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

НАКАЗ
м. Київ

«13» квітня 2017 р. № 41-о

Про видачу сертифікатів учасникам 
ІІІ Всеукраїнського екологічного форуму 
«Освіта для сталого (збалансованого) розвитку»

Відповідно  до  затвердженого Міністерством освіти  і  науки  України  плану  роботи
НЕНЦ  на  2017  рік,  з  метою  підвищення  якості  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму та розвитку творчого потенціалу педагогів Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з «Екологічною лігою» 12-
13 квітня 2017 року провели у м. Києві ІІІ Всеукраїнський екологічний форум «Освіта
для сталого (збалансованого) розвитку».
За результатами роботи форуму

НАКАЗУЮ:

І.  Видати сертифікати  учасникам  ІІІ  Всеукраїнського  форуму  «Освіта  для
збалансованого розвитку»:

1. Александровій  Ірині  Олексіївні,  викладачу  Державного  вищого  навчального
закладу  І-ІІ  рівня  акредитації  «Білгород-Дністровський  морський
рибопромисловий технікум» Одеської області.

2. Андріяш  Олені  Іванівні,  директору  Вишгородського  районного  Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області.

3. Аракчеєвій  Валентині  Романівні,  директору  Комунального  закладу  освіти
навчально-виховного комплексу «Дивосвіт» із санаторними групами і класами
м. Жовті Води Дніпропетровської області.

4. Артем’євій  Оксані  Євгенівні,  вчителю  хімії  та  екології,  вчителю-методисту
спеціалісту  вищої  категорії  Комунального  закладу  освіти  «Спеціалізована
школа  №  67  еколого-економічного  профілю»  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області.

5. Бабченко  Раїсі  Петрівні,  голові  Донецької  регіональної  організації
Всеукраїнської екологічної ліги.

6. Барабаш  Володимиру  Юрійовичу,  викладачу  Ліцею  «Професіонал»,
координатору  Харківської  обласної  організації  ВДС  «Екологічна  варта»
Харківського обласного осередку ВДС «Екологічна варта».

7. Бартчук  Ірині  Дмитрівні,  методисту  Херсонського  економічно-правового
інституту Херсонської області. 

8. Белану  Владиславу  Юрійовичу,  молодшому  науковому  співробітнику
лабораторії  електронних навчальних ресурсів Інституту професійно-технічної
освіти НАПН України.

9. Бердоус  Наталії  Олексіївні,  вчителю  Луцької  гімназії  №  4  імені  Модеста
Левицького Волинської області.



10.Березіцькій  Мирославі  Мирославівні,  методисту  Тернопільського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Тернопільської
області.

11.Бойко  Надії  Федосіївні,  методисту,  керівнику  гуртка  Комунального  закладу
Сумської  обласної  ради  «Обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю» Сумської області.

12.Буднік  Світлані  Василівні,  доктору географічних наук,  головному науковому
співробітнику  Інституту  водних  проблем  і  меліорації  Національної  академії
аграрних наук України м. Києва.

13.Булановій  Ірині  Михайлівні,  вчителю  інформатики  Скадовської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №  2  Скадовської  міської  ради,
координатору шкільного осередку «Дельфін» дитячої спілки «Екологічна варта»
Херсонської області.

14.Бицько  Тетяні  Миколаївні,  методисту  Комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів» Чернігівської області.

15.Веденягіній  Вікторії  Іванівні,  завідувачу  відділу  екології  Запорізького
обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Запорізької області.

16.Волоховій Олені Володимирівні, працівнику Національного природного парку
«Голосіївський» м. Києва.

17.Гнатюк Наталії  Олександрівні,  кандидату біологічних наук, доценту кафедри
хімії,  екології  та методики їх навчання Уманського державного педагогічного
університету імені Павла Тичини Черкаської області.

18.Головченко  Людмилі  Юріївні,  директору  Чернівецького  обласного  центру
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  координатору
Чернівецької ОО ВДС «Екологічна варта».

19.Голуб  Світлані  Петрівні,  вчителю  біології  Слов`янської  загальноосвітньої
школи I – III ступенів № 9 Слов`янської міської ради Донецької області.

20.Гомелі  Антоніні  Олександрівні,  вчителю  біології,  представнику
Новокоровобілицького селищного осередку ВДС «Екологічна варта».

21.Гофтарчук Яні Олегівні, вчителю Очеретинської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів  з  поглибленим  вивченням  деяких  предметів  та  курсів  Донецької
області.

22.Дендюк  Наталії  Іванівні,  методисту  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Львівської області.

23.Джигирей  Ірині  Миколаївні,  кандидату  технічних  наук,  доценту,  завідувачу
спільної  науково-навчальної  лабораторії  моніторингу  екологічної  сталості
навчально-наукового  комплексу  "Світовий  центр  даних  з  геоінформатики  та
сталого розвитку" і кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного
технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського» м. Києва.

24.Довгаль Людмилі Володимирівні, вчителю біології Черкаської спеціалізованої
школи  І-ІІІ  ступенів  №  3  Черкаської  міської  ради  Черкаської  області,
представнику Черкаського міського осередку ВДС «Екологічна варта».

25.Докус Ангеліні Олександрівні, завідувачу сектором профорієнтаційної роботи з
учнівською  молоддю  ОДЕКУ, аспіранту  кафедри  гідрологія  суші  Одеського
Державного Екологічного Університету Одеської області.

26.Дужук Сніжані Андріївні, керівнику гуртків, методисту Комунального закладу
«Станція  юних  натуралістів»  Рівненської  обласної  ради,  представнику
Рівненського міського осередку ВДС «Екологічна варта».

27.Журавель  Світлані  Станіславівні,  викладачу  Житомирського  агротехнічного
коледжу, представнику мережі ОГС "Зелена Житомирщина".



28.Івасюнько Олені  Валеріївні,  методисту  відділу  екології  та  охорони  природи
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді м. Києва.

29.Іваськевич  Галині  Леонтіївні,  методисту  Вінницької  обласної  станції  юних
натуралістів Вінницької області.

30.Ісаєнко  Володимиру  Миколайовичу,  доктору  біологічних  наук,  професору,
ректору Національного авіаційного університету м. Києва.

31.Колісник  Ларисі  Євгенівні,  викладачу  екології  Бердичівського  педагогічного
коледжу Житомирської обласної ради Житомирської області.

32.Колоньковій  Олені  Олексіївні,  кандидату  педагогічних  наук,  старшому
науковому  співробітнику  лабораторії  позашкільної  освіти  Інституту  проблем
виховання НАПН України м. Києва.

33.Корнієнко  Ліані  Олександрівні,  учителю  біології  ЗОШ  №  3  м. Покровська
Донецької області. 

34.Крижановській  Ользі  Тимофіївні,  фахівцю  з  екологічної  освіти  Громадської
організації «Екологічне майбутнє».

35.Крикун  Галині  Віталіївні,  керівнику  гуртка  Комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”  м.
Дніпро Дніпропетровської області.

36.Куксі Любові Григорівні, методисту БДЮТ Бердичівської районної державної
адміністрації Житомирської області.

37.Лавренюк Петру Миколайовичу, вчителю Комунального закладу  «Бабинська
ЗОШ І-ІІІ ступенів» Бабинської сільської ради Гощанського району Рівненської
області.

38.Лапінському  Андрію  Вікторовичу,  старшому  викладачу  кафедри  технології
неорганічних  речовин  та  загальної  хімічної  технології  хіміко-технологічного
факультету Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського.

39.Льовочкіній  Антоніні  Михайлівні,  професору,  доктору  психологічних  наук,
доценту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

40.Малишевій  Тетяні  Василівні,  методисту  Києво-Святошинського  районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Київської області.

41.Марушевському  Геннадію  Борисовичу,  кандидату  філософських  наук,
старшому науковому співробітнику Інституту географії НАН України м. Києва.

42.Матвієнко  Тетяні  Володимирівні,  викладачу  Херсонського  політехнічного
коледжу  Одеського  Національного  політехнічного  університету  Херсонської
області.

43.Мацай Наталії Юріївні, доценту, кандидату сільськогосподарських наук, декану
факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені
Тараса Шевченка» Луганської області.

44.Мельниковій  Єлєні  Володимирівні,  голові  громадської  організації
«Экологический клуб Эремурус» м Києва.

45.Михайленко Владиславу Івановичу, голові студентського креативного простору
«Ecoprostir»,  голові  студентського  сектору  Наукового  товариства  ОДЕКУ
Одеського державного екологічного університету Одеської області.

46.Михальченко  Людмилі  Броніславівні,  директору  Маркушівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Бердичівської  районної  ради
Житомирської області.

47.Мізін  Валерії  Вікторівні,  керівнику  гуртка  Комунального  закладу  освіти
“Обласний  еколого-натуралістичний  центр  дітей  та  учнівської  молоді”  м.
Дніпро Дніпропетровської області.

48.Міськів Інні Вікторівні, учителю математики загальноосвітньої школи № 3 м.
Покровська Донецької області. 



49.Морозовій  Тетяні  Василівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту  кафедри
екології  та  біомоніторингу  Чернівецького  національного  університету  імені
Юрія Федьковича Чернівецької області. 

50.Омаровій Галині Степанівні, представнику Дошкільного навчального закладу
№ 5 «Сонечко» м. Фастова Київської області.

51.Орловій  Тетяні  Миколаївні,  представнику  Овідіопольського  селищного
осередку ВДС «Екологічна варта» Одеської області.

52.Пальчик Тамарі Андріївні, вчителю Новокочубеївської загальноосвітньої школи
І-ІІІ  ступенів,  представнику  Новокочубеївського  селищного  осередку  ВДС
«Екологічна варта» Полтавської обасті.

53.Петрушко Світлані Олексіївні, методисту Заставнівського районного еколого-
натуралістичного  центру  дітей  та  юнацтва,  представник  Заставнівського
районного осередку ВДС «Екологічна варта» Чернівецької області.

54.Покотило Катерині Костянтинівні, методисту еколого-натуралістичного відділу
Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва Київщини».

55.Поляковій Надії Володимирівні, учителю біології Шарівської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області.

56.Поповій  Тетяні  Олексіївні,  методисту  з  навчальних  дисциплін  та  виховної
роботи відділу освіти Покровської міської ради Дніпропетровської області.

57.Потоцькій  Cвітлані  Олександрівні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту
кафедри  екології  та  охорони  природи  Чернігівського  національного
педагогічного  університету  імені  Т.Г. Шевченка,  представнику  Чернігівської
обласної організації Товариства охорони природи, Партнерської мережі «Освіта
в інтересах сталого розвитку» Чернігівської області.

58.Пруцаковій  Ользі  Леонідівні,  кандидату  педагогічних  наук,  провідному
науковому  співробітнику  лабораторії  позашкільної  освіти  Інституту  проблем
виховання НАПН України м. Києва.

59.Прядко Олені  Іванівні,  кандидату  біологічних  наук,  заступнику  директора  з
науково-дослідної  роботи,  начальник  наукового  відділу  Національного
природного парку «Голосіївський» м. Києва.

60.Радченко Тамарі  Дмитрівні,  методисту  вищої  категорії,  завідуючій  відділом
екології  та  охорони природи Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді м. Києва.

61.Раш  Олені  Олександрівні,  методисту  відділу  методики  викладання  хімії,
біології, екології та основ здоров’я Комунального вищого навчального закладу
Київської обласної ради «Академія неперервної освіти».

62.Ромаскевич  Аліні  Володимирівні,  асистенту,  здобувачу  кафедри  методики
навчання  та  управління  навчальними  закладами  Національного  університету
біоресурсів і природокористування України м. Києва.

63.Рум’янцевій  Ірині  В’ячеславівні,  вчителю  біології,  основ  здоров’я
Ізяславського  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №  2,  ліцей»,  представнику
Ізяславського міського осередку ВДС «Екологічна варта» Хмельницької області.

64.Самойловій  Аллі  В’ячеславівні,  завідуючій  відділу  екології  та
природоохоронної роботи, керівнику гуртків Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатського області.

65.Свириденко  Олені  Федорівні,  викладачу  Хорольського  агропромислового
коледжу Полтавської державної аграрної академії Полтавської бласті.

66.Смоляр  Наталії  Олексіївні,  кандидату  біологічних  наук,  керівнику  гуртка
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Полтавської бласті. 



67.Совгірі Світлані Василівні, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу
кафедри  хімії,  екології  та  методики  їх  навчання  Уманського  державного
педагогічного університету імені Павла Тичини Черкаської області. 

68.Сокол Валентині Миколаївні, голові Жовтоводського осередку Всеукраїнської
екологічної  ліги,  вчителю  біології  НВК  «Дивосвіт» м.  Жовті  Води
Дніпропетровської області.

69.Соловйовій  Ірині  Василівні,  завідувачу  еколого-натуралістичного  відділу
Комунального  закладу  Київської  обласної  ради  «Центр  творчості  дітей  та
юнацтва Київщини».

70.Стеблині  Ользі  Олександрівні,  вчителю географії  та  біології  КЗ «Долинська
ЗШ  І-ІІІ  ступенів  №2  ім.  А.С.  Макаренка  Долинської  районної  ради»
Кіровоградської області.

71.Степанець  Тетяні  Іванівні,  заступнику  директора  Дитячого  оздоровчо-
екологічного центру м. Києва.

72.Тарасюк Галині  Петрівні,  науковому співробітнику лабораторії  позашкільної
освіти Інституту проблем виховання НАПН України м. Києва. 

73.Ткаченко Ользі Миколаївні, вчителю біології та екології комунального закладу
освіти середньої  загальноосвітньої  школи № 3 з  профільними класами імені
Миколи Островського м. Жовті Води Дніпропетровської області.

74.Трояк  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  Комунального  закладу  освіти
"Середня  загальноосвітня  школа  №  143"  Дніпровської  міської  ради
Дніпропетровської області. 

75.Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  вчителю  географії  та  біології
Добронадіївської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Кіровоградської
області.

76.Федченко Олександру Володимировичу, студенту 3-го курсу кафедри екології
та  охорони  довкілля,  голові  відділу  планування  «Екопростір»  Одеського
Державного Екологічного університету Одеської області.

77.Філенко  Оксані  Олексіївні,  методисту  Вишгородського  районного  Центру
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт» Київської області.

78.Філяніній  Нелі  Миколаївні,  доктору філософських  наук,  доценту, завідувачу
кафедри  гуманітарних  наук  Національного  фармацевтичного  університету
м. Києва.

79.Фурс  Аллі  Миколаївні,  вчителю  біології  Біловодської  гімназії  Луганської
області.

80.Хлус  Ларисі  Миколаївні,  кандидату  біологічних  наук,  доценту,  керівнику
гуртків  Комунального  закладу  «Чернівецького  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Чернівецької області.

81.Хрутьбі Вікторії Олександрівні, доктору технічних наук, професору, завідувачу 
кафедри Національного транспортного університету. 

82.Цуман  Наталії  Василівні,  кандидату  сільськогосподарських  наук,  доценту
кафедри  ґрунтознавства  та  землеробства,  члену  Правління  громадської
організації  "Школа  Екосервісу"  Житомирського  національного
агроекологічного університету Житомирської області.

83.Чумаченко  Валерії  Вікторівні,  президенту  студентського  самоврядування
Одеського державного екологічного університету Одеської області.

84.Юрченко Марині  Василівні,  вчителю біології  Староушицької  спеціалізованої
школи I-III ступенів екологічного напрямку Кам’янець – Подільського району
Хмельницької області.

85.Ященко  Ларисі  Дмитрівні,  викладачу  відокремленого  підрозділу
Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України
«Боярський коледж екології і природних ресурсів» Київської області.

http://www.parta.com.ua/ukr/university/view/7/


2.  Тараненко  В.І.,  заступнику  директора  з  науково-методичної  роботи,
забезпечити відповідне оформлення сертифікатів.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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