Інституту  біології,  хімії  та  біоресурсів  Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.
- Чорнею Іллі Іллічу, доктору біологічних наук, професору, завідувачу кафедрою ботаніки,
лісового  і  садово-паркового  господарства  Інституту  біології,  хімії  та  біоресурсів
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича».
- Буджаку Василю Васильовичу, кандидату біологічних наук, доценту, докторанту Інституту
біології,  хімії  та  біоресурсів  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича.
- Шевчук Христині Дмитрівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафедри педагогіки та
методики  початкової  освіти  Чернівецького  національного  університету  імені  Юрія
Федьковича.



- Григор’євій  Олені  Володимирівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри
природничо-математичних  дисциплін  Інституту  післядипломної  педагогічної  освіти
Чернівецької області.
- Буджак Тетяні  Віталіївні,  вчителю біології,  вчителю методисту, заступнику директора з
науково-методичної роботи Чернівецького ліцею № 3 медичного профілю.
- Давидович Мирославі Федорівні, вчителю-методисту Чернівецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №
25.
- Демчук Стефанії Михайлівні, директору Сторожинецького РЦЕНТУМ.
- Грібович Ользі Степанівні, директору Вижницького РБДЮТ.
- Ковалюк  Лідії  Степанівні,  методисту  районного  методичного  кабінету  відділу  освіти
Вижницької райдержадміністрації.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


