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

НАКАЗ
м. Київ

«22» серпня 2017 р.

№ 61-О

Про видачу сертифікатів учасникам
Всеукраїнської серпневої конференції
«Педагогічний пошук – 2017»
Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2017 рік, на підставі Ліцензії серії АЕ № 270777
Протокол №105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. № 2494л, строк дії
ліцензії: 27.06.2013 р. – 01.07.2018 р.) 21 – 22 серпня 2017 року відбулася
Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук – 2017» за темою:
«Модернізація змісту біолого-екологічної освіти: в пошуках оптимальних
рішень».
В заході взяли участь керівники творчих учнівських об’єднань та
методисти позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного
напряму, фахівці інститутів післядипломної педагогічної освіти, вчителі біології
загальноосвітніх навчальних закладів, наукові та науково-педагогічні
працівники вищих навчальних закладів з 17 областей України та м. Києва.
За результатами роботи конференції
НАКАЗУЮ:
1. Видати учасникам Всеукраїнської серпневої конференції
«Педагогічний пошук – 2017» сертифікати:
1. Агапшук Світлані Сергіївні, головному редактору газети «Біологія»;
2.
Адріанову Віктору Леонідовичу, керівнику Позашкільного природничого
ліцею Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді,
Заслуженому вчителю України;
3.
Беревено Ользі Миколаївні, директору Дворічанського Центру дитячої та
юнацької творчості Харківської області;
4.
Богдановій Оксані Петрівні, методисту науково-методичної лабораторії
природничо-математичних
дисциплін
Комунального
закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»;
5.
Богомоловій Оксані Антонівні, керівнику гуртків Позашкільного
навчально-виховного об’єднання м. Кам’янця-Подільського Хмельницької
області;
6.
Бойко Євгенії Олексіївні, методисту лабораторії дендрології
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України;

7.

Бойко Надії Федосіївні, методисту Комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;
8.
Бондарук Олександрі Костянтинівні, вчителю біології спеціалізованої
школи І-ІІІ ступенів № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської
мови;
9.
Бондарчук Тетяні Володимирівні, вчителю біології спеціалізованої школи
I-III cтупенів № 159 з поглибленим вивченням англійської мови м. Києва;
10. Вікторук Вікторії Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи, викладачу біології та екології Державного навчального закладу
«Буцький політехнічний професійний ліцей» Черкаської області;
11. Власенко Олені Валеріївні, головному редактору газети «Позашкілля»;
12. Власюк Інні Миколаївні, методисту Комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;
13. Вороновій Оксані Володимирівні, методисту Донецького обласного
еколого-натуралістичного центру;
14. Гаєвій Наталії Василівні, вчителю біології середньої загальноосвітньої
школи № 166 Солом’янського району м. Києва;
15. Гнибіді Олені Анатоліївні, методисту Донецького обласного екологонатуралістичного центру;
16. Голуб Світлані Петрівні, вчителю біології та екології Слов’янської
загальноосвітньої школи I-III ступенів № 9 Слов’янської міської ради
Донецької області;
17. Гоменюк Катерині Миколаївні, керівнику гуртків Комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
18. Гончаренко Дар’ї Юріївні, методисту Комунального позашкільного
навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської
районної ради Донецької області;
19. Данилюк Наталії Володимирівні, вчителю біології середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 195 імені В. І. Кудряшова м. Києва;
20. Дзюбенко Катерині Олександрівні, методисту відділу біології
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України;
21. Домбровській
Ганні
Андріївні,
вчителю
біології
середньої
загальноосвітньої школи № 54 м. Києва;
22. Драган Ользі Анатоліївні, завідувачу відділом методичної роботи
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України;
23. Дяченко Марії Григорівні, вчителю біології загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів «Середня загальноосвітня школа № 63»
Подільського району м. Києва;
24. Ємець Анні Володимирівні, методисту Комунального закладу Сумської
обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;
25. Задорожному Костянтину Миколайовичу, головному редактору журналу
для вчителів «Біологія», доценту Харківського національного університету
міського господарства імені О. М. Бекетова, кандидату біологічних наук;

26.

Зоріній Раїсі Павлівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи, вчителю біології Солоницівської гімназії № 3 Дергачівської районної
ради Харківської області;
27. Івановій Ксенії Богданівні, методисту Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України;
28. Івасюнько Олені Валеріївні, методисту відділу екології та охорони
природи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України;
29. Карєвій Милиці Олександрівні, завідувачу кабінету експериментальної
біології Київського Палацу дітей та юнацтва;
30. Келембет Олександрі Володимирівні, керівнику гуртків Львівського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
31. Кір’яновій Ірині Василівні, вчителю біології загальноосвітнього
навчального закладу І-ІІІ ступенів Ліцей № 100 «Поділ» м. Києва;
32. Клименко Лесі Миколаївні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи, вчителю екології та природознавства Іршиківського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний
навчальний заклад» Старокостянтинівського району Хмельницької області;
33. Коваленко Інні Володимирівні, методисту Комунального закладу «Центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної
ради;
34. Козленку Олександру Григоровичу, науковому співробітнику відділу
біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки Національної
академії педагогічних наук України;
35. Колісник
Надії
Миколаївні,
вчителю
біології
Харківської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 38 Харківської міської ради
Харківської області;
36. Комендантову Володимиру Федоровичу, завідувачу відділом біології
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України;
37. Корнієнко Ганні Володимирівні, старшому науковому співробітнику
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної
академії педагогічних наук України, кандидату педагогічних наук;
38. Котляр Ірині Петрівні, вчителю біології та хімії Приватного закладу
«Приватний навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступеня - дитячий садок «Міцва-613» м. Києва;
39. Кравченко Людмилі Володимирівні, вчителю біології та хімії, керівнику
еколого-природничого гуртка Вельбівської загальноосвітньої школи
І-ІІ ступенів Гадяцької райдержадміністрації Полтавської області;
40. Крапивній Аллі Володимирівні, вчителю біології та хімії Вікторійської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Пирятинського району Полтавської
області, учаснику навчального стартапу з підготовки вчителів біології до
професійної сертифікації;
41. Красій Лідії Іванівні, керівнику гуртка Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
42. Криволапчук Ларисі Сергіївні, вчителю біології спеціалізованої школи
І-ІІІ ступенів № 129 м. Києва з поглибленим вивченням англійської мови;

43.

Кузьменко Вікторії Дмитрівні, завідувачу організаційно-масового відділу
Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
44. Кулішовій Аллі Анатоліївні, вчителю-методисту біології та екології
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 Криворізької
міської ради Дніпропетровської області, керівнику гуртка Комунального
позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної ради»;
45. Левченко Тетяні Семенівні, методисту Комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;
46. Лещенко Інні Вікторівні, методисту Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
47. Лисенко Надії Іванівні, методисту біології та екології Луганського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
48. Лісній Катерині Архипівні, вчителю екології та географії Солоницівської
гімназії № 3 Дергачівської районної ради Харківської області;
49. Лоцман Тетяні Олексіївні, методисту Комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;
50. Мазуру
Петру
Олександровичу, завідувачу
науково-дослідною
лабораторією садівництва Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;
51. Машкову Олегу Альбертовичу, проректору з наукової роботи Державної
екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди
України, доктору технічних наук, професору, Заслуженому діячу науки і
техніки України;
52. Минджову Кліменту, представнику Регіонального екологічного центру
для країн Центральної та Східної Європи (Угорщина);
53. Михайленку Валерію Петровичу, доценту кафедри фізичної географії та
геоекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
кандидату хімічних наук;
54. Мішкіній Раїсі Борисівні, методисту Комунального закладу «Запорізький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»
Запорізької обласної ради;
55. Моргун Наталії Юріївні, завідувачу кабінетом екології Київського Палацу
дітей та юнацтва;
56. Музиці
Дмитру
Івановичу,
вчителю
біології
Михайлюцької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької
області;
57. Нестюк
Ганні
Олегівні,
методисту
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України;
58. Носаєвій Ірині Петрівні, вчителю біології Червонослобідської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Черкаського району Черкаської
області, Заслуженому вчителю України;
59. Омельченко Тетяні Олександрівні, вчителю біології середнього
загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів (середня
загальноосвітня школа № 262 Подільського району м. Києва);

60.

Патрикеєвій Олені Олександрівні, начальнику відділу STEM-освіти
Державної наукової установи «Інституту модернізації змісту освіти»;
61. Пилипець Олені Юріївні, вчителю біології Сновського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів дошкільний навчальний заклад» Сновської міської ради Чернігівської
області;
62. Покотило Катерині Костянтинівні, методисту еколого-натуралістичного
відділу Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;
63. Пушко Інні Володимирівні, методисту Комунального закладу освіти
«Солонянська середня загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів» (опорний
заклад) Солонянської селищної ради Дніпропетровської області;
64. Радіоновій Ользі Сергіївні, директору станції юних натуралістів
м. Каховки Херсонської області;
65. Радченко Тамарі Дмитрівні, завідувачу відділом екології та охорони
природи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України;
66. Рикуновій Наталії Сергіївні, директору Комунального позашкільного
навчального закладу «Районна станція юних натуралістів» Покровської
районної ради Донецької області;
67. Романюк Людмилі Петрівні, вчителю біології та географії спеціалізованої
школи з поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних наук «Грааль»
№ 43 м. Києва;
68. Рязанцевій Олені Федорівні, вчителю біології навчально-виховного
комплексу «Школа І ступеня - гімназія «Оболонь» Оболонського району
м. Києва;
69. Санковській Ірині Мечиславівні, методисту відділу гуманітарної та
екологічної роботи Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського
району м. Києва, переможцю фіналів стартапів;
70. Сидоренку Василю Григоровичу, вчителю біології гімназії № 34 «Либідь»
імені В. Максименка;
71. Смакоуз Ярославі Степанівні, вчителю біології спеціалізованої школи з
поглибленим вивченням суспільно-гуманітарних наук «Грааль» № 43
м. Києва;
72. Соловйовій Ірині Василівні, завідувачу еколого-натуралістичним відділом
Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини»;
73. Стеблині Ользі Олександрівні, вчителю географії та біології
Комунального закладу «Долинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2
імені А. С. Макаренка Долинської районної ради» м. Долинська
Кіровоградської області;
74. Тесленко Наталії Володимирівні, заступнику директора, вчителю біології
Краматорського навчально-виховного комплексу (ЗОШ № 32-ДНЗ)
Краматорської міської ради Донецької області;
75. Тимошенко Лідії Василівні, вчителю хімії та біології школи І-ІІІ ступенів
№ 256 Оболонського району м. Києва;
76. Ткачук Людмилі Іванівні, завідувачу відділом біології Київського Палацу
дітей та юнацтва;

77.

Томченко Наталії Петрівні, вчителю хімії та біології ліцею «Престиж»
Солом’янського району м. Києва;
78. Федоренко Наталії Миколаївні, методисту Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України;
79. Федоровій Тетяні Анатоліївні, вчителю біології та екології Одеського
юридичного ліцею;
80. Федорову Вадиму Миколайовичу, вчителю географії та біології
Добронадіївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Олександрійського
району Кіровоградської області;
81. Філоненко Ірині Петрівні, керівнику гуртків Каховської станції юних
натуралістів Херсонської області;
82. Ханко Світлані Борисівні, вчителю біології гімназії № 34 «Либідь» імені
В. Максименка;
83. Хулап Людмилі Іванівні, керівнику гуртка Комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»;
84. Цюнь Людмилі Олександрівні, методисту Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України;
85. Чередніченко Ірині Олександрівні, вчителю біології Краматорської
загальноосвітньої I-III ступенів школи № 17 Краматорської міської ради
Донецької області;
86. Шаламову Руслану Васильовичу, Голові творчого об’єднання
«Соняшник», кандидату біологічних наук, Заслуженому вчителю України;
87. Шмаль Ніні Альбінівні, завідувачу відділом інформаційно-методичної
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів;
88. Штурмак Любов Іванівні, завідувачу лабораторією квітникарства
відкритого та закритого ґрунту Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;
89. Яковенко Ганні Анатоліївні, вчителю біології гімназії біотехнологій
№ 177 м. Києва;
90. Ярмії Юлії Миколаївні, вчителю біології гімназії «Києво-Могилянський
колегіум» ІІ-ІІІ ступенів Деснянського району м. Києва.
2.
Кліменко В. І., заступнику директора з навчально-методичної
роботи НЕНЦ, забезпечити відповідне оформлення сертифікатів.
3.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

