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

НАКАЗ
м. Київ

«18» січня 2017 р. № 3-O

Про підсумки проведення навчального стартапу
з підготовки вчителів біології та
керівників гуртків біологічного профілю 
до професійної сертифікації

Відповідно  до  листа  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України від 7 грудня 2016 р. № 245, з
метою  підготовки  до  сертифікації  педагогічних  працівників  загальноосвітніх  та
позашкільних навчальних закладів  за  напрямом «Біологія»,  Національним еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді 17-18 січня 2017 року проведено стартап
за курсом «Методика викладання генетики і молекулярної біології в школі».

В  заході  взяли  участь  18  педагогів,  вчителів  біології,  екології  та  хімії
загальноосвітніх та керівники гуртків біологічного профілю позашкільних навчальних
закладів України.

НАКАЗУЮ:
І.  Видати  сертифікат  учасника  навчального  «Startup»  з  підготовки

вчителів  біології  та  керівників  гуртків  біологічного  профілю  до  професійної
сертифікації за курсом «Генетика і молекулярна біологія в школі»:

Сертифікат № 2637
Балакірєвій  Оксані  Євгенівні,  вчителю біології  Родинської  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 8 Покровського району Донецької області.
Сертифікат № 2638

Білецькій  Наталії  Степанівні,  вчителю  біології  Шепетівського  навчально-
виховного комплексу  № 1  у  складі:  «Загальноосвітня  школа  І-ІІ  ступенів  та  ліцей
імені Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області.

Сертифікат № 2639
Болкун  Галині  Людвігівні,  директору,  вчителю  біології  навчально-виховного

комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» № 5 Хмельницької області.
Сертифікат № 2640

Ващук  Олені  Василівні,  вчителю  біології  та  хімії,  керівнику  гуртка
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 м. Житомира.

Сертифікат № 2641
Водоп’яновій  Наталії  Анатоліївні,  вчителю  біології  Краматорської

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  № 9  Краматорської  міської  ради  Донецької
області.

Сертифікат № 2642
Войціцькій  Людмилі  Генріхівні,  вчителю  біології  Більковецької

загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Коростишівського  району  Житомирської
області.

Сертифікат № 2643
Гончарук Вірі Василівні, вчителю біології загальноосвітньої школи № 12 імені

Л. Дмитерка м. Кам’янець-Подільського Хмельницької області.



Сертифікат № 2644
Дворнику  Олександру  Івановичу,  вчителю  біології  та  хімії  Малютинської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Пирятинського району Полтавської області.
Сертифікат № 2645

Дитині Роману Ігоровичу, вчителю біології та хімії Шепетівського навчально-
виховного  комплексу  № 1  у  складі:  «Загальноосвітня  школа
І-ІІ ступенів та ліцей імені Героя України М. Дзявульського» Хмельницької області.

Сертифікат № 2646
Крапивній  Аллі  Володимирівні,  вчителю  біології  та  хімії  Вікторійської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинського району Полтавської області.
Сертифікат № 2647

Троян-Малєєвій  Марині  Миколаївні,  вчителю біології  та  екології  навчально-
виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, гімназія» Хмельницької
області.

Сертифікат № 2648
Фіщук  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  біології  навчально-виховного  комплексу

№ 1 Покровської міської ради Донецької області.
Сертифікат № 2649

Харь  Світлані  Володимирівні,  вчителю  біології  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 7 м. Славути Хмельницької області.

Сертифікат № 2650
Хубулавій Надії Борисівні, вчителю біології Київської інженерної гімназії.

Сертифікат № 2651
Чередніченко  Ірині  Олександрівні,  вчителю  біології  Краматорської

загальноосвітньої  школи І-ІІІ  ступенів  № 17 Краматорської  міської  ради Донецької
області.

Сертифікат № 2652
Шип  Анжеліці  Анатоліївні,  методисту  Хорольського  районного  методичного

кабінету, вчителю біології Хорольської гімназії Полтавської області.
Сертифікат № 2653

Шокотько  Тетяні  Іванівні,  вчителю  біології  та  хімії  Березоворудської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинського району Полтавської області.

Сертифікат № 2654
Шраменко  Наталії  Іванівні,  вчителю  біології  та  екології  загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 10 Мирноградської міської ради Донецької області.
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