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

НАКАЗ
м. Київ

«5» березня 2015 р. № 26-О

Про підсумки проведення
Всеукраїнського екологічного форуму

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України  від 15.01.2015
№ 3/3-9-19-15  «Про  проведення  Всеукраїнського  екологічного  форуму»,  На-
ціональний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  4-5  березня
2015 року  провів  Всеукраїнський  екологічний  форум «Екологічна  освіта  для
сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації».

Учасниками  Форуму  стали  понад  120  педагогічних  працівників  зага-
льноосвітньої, позашкільної та вищої освіти, науковці, фахівці у галузі екології
та охорони навколишнього природного середовища, представники громадських
екологічних та природоохоронних організацій з усіх областей Україи.

Програма  роботи  Форуму  включала  роботу  дискусійних  майданчиків,
проведення  пленарних  засідань,  тематичної  виставки  методичної  літератури
«Науково-методичне  забезпечення  екологічної  освіти в  Україні»  та  презента-
ційно-ділової зони «Візитівка практичних дій».

Основною перевагою заходу було вільне спілкування педагогів, що дало
можливість знайти однодумців із різних регіонів країни. Дискусійні майданчики
допомогли створити умови для конструктивного спілкування та обміну досві-
дом стосовно подальшого розвитку Концепції екологічної освіти і виховання в
Україні, регіональних концепцій екологічної освіти та висловити побажання з
відновлення роботи Всеукраїнської координаційної ради з екологічної освіти та
виховання.

За підсумками роботи Всеукраїнського екологічного форуму «Екологічна
освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації»

НАКАЗУЮ:
І. Видати сертифікат учасника Всеукраїнського екологічного форуму

«Екологічна  освіта  для  сталого розвитку:  проблеми,  пошуки,  інновації»
(4-5 березня 2015 року, НЕНЦ):

1. Арап Раїсі Яківні, кандидату біологічних наук, старшому науковому спів-
робітнику Національного природного парку «Голосіївський» Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України.

2. Башинській  Тетяні  Павлівні,  молодшому  науковому  співробітнику  Ін-
ституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

3. Безручко Інні Анатоліївні, вчителю хімії Криворізької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 32 Криворізької  міської  ради Дніпропетровської
області.

4. Березіцькій  Мирославі  Мирославівні,  методисту  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.



5. Бойко Євгенії Олексіївні, методисту Національного еколого-натуралісти-
чного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

6. Бойко  Надії  Федосіївнї,  методисту  Комунального  закладу  Сумської
обласної ради - обласного центру позашкільної освіти та роботи з тала-
новитою молоддю.

7. Бондаренко Анастасії Олександрівні, фахівцю з рекреації Регіонального
ландшафтного парку «Диканський» Полтавської області.

8. Босак Адель Василівні, члену Національної екологічної ради України.
9. Булгакову  Віктору  Петровичу,  географу  Інституту  педагогіки  На-

ціональної академії педагогічних наук України.
10.Булгакову  Власу  Вікторовичу,  географу  Інституту  педагогіки  На-

ціональної академії педагогічних наук України.
11.Велігорській Світлані Віталіївні, завідувачу методичного відділу, керівни-

ку  гуртків  Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів».

12.Волик  Альоні  Володимирівні,  директору  школи  Криворізької  зага-
льноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 32 Криворізької міської ради Дні-
пропетровської області.

13.Волоховій  Олені  Володимирівні,  фахівцю  з  екологічної  освіти  На-
ціонального  природного  парку  «Голосіївський»  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища України.

14.Голіку  Юрію  Степановичу,  кандидату  технічних  наук,  професору,
завідувачу кафедри прикладної екології  та природокористування Полта-
вського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

15.Головку  Миколі  Васильовичу,  кандидату  педагогічних  наук,  доценту,
старшому  науковому  співробітнику,  заступнику  директора  з  наукової
роботи  Інституту  педагогіки  Національної  академії  педагогічних  наук
України.

16.Головченко Людмилі Юріївні, директору Комунального закладу «Черніве-
цький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської моло-
ді».

17.Голосовій  Альоні  Володимирівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.

18.Григор’єву Денису Валентиновичу, завідувачу відділу біології та екології
Комунального закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр
дітей та учнівської молоді» м. Дніпропетровська.

19.Дейдиш  Ларисі  Анатоліївні,  науковому  співробітнику  відділу  змісту
наукової  освіти  Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  На-
ціональної академії педагогічних наук України.

20.Дзензерській Оксані Миколаївні, аспіранту Інституту біології, хімії та біо-
ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія Федькови-
ча.

21.Дзюбенко  Катерині  Олександрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.



22.Димо  Вікторії  Володимирівні,  співробітнику  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.

23.Добрянському Івану Орестовичу, вчителю біології Комунального закладу
Львівської  обласної  ради  «Бориславська  спеціальна  загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Львівської області.

24.Драган  Ользі  Анатоліївні,  завідуючій  відділом  методичної  роботи  На-
ціонального  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України.

25.Драч  Олені  Миколаївні,  викладачу  екології  Криворізького  навчально-
виробничого центру Дніпропетровської області.

26.Дужук  Сніжані  Андріївні,  керівнику  гуртків-методисту  Комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.

27.Дьяченко Валентині Вікторівні, методисту Одеського обласного гуманіта-
рного центру позашкільної освіти та виховання.

28.Єришевій Антоніні Іванівні, заступнику генерального директора Приват-
ного вищого навчального закладу  «Інститут  Тутковського»,  віце-прези-
денту Всеукраїнського благодійного фонду «Громадянська енергія».

29.Завідії Наталії Ярославівні, вчителю географії, керівнику гуртка «Екологі-
чне краєзнавство» на базі Івано-Франківської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів імені Івана Франка смт Івано-Франкове Яворівського району
Львівської  області  при Комунальному закладі  Львівської  обласної  ради
«Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської
молоді».

30.Заципанюк Лідії Василівні, керівнику гуртка «Екологія та аграрні науки»
Малої академії наук Броварського районного центру дитячої та юнацької
творчості Київської області.

31.Зуєвій Ользі Анатоліївні, асистенту кафедри екології Навчально-науково-
го  центру  «Інститут  біології»  Київського  національного  університету
імені Тараса Шевченка; провідному гіду-перекладачу відділу екологічної
освіти  Національного  природного  парку  «Голосіївський»  Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України.

32.Івановій Ксенії Богданівні, методисту Національного еколого-натуралісти-
чного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

33.Іоніній  Світлані  Анатоліївні,  представнику  Всеукраїнської  екологічної
ліги.

34.Камінській  Ользі  Миколаївні,  керівнику  гуртків  Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

35.Карпенко Дар’ї Михайлівні,  методисту Національного еколого-натуралі-
стичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

36.Кацурак Вікторії Петрівні, методисту Національного еколого-натуралісти-
чного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

37.Качалову  Івану  Андрійовичу,  керівнику  гуртка  Комунального  поза-
шкільного навчального закладу «Станція юних натуралістів Жовтневого
району»,  вчителю  хімії  Криворізького  Жовтневого  ліцею  Дні-
пропетровської області.



38.Козленку Олександру Григоровичу, науковому співробітнику лабораторії
хімічної,  біологічної  освіти Інституту педагогіки Національної  академії
педагогічних наук України.

39.Колоньковій  Олені  Олексіївні,  старшому  науковому  співробітнику  ла-
бораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України.

40.Комендантову  Володимиру  Федоровичу,  методисту  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і
науки України.

41.Крижановській Ользі  Тимофіївні,  кандидату філологічних наук,  провід-
ному фахівцю з екологічної освіти Національного природного парку «Го-
лосіївський» Міністерства охорони навколишнього природного середови-
ща України.

42.Кротенко Олені  Михайлівні,  методисту Комунального закладу «Кірово-
градський обласний центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді».

43.Кулішовій  Аллі  Анатоліївні,  вчителю  біології  та  екології  Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 Дніпропетровської області.

44.Курій Руслані Василівні, вчителю географії Комунального закладу Льві-
вської  обласної  ради  «Бориславська спеціальна  загальноосвітня  школа-
інтернат І-ІІІ ступенів» Львівської області.

45.Куруленку Святославу Сергійовичу, кандидату економічних наук, заслу-
женому  природоохоронцю України,  екологічному  аудитору, Президенту
Спілки екологічних аудиторів України.

46.Левченку  Сергію  Михайловичу,  представнику  громадської  природо-
охоронної організації «Спілка Порятунку Голосіїва».

47.Литовченко  Олені  Віталіївні,  кандидату  педагогічних  наук,  старшому
науковому  співробітнику  лабораторії  діяльності  позашкільних  закладів
Інституту  проблем  виховання  Національної  академії  педагогічних  наук
України.

48.Магрело  Тетяні  Миколаївні,  студентці,  магістру  факультету  «Охорони
навколишнього середовища та збалансованого природокористування» На-
ціонального  педагогічного  університету  імені  Михайла  Петровича
Драгоманова.

49.Мазуркевич  Ірині  Валеріївні,  викладачу  екології  Комунального  на-
вчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів».

50.Малишевій Тетяні Василівні, методисту Києво-Святошинського районно-
го центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської
області.

51.Марич  Іванні  Андріївні,  вчителю  біології  Комунального  закладу  Льві-
вської  обласної  ради  «Бориславська спеціальна  загальноосвітня  школа-
інтернат І-ІІІ ступенів» Львівської області.

52.Марушевській Ользі Степанівні, директору департаменту Торгово-проми-
слової Палати України.

53.Марушевському Геннадію Борисовичу, кандидату філософських наук, екс-
перту  Програми  розвитку  Організації  Об’єднаних  Націй  в  Україні,



докторанту  Національної  академії  державного  управління  при  Прези-
дентові України.

54.Мелешко Вірі Василівні, кандидату педагогічних наук, старшому науково-
му  співробітнику,  завідувачу  лабораторії  сільської  школи  Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

55.Мельниковій Єлені Володимирівні, керівнику екологічного клубу «Ерему-
рус», координатору національної шкільної освітньої програми SPARE в
Україні, викладачу біології вищої категорії.

56.Микітчак  Галині  Степанівні,  керівнику  гуртків  Комунального  закладу
Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-натуралі-
стичної творчості учнівської молоді».

57.Михалку Михайлу Юхимовичу, Голові громадської ради м. Києва, пред-
ставнику  громадської  природоохоронної  організації  «Спілка  Порятунку
Голосіїва».

58.Мовчан Валентині Олексіївні, кандидату біологічних наук, доценту кафе-
дри екології факультету біомедичних технологій Відкритого міжнародно-
го університету людини «Україна».

59.Мокляк Аліні Олексіївні, завідувачу відділу екології та охорони природи
Полтавського еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

60.Нестеренко Ірині Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи  Комунального  закладу  освіти  «Навчально-виховний  комплекс
№ 102» Дніпропетровської міської ради.

61.Пазиніч Марії Андріївні, екологу Всеукраїнської екологічної ліги.
62.Пархомук  Ганні  Петрівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи

Згоранської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любомльської район-
ної ради Волинської області.

63.Пащенко Олені Вікторівні,  координатору Всеукраїнської  дитячої  спілки
«Екологічна  варта»,  науковому  співробітнику  лабораторії  дитячих
об’єднань Інституту проблем виховання Національної академії педагогі-
чних наук України.

64.Петлицькій Вікторії Петрівні, методисту Національного еколого-натуралі-
стичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

65.Петрович Олесі Зинов’євні, головному спеціалісту Департаменту заповід-
ної справи Міністерства охорони навколишнього природного середовища
України.

66.Пінчуку  Миколі  Олександровичу,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.

67.Пруцаковій  Ользі  Леонідівні,  провідному  науковому  співробітнику  ла-
бораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України.

68.Прядко Олені Іванівні, кандидату біологічних наук, заступнику директора
з  науково-дослідної  роботи  Національного  природного  парку  «Голосії-
вський»  Міністерства  охорони  навколишнього  природного  середовища
України.

69.Пустільнік  Наталії  Володимирівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.



70.Пустовіту  Григорію  Петровичу, доктору  педагогічних  наук,  професору,
вченому секретарю відділення теорії та історії педагогіки Інституту про-
блем виховання Національної академії педагогічних наук України.

71.Пустовіт  Наталії  Афанасіївні,  кандидату  педагогічних  наук,  старшому
провідному науковому співробітнику лабораторії позашкільної освіти Ін-
ституту  проблем  виховання  Національної  академії  педагогічних  наук
України.

72.Радченко Тамарі Дмитрівні, завідуючій відділом екології та охорони при-
роди Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України.

73.Рибалко Юлії Володимирівні, кандидату педагогічних наук, доценту кафе-
дри екології агросфери та екологічного контролю, заступнику декана фа-
культету «Захисту рослин, біотехнологій та екології» Національного уні-
верситету біоресурсів і природокористування України.

74.Роговенко  Людмилі  Вікторівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.

75.Романенку Григорію Михайловичу, кандидату хімічних наук, члену На-
ціональної  екологічної  ради  України,  Голові  Незалежної  громадської
екологічної ради Херсонської області, Голові постійно-діючої комісії з пи-
тань екологічної політики та природо-охорони Всеукраїнської громадської
організації «Всеукраїнське об’єднання ветеранів».

76.Сіпію Володимиру Володимировичу, науковому співробітнику Інституту
педагогіки Національної академії педагогічних наук України

77.Слєсаренку  Василю  Вікторовичу,  члену-кореспонденту  Міжнародної
академії екології, раднику Міністра екології, керівнику Київського осеред-
ку Української Екологічної Асоціації «Зелений Світ».

78.Смоляр Наталії Олексіївні, кандидату біологічних наук, доценту кафедри
екології  та охорони довкілля Полтавського національного педагогічного
університету імені В. Г. Короленка.

79.Солобаю Юрію Володимировичу, аспіранту лабораторії екологічного ви-
ховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних
наук України.

80.Соловйовій  Ірині  Василівні,  завідуючій  еколого-натуралістичним  від-
ділом Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості ді-
тей та юнацтва Київщини».

81.Тарасюк  Галині  Петрівні,  науковому  співробітнику  лабораторії  поза-
шкільної  освіти  Інституту  проблем  виховання  Національної  академії
педагогічних наук України.

82.Таращуку  Дмитру  Віталійовичу,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.

83.Тернавській  Людмилі  Володимирівні,  методисту  Комунального закладу
Сумської обласної ради - обласного центру позашкільної освіти та роботи
з талановитою молоддю.

84.Тимочко  Тетяні  Валентинівні,  Голові  Національної  екологічної  ради
України.



85.Тиховській Дарії Іллівні, вчителю-методисту, вчителю біології та екології,
керівнику гуртків «Екологічне краєзнавство» та «Юні знавці лікарських
рослин»  на  базі  Івано-Франківської  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів імені Івана Франка смт Івано-Франкове Яворівського району
Львівської  області  при Комунальному закладі  Львівської  обласної  ради
«Львівський обласний Центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської
молоді».

86.Трачуку Миколі Анатолійовичу, студенту, магістру факультету «Охорони
навколишнього середовища та збалансованого природокористування» На-
ціонального  педагогічного  університету  імені  Михайла  Петровича
Драгоманова.

87.Устименко  Ірині  Павлівні,  співробітнику  Національного  природного
парку «Голосіївський» Міністерства охорони навколишнього природного
середовища України.

88.Ханнановій Олесі Равілівні, асистенту кафедри екології та охорони довкі-
лля  Полтавського  національного  педагогічного  університету
імені В. Г. Короленка.

89.Хворову Михайлу Михайловичу, доктору хімічних наук, професору кафе-
дри екології Європейського університету.

90.Хлус Ларисі Миколаївні, кандидату біологічних наук, доценту, керівнику
гуртків  Комунального  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді».

91.Хрутьбі Андрію Сергійовичу, начальнику відділу екологічної освіти На-
ціонального  природного  парку  «Голосіївський»  Міністерства  охорони
навколишнього природного середовища України.

92.Хрутьбі Вікторії Олександрівні, доценту кафедри екології та безпеки жит-
тєдіяльності Національного транспортного університету.

93.Циганок Галині  Олексіївні,  заступнику директора з  навчально-виховної
роботи, вчителю біології та екології Старинської загальноосвітньої школи
І-ІІІ ступенів Бориспільського району Київської області.

94.Цюнь  Людмилі  Олександрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки
України.

95.Черкаській Ірині Сергіївні, директору Регіонального ландшафтного парку
«Диканський» Полтавської області.

96.Чорномиз  Марині  Валеріївні,  практичному  психологу  Запорізького
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

97.Шевчуку Василю Яковичу, доктору економічних наук, професору, Голові
Президії Українського товариства охорони природи.

98.Шестопалко Надії  Мирославівні,  вихователю математики Комунального
закладу Львівської обласної ради «Бориславська спеціальна загальноосві-
тня школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Львівської області.

99.Шинкарук Галині Василівні,  завідуючій відділом біології  Івано-Франкі-
вського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

100. Шум’як  Наталії  Романівні,  керівнику  гуртків  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

101. Юхимчук Валентині  Петрівні,  завідуючій відділом екології  Воли-
нського обласного еколого-натуралістичного центру.



102. Яценку Володимиру Сергійовичу, старшому науковому співробітни-
ку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.
ІІ.  Нагородити  дипломом  Національного  еколого-натуралістичного

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України за участь у
виставці  методичної  літератури  в  рамках  Всеукраїнського  екологічного
форуму «Екологічна освіта та освіта сталого розвитку: проблеми, пошуки,
інновації» наступним навчальним закладам:

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

2. Комунальному  позашкільному  навчальному  закладу  «Станція  юних
натуралістів  Жовтневого  району  м. Кривого  Рогу»  Дніпропетровської
області.

3. Комунальному  закладу  «Дитячий  екологічний  центр
м. Дніпродзержинська» Дніпропетровської області.

4. Івано-Франківській  загальноосвітній  школі  І-ІІІ  ступенів  імені  Івана
Франка смт Івано-Франкове Яворівського району Львівської області.

5. Полтавському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  учнівської
молоді.

6. Регіональному ландшафтному парку «Диканський» Полтавської області.
7. Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
8. Всеукраїнській екологічній лізі.
9. Волинському обласному еколого-натуралістичному центру.
10.Комунальному  закладу  «Чернівецький  обласний  центр  еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді».
11.Кафедрі екології та біомоніторингу Інституту біології, хімії та біоресурсів

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.
12.Лабораторії  позашкільної  освіти  Інституту  проблем  виховання

Національної академії педагогічних наук України.
ІІІ. Провести наступний Всеукраїнський екологічний форум в березні

2016 року.

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

Вик. Дзюбенко К. О.


