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

НАКАЗ
м. Київ

«22» червня 2016 р. № 55

Про підсумки проведення Всеукраїнського
семінару-практикуму на тему „Сучасні форми
екологічної освіти і виховання в промислово
розвинутих регіонах України” на базі навчальних
закладів Дніпропетровської області

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  начальних  закладів  на 2016 рік”
з  07  по  09  червня  2016  року  на  базі  позашкільних еколого-натуралістичних
закладів  освіти  Дніпропетровської  області  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді спільно з Комунальним закладом
освіти „Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та  учнівської  молоді”
проведено  Всеукраїнський  семінар-практикум  на  тему  „Сучасні  форми
екологічної освіти і виховання в промислово розвинутих регіонах України”.

Учасниками  заходу  стали  заступники  директорів  обласних  центрів
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  (станцій  юних
натуралістів) із різних регіонів України. 

В  рамках  програми  заходу  учасники  ознайомилися  із  роботою
позашкільних  навчальних  закладів  області,  а  саме:  комунальним  закладам
освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»,
КПНЗ «Станція юних натуралістів» Тернівського району м. Кривого Рогу (тема
«Реалізація  проектів  з  екологічного  виховання  у  співпраці  з  промисловими
підприємствами»), КПНЗ «Станція юних натуралістів» Жовтневого району м.
Кривого  Рогу  (тема  «Формування  готовності  вихованців  позашкільного
навчального  закладу  до  проектної  діяльності»),  КПНЗ  «Станція  юних
натуралістів»  Дніпропетровської  міської  ради  (тема  «Створення  комфортних
умов самореалізації  та  самовдосконалення креативної  особистості  відповідно
до її здібностей та інтересів в умовах промислового міста»), КПНЗ «Дитячий
екологічний  центр  м.  Дніпродзержинська»  (тема  «Формування
інвайронментального  мислення  підростаючого  покоління  засобами  музейної
педагогіки»),  КЗ «Центр еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Дніпропетровського  району»  (тема  «Співпраця  сучасного  позашкільного
навчального закладу та природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» як
шлях  до  реалізації  Концепції  Загальнодержавної  програми  збереження
біорізноманіття та Програми формування національної екологічної мережі»).
Враховуючи результати підготовки та проведення педагогічного практикуму,



НАКАЗУЮ:

За  вагомий  внесок  у  забезпечення  розвитку  позашкільної  освіти
Дніпропетровщини,  активну  життєву  позицію  з  охорони  навколишнього
природного середовища серед молоді та високий рівень організації і проведення
Всеукраїнського  семінару-практикуму для  заступників  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. Полторацькому Олексію Володимировичу, директор департаменту освіти і
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

2. Середній  Валентині  Григорівні,  начальнику  управління  дошкільної,
позашкільної  та  загальної  середньої  освіти  департаменту освіти  і  науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

3. Федорченко Катерині Євгенівні, головному спеціалісту відділу дошкільної,
позашкільної освіти та соціального захисту департаменту освіти і  науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

4. Мироненковій  Оксані  Анатоліївні,  методисту  навчально-методичної
лабораторії  виховних  технологій  комунального  вищого  навчального
закладу  “Дніпропетровський  обласний  інститут  післядипломної
педагогічної освіти” ;

5. Педану  Юрію  Федоровичу,  директору  комунального  закладу  освіти
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”;

6. Колективу  комунального  закладу  освіти  “Обласний  еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”;

7. Ломакіну Павлу Івановичу, голові Дніпропетровської обласної організації
Українського товариства охорони природи, член-кореспондент Української
Екологічної академії наук;

8. Манюку  Вадиму  Володимировичу,  доценту  Дніпропетровського
національного університету ім. О.Гончара, кандидату біологічних наук;

9. Басовій  Тетяні  Леонідівні,  заступнику  начальника  управління  освіти  і
науки виконкому Криворізької міської ради;

10. Мотижинець Галині Михайлівні, головному спеціалісту управління освіти
і науки виконкому Криворізької міської ради;

11. Коргуту  Сергію  Антоновичу,  начальнику  відділу  освіти  виконкому
Покровської (Жовтневої) районної у місті ради;

12. Горевичу Сергію Олександровичу, начальнику відділу освіти виконкому
Тернівської районної у місті ради;

13. Лаліменко  Тетяні  Вікторівні,  методисту  комунального  закладу
«Інноваційно-методичний центр» м. Кривого Рогу;

14. Дудник-Тітаренко  Марині  Юріївні,  методисту  комунального  закладу
«Інноваційно-методичний центр» м. Кривого Рогу;

15. Мустяці  Марині  Станіславівні,  головному  спеціалісту  відділу  освіти
виконкому Покровської (Жовтневої) районної у місті ради;

16. Шепетусі  Наталі  Миколаївні,  директору  КПНЗ  «Станція  юних
натуралістів Покровського (Жовтневого)  району» м. Кривого Рогу;



17. Колективу КПНЗ «Станція юних натуралістів Покровського (Жовтневого)
району» м. Кривого Рогу;

18. Цуренкову  Андрію  Дмитровичу,  директору  КПНЗ  «Станція  юних
натуралістів Тернівського району» м. Кривого Рогу;

19. Колективу КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів  Тернівського  району»  м.
Кривого Рогу;

20. Калюжній Людмилі Дмитрівні, завідуючій методичним кабінетом ЦДЮТ
«Терноцвіт» м. Кривого Рогу;

21. Коршикову  Івану  Івановичу,  виконуючому  обов’язки  директора
Криворізького ботанічного саду НАН України;

22. Чухарєву  Сергію  Михайловичу,  доценту  кафедри  Підземна  розробка
родовищ  корисних  копалин  ДВНЗ  «Криворізький  національний
університет»;

23. Аврамчук  Надії  Петрівні  –  методисту-координатору  з  еколого-
натуралістичного напрямку ЦДЮТ «Гармонія» Довгинцівського району;

24. Онищенко  Тетяні  Яківні,  начальнику  управління  освіти  і  науки
Дніпродзержинської міської ради;

25. Бабенко  Маргариті  Миколаївні,  методисту  методичного  кабінету
управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради;

26. Гаврилюк Антоніні Іванівні,  директору комунального закладу “Дитячий
екологічний  центр  м.  Дніпродзержинська”  Дніпродзержинської  міської
ради;

27. Колективу  комунального  закладу  “Дитячий  екологічний  центр
м.Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської ради;

28. Нагай  Людмилі  Володимирівні,  директору  комунального  закладу
“Навчально-виховний  комплекс  «Загальноосвітній  навчальний  заклад  –
дошкільний  навчальний  заклад  №  3  м.  Дніпродзержинська”
Дніпродзержинської міської ради;

29. Сокуренко  Ліні  Володимирівні,  директору  навчально-виховного
комплексу “Загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний
заклад” № 26 Дніпродзержинської міської ради;

30. Кавтеладзе  Юрію  Джондовичу,  директору  комунального  закладу
“Флотилія  юних  моряків  і  річковиків  м.  Дніпродзержинська”
Дніпродзержинської міської ради; 

31. Терещенко Вікторії Вікторівні,  директору комунального закладу «Центр
туризму  і  краєзнавства  «Горицвіт»  м.  Дніпродзержинська»
Дніпродзержинської міської ради; 

32. Пузенко Юлії Володимирівні, директору комунального закладу “Станція
юних техніків м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської ради; 

33. Медьєши Вадиму Іштвановичу, директору філії Дніпродзержинська ГЕС
ПАТ “Укргідроенерго”;

34. Самойленку  Григорію  Миколайовичу,  депутату  Дніпродзержинської
міської ради VII скликання;

35. Сафроновій  Ларисі  Борисівні,  начальнику  відділу  освіти
Дніпропетровської районної державної адміністрації;

36. Дейнеку  Олександру  Валерійовичу,  першому  заступнику  голови
Дніпропетровської райдержадміністрації;



37. Гезю  Василю  Григоровичу,  голові  Кіровської  селищної  ради
Дніпропетровського району;

38. Боярчуку  Івану  Павловичу,  директору  комунального  закладу  “Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді”;

39. Боярчук  Ніні  Іванівні,  директору  комунального  закладу  Горянівська
середня загальноосвітня школа Дніпропетровського району;

40. Колективу  комунального  закладу  “Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді”;

41. Ступак  Тетяні  Василівні,  директору  комунального  позашкільного
навчального  закладу  “Станція  юних  натуралістів”  Дніпропетровської
міської ради;

42. Колективу  комунального  позашкільного  навчального  закладу  “Станція
юних натуралістів” Дніпропетровської міської ради;

43. Денисенковій  Тетяні  Миколаївні,  методисту  міського  науково-
методичного центру управління освіти і науки Дніпропетровської міської
ради;

44. Антиповій  Зої  Анатоліївні,  директору  комунального  закладу  освіти
“Середня загальноосвітня школа №74” Дніпропетровської міської ради;

45. Гребенюк Валентині Олексіївнї, директору  комунального закладу освіти
“Спеціалізована школа № 115” Дніпропетровської міської ради;

46. Зайвій  Олені  Миколаївни,  завідувачу  комунального  закладу  освіти
“Дошкільний навчальний заклад освіти (ясла-садок) № 232 комбінованого
типу” Дніпропетровської міської ради.

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


