
 

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

від  18.03.2015 № _1/9-136_                   

від ___________ на №              

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про проведення ІІ (весняної) сесії 
Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального закладу 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від  06.02.2015
№ 99 «Про  затвердження плану навчальних семінарів педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів на 2015 рік» з 22 до 24 квітня ц.р.                     у
м. Київ Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде
проведена  ІІ  (весняна)  сесія  Всеукраїнської  школи  методиста  позашкільного
навчального закладу.

До участі в сесії запрошуються методисти позашкільних навчальних закладів
і методичних кабінетів за списком згідно з додатком.

Заїзд та реєстрація учасників – 22 квітня до 13.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді.

Проїзд  від  залізничного  вокзалу  м.  Київ:  маршрутним  таксі  №  558  або
№ 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».

Від`їзд  –  24 квітня після 14.00 год. 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        Павло Полянський
             

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

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Додаток 
до листа МОН України
від 18.03.2015 №1/9-136

Список 
учасників весняної сесії Всеукраїнської школи методиста 

Вінницька область
1.  Дерлиця  Мар'яна  Володимирівна,  методист  відділу  декоративно-

прикладного та образотворчого мистецтва  Вінницького міського палацу дітей та
юнацтва імені Лялі Ратушної.

2. Герасимчук Оксана Володимирівна, директор Крижопольського районного
будинку школярів. 

Закарпатська область
1.  Поган  Ольга  Василівна,  методист  відділу  екології  та  природоохоронної

роботи  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді.

Полтавська область
1. Свистунова Людмила Анатоліївна, методист Новосанжарського районного

будинку дитячої та юнацької творчості.

Чернігівська область
1.   Корень  Тетяна  Іванівна,  методист  комунального закладу  “Чернігівська

обласна станція юних натуралістів”.
2.  П'яткова  Наталія  Олександрівна,  завідувач  інформаційно-методичного

відділу  комунального  позашкільного  навчального  закладу  “Чернігівський
обласний Палац дітей та юнацтва”.

Дніпропетровська область 
1.  Панченко  Дар'я  Сергіївна,  методист  з  питань  виховної  роботи

комунального  позашкільного  навчального  закладу  “Центр  дітей  та  юнацтва”
Дніпропетровської міської ради.

2. Цариніна Світлана Павлівна, методист  з  питань  експериментальної
роботи   комунального  позашкільного  навчального  закладу  “Центр  дітей  та
юнацтва” Дніпропетровської міської ради.

3. Пилипенко Наталія Юріївна, завідувач методичного відділу комунального
позашкільного навчального закладу “Міський палац дітей та юнацтва”.

Тернопільська область 
1. Кватира Інна Павлівна, методист Центру творчості дітей та юнацтва

м. Тернополя.
2.  Чехович  Ольга  Григорівна,  методист Залозецького  будинку  дитячої  та

юнацької творчості Зборівського району.
3.  Владимир  Ірина  Михайлівна,  методист Зборівського районного центру

дитячої та юнацької творчості.
4.  Олійник  Володимир  Євгенович,  методист  Тернопільського  обласного

комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.



Рівненська область
1.  Бікус  Галина  Анатоліївна,  методист  Сарненського  районного  будинку

дітей та молоді. 
Хмельницька область 

1.  Вознюк  Олеся  Миколаївна,  методист  відділу  туристсько-краєзнавчої
роботи  позашкільного  навчального  закладу  “Грицівська  школа  сприянню
здоров'ю”.

м. Київ
1.  Бризгалова  Наталія  Олегівна,  методист  з  науково-дослідницької  роботи

Центру  науково-технічної  творчості  молоді  “Сфера”  Оболонського  району
м. Києва.

2.  Затока  Тетяна  Віталіївна,  завідувач  методичного  відділу   Дитячо-
юнацького центру Дарницького району.

3.  Петренко Світлана  Євгенівна,  завідувач  організаційно-масового  відділу
Центру  науково-технічної  творчості  молоді  “Сфера”  Оболонського  району
м. Києва.


