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

НАКАЗ
м. Київ

«25» лютого 2016 р. № 20-О

Про видачу сертифікатів учасникам
екологічного тренінгу
«Моніторингові дослідження
стану ґрунтів»

Відповідно  до  листа  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  17.12.2015 року  № 249
«Про  проведення  семінару-тренінгу  за  темою:  «Моніторингові  дослідження  стану
ґрунтів» 23-25 лютого 2016 року у м. Києві Національним еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  спільно  з  Національним  університетом  біоресурсів  і
природокористування  України  було  проведено  другий  тренінг  за  темою:
«Моніторингові дослідження стану ґрунтів».

Тренінг  сприяв  широкому  ознайомленню з  станом і  головними  проблемами
збереження ґрунтів України, а також сучасними агрохімічними та агроекологічними
методами  дослідження  ґрунтів;  правилами  відбору  зразків  ґрунту  та  рослин,
підготовкою  їх  до  аналізу;  рослинною  діагностикою;  польовими  дослідженнями;
визначенням  якості  сільськогосподарської  продукції;  визначенням  вмісту
радіонуклідів в ґрунтах і продукції рослинництва.

В  заході  взяли  участь  27  педагогів,  вчителів  загальноосвітніх  навчальних
закладів,  завідуючі  відділами  екології,  методисти  та  керівники  творчих  учнівських
об’єднань  екологічного  напрямку  позашкільних  і  загальноосвітніх  навчальних
закладів.

НАКАЗУЮ:
І.  Видати  сертифікат  учасника  екологічного  тренінгу  «Моніторингові

дослідження стану ґрунтів» наступним особам:
Сертифікат № 1989

Самойловій Аллі В’ячеславівні, завідуючій відділом екології та природоохорон-
ної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської мо-
лоді.

Сертифікат № 1990
Опенько  Світлані  Миколаївні,  завідуючій  еколого-натуралістичним  відділом,

керівнику  гуртка  «Юні  охоронці  природи»  Ірпінського  еколого-технічного  центру
творчості школярів та молоді Київської області.

Сертифікат № 1991
Радченко Тамарі Дмитрівні, завідуючій відділом екології та охорони природи

Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Міністерства
освіти і науки України.

Сертифікат № 1992
Сенику  Олексію  Леонідовичу,  вчителю  біології  та  екології  Летичівського

навчально-виховного комплексу № 2 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»
Хмельницької області.

Сертифікат № 1993



Семенцю Євгенію Миколайовичу, керівнику гуртка «Юні екологи» Ірпінського
еколого-технічного центру творчості школярів та молоді Київської області.

Сертифікат № 1994
Куроченко Ірині Іванівні, керівнику Екологічного центру Рівненського міського

Палацу дітей та молоді.
Сертифікат № 1995

Гуменюку  Юрію  Парфеновичу,  вчителю  фізики  та  астрономії,  вчителю-
методисту  Красилівського  навчально-виховного  комплексу  «Гімназія  та  ЗОШ  І
ступенів» Хмельницької області.

Сертифікат № 1996
Галаті  Наталії  Василівні,  завідуючій  методичним  відділом  Кременчуцького

еколого–натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Кременчуцької  міської  ради
Полтавської області.

Сертифікат № 1997
Бєльській  Валентині  Василівні,  директору  Кременчуцького  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської ради Полтавської
області.

Сертифікат № 1998
Рикуновій  Наталії  Сергіївні,  директору  комунального  позашкільного

навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Красноармійської районної
ради Донецької області.

Сертифікат № 1999
Полегенькій  Тетяні  Володимирівні,  керівнику  гуртка  «Екологічна  студія»

комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Районна  станція  юних
натуралістів» Красноармійської районної ради Донецької області.

Сертифікат № 2000
Санковській Ірині Мечиславівні, методисту відділу екологічної та гуманітарної

освіти Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району м. Києва.
Сертифікат № 2001

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

Сертифікат № 2002
Пінчуку  Миколі  Олександровичу,  методисту  Національного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
Сертифікат № 2003

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

Сертифікат № 2004
Шкляровій  Любові  Анатоліївні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу

Сумської  обласної  ради  -  Обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю.

Сертифікат № 2005
Вєтровій  Катерині  Володимирівні,  керівнику  гуртка  комунального  закладу

Сумської  обласної  ради  -  Обласного  центру  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю.

Сертифікат № 2006
Леусу Юрію Віталійовичу, завідуючому відділом біології комунального закладу

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
Сертифікат № 2007

Грицюк  Тетяні  Петрівні,  керівнику  гуртків  Чернівецького  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.



Сертифікат № 2008
Стеблині Ользі Олександрівні, вчителю географії Долинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 2 імені А. С. Макаренка Долинського району Кіровоградської
області.

Сертифікат № 2009
Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  старшому  вчителю  Добронадіївської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Олександрійського  району  Кіровоградської
області.

Сертифікат № 2010
Жовтоножук Любові Яківні, методисту Вінницької обласної станції юних 

натуралістів.
Сертифікат № 2011

Іванус  Аллі  Василівні,  методисту  комунального  закладу  освіти  «Обласний
еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді»  Дніпропетровської
обласної ради.

Сертифікат № 2012
Ложковій Ірини Юріївні, керівнику гуртків  Черкаської районної станції юних

натуралістів Черкаської районної ради Черкаської області.
Сертифікат № 2013

Шепетусі  Наталі  Миколаївні,  директору  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Жовтневого  району»  м. Кривого
Рогу Дніпропетровської області.

Сертифікат № 2014
Якубовій  Наталі  Миколаївні,  завідуючій  лабораторією  екології  та

енергозбереження Донецького обласного еколого-натуралістичного центру.
Сертифікат № 2015

Мокляк Аліні Олексіївні, завідуючій відділом екології та охорони природи
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.
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