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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«22» червня 2016 р. № 54

Про підсумки проведення Всеукраїнського
педагогічного практикуму «Світ творчості»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня 2015
року № 1360 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових
заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за основними напрямами позашкільної
освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних  працівників  позашкільних
навчальних  закладів  на  2016  рік”   з  14  по  16  червня  2016  року  у  Рівненській  області
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської  молоді  спільно з комунальним
закладом „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради проведено Всеукраїнський
педагогічний  практикум  „Світ  творчості”  на  тему  „Формування  трудових  цінностей  та
екологічної свідомості особистості у шкільних лісництвах”.

В  роботі  педагогічного  практикум  взяли  участь  директори  обласних  еколого-
натуралістичних центрів  (станцій юних натуралістів) з 21 області України. 

Програма практикуму включала ознайомлення із досвідом роботи загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів області.  Учасники практикуму ознайомилися із досвідом
роботи  Музейно-паркового  комплексу  „Музей  лісу”  Державного  підприємства
„Костопільський лісгосп”, Державного дендрологічного парку Березнівського лісотехнічного
коледжу,  державного підприємства „Клесівський лісгосп” Сарненського району, учнівського
лісництва „Сосновий бір” Клесівської загальноосвітньої  школи І-ІІ  ступенів Сарненського
району  та  учнівського  лісництва  навчально-виховного  комплексу   „Оженинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок)”
Острозького району. 

Враховуючи результати підготовки та проведення семінару-практикуму,

НАКАЗУЮ:

 За вагомий внесок у забезпечення розвитку позашкільної освіти Рівненщини, активну
життєву позицію з охорони навколишнього природного середовища серед молоді та високий
рівень організації і проведення Всеукраїнського педагогічного практикуму “Світ творчості”
нагородити  Грамотою  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. Шикулу  Ростислава  Ростиславовича,  доцента  кафедри  біології  Міжнародного
економіко - гуманітарного університету імені академіка С. Дем’янчука;

2. Островську  Вікторію  Антонівну,  інженера  садово-паркового  господарства
Березнівського  лісотехнічного  коледжу  Національного  університету  водного
господарства та природокористування;

3. Хімін  Нелю   Володимирівну  ,  директора   навчально-виховного  комплексу
„Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний  навчальний
заклад (ясла-садок)”Острозького району; 

4. Сорочук  Світлану  Іванівну,  керівника  учнівського  лісництва  „Вікова  діброва”
навчально-виховного комплексу  „Оженинська загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів
(ліцей) – дошкільний  навчальний  заклад (ясла-садок)” Острозького району;

5. Круглика  Сергія  Устимовича,   старшого  майстра   з  озеленення  державного
підприємства Клесівський лісгосп Сарненського району;



6. Івашенюту Петра Володимировича, директора Музейно-паркового комплексу „Музей
лісу” Державного підприємства „Костопільський лісгосп”;

7. Крука Михайла Адамовича, директора Державного підприємства Острозький лісгосп,
депутата Рівненської обласної ради;

8. Учнівське лісництво „Вікова діброва” навчально-виховного комплексу  „Оженинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) – дошкільний  навчальний  заклад (ясла-
садок)” Острозького району;

9. Туровича Богдана Михайловича, голову Острозької районної адміністрації;
10.Харчука Олександра Анатолійовича, начальника відділу освіти Острозької районної

державної адміністрації;
11.Крук  Тетяну  Пилипівну,  інженера  з  лісонасаджень  державного  підприємства

Клесівський лісгосп Сарненського району;
12.Зразковий ансамбль естрадної пісні „Віталін” Рівненського міського Палацу дітей та

молоді (керівник Шекель Ольга Остапівна);
13.Ровкач  Ангеліну  Василівну,  головного  спеціаліста  відділу  виховної  роботи  та

соціального захисту дітей управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації;
14.Колектив  комунального  закладу  „Станція  юних  натуралістів”  Рівненської  обласної

ради.

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


