
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙЦЕНТРУЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«17» жовтня 2016 р. № 69

Про підсумки проведення 
Всеукраїнського семінар-наради

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
позашкільних  навчальних  закладів  на  2016  рік,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки України від 25.12.2015 № 1360, з 4 до 6 жовтня ц.р.
в  Івано-Франківській  області  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  спільно  з  Івано-Франківським  обласним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді проведено Всеукраїнський семінар-
нараду.

Учасниками  заходу  стали  директори  обласних  еколого-натуралістичних
центрів учнівської молоді (станцій юних натуралістів).

Програма  семінару  включала:  обговорення  питань  діяльності
позашкільних навчальних закладів  еколого-натуралістичного напряму в умовах
розвитку сучасної освіти, обмін досвідом з питань співробітництва навчальних
закладів з  державними і  громадськими організаціями;  «круглий  стіл» на базі
Карпатського Національного природного парку за участю наукових працівників,
представників громадських організацій.

Учасники  ознайомилися  із  напрямами  діяльності  позашкільних
навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  профілю  Івано-Франківської
області,  а саме: Богородчанським районним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді,  Надвірнянським   районним   еколого-натуралістичним
центром,  Івано-Франківською  міською  дитячою  екологічною  станцією,
обласним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді.  А  також, із
діяльністю  екотуристичного  візит-центру  та  вольєрного  господарства
Карпатського національного природного парку.

Враховуючи результати підготовки та проведення семінар-наради,

НАКАЗУЮ:

За  вагомий  внесок  у  забезпечення  розвитку  позашкільної  освіти  Івано-
Франківської  області,  активну  життєву  позицію  з  охорони  навколишнього
природного середовища серед молоді та високий рівень організації і проведення
Всеукраїнського  семінар-наради  для  директорів  обласних  СЮН/ЕНЦ  надати
Подяку  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки України (за  підписом  директора  НЕНЦ  МОН
України, доктора педагогічних наук, професора В.В. Вербицького):

1. Будзаку Івану Васильовичу – заступнику директора – начальнику 
управління  дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти



департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-
Франківської облдержадміністрації.

2. Сергійчук  Ользі  Данилівні  –  головному  спеціалісту  відділу
позашкільної  освіти  та  роботи  з   інтернатними   закладами
департаменту  освіти,  науки  та  молодіжної  політики  Івано-
Франківської облдержадміністрації.

3. Северилову  Степану  В’ячеславовичу  –  завідувачу  відділу  освіти
Надвірнянської райдержадміністрації.

4. Смалю Ігорю Вікторовичу – директору департаменту освіти і  науки
Івано-Франківської міської ради.

5. Онутчаку Івану Васильовичу – завідувачу відділу освіти Яремчанської
міської ради.

6. Дрогомирецькому Івану Михайловичу – начальнику управління освіти,
молоді та спорту Богородчанської райдержадміністрації.

7. Парипі Олегу Івановичу – приватному підприємцю (перевізник).
8. Ковальчишин  Наталі  Антонівні  –  приватному  підприємцю,  директор

готелю «Маливо».
9. Андрусяк  Лариса  Василівні  –  директору  Надвірнянського  еколого-

натуралістичного центру для дітей та юнацтва.
10. Угорчуку  Василю  Івановичу  –  керівнику  гуртків  «Юний  пасічник»

Надвірнянського  еколого-натуралістичного  центру  для  дітей  та
юнацтва.

11. Косило  Любові  Степанівні  -  науковому  співробітнику  Карпатського
ПНП,  керівнику  гуртків  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

12. Гайдук  Лесі  Михайлівні  –  завідувачу  відділу  пропаганди  еколого-
освітньої роботи Карпатського ПНП.

13. Корчемлюк  Марті  Василівні  –  завідувачу  відділу  екологічного
контролю і моніторингу Карпатського ПНП.

14. Проворовій  Галині  Василівні  –  директору  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  №  2
Яремчанської міської ради.

15. Левицькій  Ганні  Василівні  –  директору  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції.

16. Скрипник  Наталії  Іванівні  –  директору  Богородчанського  районного
еколого-натуралістичного центру творчості учнівської молоді.

17. Білусяку  Богдану  Васильовичу  –  директору  Манявського  НВК
Богородчанської районної ради.

18. Ґудзик  Тамарі  Василівні  -  директору Івано-Франківського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

19. Шинкарук  Галині  Василівні  –  заступнику  директора  з  навчально-
методичної  роботи  Івано-Франківського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.

20. Кухар  Ірині  Миколаївні  –  завідувачу  організаційно-методичного
відділу  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

21. Маліборській  Людмилі  Павлівні – завідувачу організаційно-масового
відділу  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.



22. Грабівчук Мирославі  Володимирівні  –  завідувачу  відділу  екології
Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.

23. Камінській  Ользі  Миколаївні  –  завідувачу  відділу  біології  Івано-
Франківського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

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