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

НАКАЗ
м. Київ

«23» травня 2017 р. № 49

Про підсумки проведення Всеукраїнського
семінар-практикуму на тему «Формування
ціннісних орієнтирів учнівської молоді у
контексті впровадження в навчально-виховний
процес сучасних інноваційних педагогічних
технологій». на базі навчальних
закладів Хмельницької області

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
навчальних закладів  на  2017  рік,  затвердженого наказом Міністерства  освіти  і
науки  України   від  27.12.2016  №  1626,  з  16  по  18  травня  2017  року  на  базі
Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді та
позашкільних  еколого-натуралістичних  закладів  освіти  Хмельницької  області
проведено  Всеукраїнський  семінар-практикум  на  тему  «Формування  ціннісних
орієнтирів  учнівської  молоді  у  контексті  впровадження  в  навчально-виховний
процес сучасних інноваційних педагогічних технологій».

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

В рамках програми заходу учасники ознайомилися з роботою позашкільних
навчально-виховних закладів області, а саме:  Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  екологічного  відділу  Кам'янець-
Подільського  позашкільного  навчально-виховного  об'єднання, зразкового
учнівського лісництва Пліщинської  ЗОШ І-ІІІ  ст. Шепетівського району, КПНЗ
«Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» міста Нетішина, Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  та
здобутками  творчої  співпраці  педагогів-натуралістів  з  лісівниками  державних
лісогосподарських підприємств Хмельниччини.

Враховуючи  результати  підготовки  та  проведення  педагогічного
практикуму,

НАКАЗУЮ:

За  вагомий  внесок  у  забезпечення  розвитку  позашкільної  освіти
Хмельниччини, 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  нагородити  спільною  Грамотою  Інституту  проблем  виховання
Національної  академії  педагогічних  наук  України  та  Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України



педагогічних  працівників  і  залучених  працівників  лісового  господарства  до
участі в проведенні заходів семінару-практикуму:

-  Фасолю  Олега  Івановича,  директора  Департаменту  освіти  і  науки
Хмельницької облдержадміністрації;

-  Фіярську Світлану Ігорівну, начальника відділу професійної освіти та
виховної  роботи  Департаменту  освіти  і  науки  Хмельницької
облдержадміністрації;

-  Береку  Віктора  Євгеновича,  доктора  педагогічних  наук,  професора,
ректора  Хмельницького  обласного  інституту  післядипломної  педагогічної
освіти;

- Мирну Лілію Анатоліївну, методиста біології та екології Хмельницького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- Ганзюк Аллу Ярославівну, кандидата технічних наук, доцента кафедри
хімії Хмельницького національного університету;

-  Демчук  Лесю  Олександрівну,  заступника  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

-  Важельську  Катерину  Олександрівну,  завідувача  організаційно-
методичного  відділу  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

- Зотову Олену Василівну, методиста Хмельницького обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

- Міхайлицю Інну Валеріївну, керівника гуртків Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

- Бацуру Руслану Григорівну, керівника гуртків Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

-  Мельник  Тетяну  Петрівну,  заступника  директора  з  адміністративно-
господарської  частини   Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

-  Іванову Олену Петрівну, секретар-друкарку Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

-  Стремецького  Станіслава  Францовича,  директора  Хмельницької
спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29;

- Вітюк Тетяну Миколаївну, вчителя історії Хмельницької спеціалізованої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29;

- Манійчук Тетяну Леонідівну, директора Шепетівського міського центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

-  Філюк  Олену  Володимирівну,  заступника  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Шепетівського  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;

-  Семенишину  Ганну  Валентинівну,  керівника  гуртків  Шепетівського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Нємцеву Оксану Володимирівну, завідувача господарства Шепетівського
міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

-  Беляєву Ольгу Михайлівну, керівника гуртків Шепетівського міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;



-  Коленчук  Олену  Іванівну,  керівника  гуртків  Шепетівського  міського
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

-  Зведенюка  Миколу  Андрійовича,  керівника  зразкового  учнівського
лісництва  «Пліщинське»,  вчителя  хімії  Пліщинської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів
Шепетівського району;

- Підгородецьку Аллу Олександрівну, директора Пліщинської  ЗОШ І-ІІІ
ступенів Шепетівського району;

-  Олексійчук  Аліну  Анатоліївну,  заступника  директора  з  навчально-
виховної роботи Пліщинської  ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району;

- Ісакову Олену Михайлівну, методиста Шепетівського районного відділу
освіти;

-  Клока  Євгена  Артуровича,  головного  спеціаліста  відділу  лісового  та
мисливського господарства  Хмельницького обласного управління  лісового та
мисливського господарства;

- Сасюка Володимира Михайловича, директора Державного підприємства
«Шепетівське лісове господарство»;

- Заблоцького Олександра Васильовича, головного лісничого Державного
підприємства «Шепетівське лісове господарство»;

-  Поєнко  Тетяну  Михайлівну,  провідного  інженера  лісових  культур
Державного підприємства «Славутське лісове господарство»;

-  Савчука  Михайла  Вікторовича,  лісничого  Пліщинського  лісництва
Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»;

-  Мартинюка  Юрія  Володимировича,  лісничого  Кам’янківського
лісництва Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»;

- Кирильчук Анну Олександрівну, інженера лісових культур Державного
підприємства «Шепетівське лісове господарство»;

- Сасюка Андрія Володимировича, директора Національного природного
парку «Мале Полісся»;

-  Старченко  Світлану  Володимирівну,  начальника  управління  освіти  і
науки Кам’янець-Подільської міської ради;

- Мельника Сергія Васильовича, заступника начальника управління освіти
і науки Кам’янець-Подільської міської ради;

-  Ілаш  Наталію  Миколаївну,  директора  Кам’янець-Подільського
позашкільного навчально-виховного об’єднання;

-  Рулик  Людмилу  Володимирівну,  завідуючу  методичним  відділом
Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;

- Веренчук Наталію Іванівну, заступника директора з навчально-виховної
роботи  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного
об’єднання;

-  Подшивалову Людмилу Сергіївну, заступника директора  з  навчально-
виховної  роботи  Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного
об’єднання;

-  Кулішова  Романа  Валерійовича,  керівника  гуртків  Кам’янець-
Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;

-  Гламозду  Наталію  Володимирівну,  завідувача  організаційно-масовим
відділом  Кам’янець-Подільського  позашкільного  навчально-виховного
об’єднання;



-  Гончарик  Лесю  Василівну,  методиста  природничих  дисциплін
Кам’янець-Подільського районного відділу освіти;

-  Миська  Василя  Миколайовича,  начальника  управління  освіти
виконавчого комітету Нетішинської міської ради;

-  Матус  Олену  Олександрівну, директора  Нетішинського  комунального
позашкільного навчального закладу «Центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді»;

-  Федорчук  Катерину  Миколаївну,  методиста  Нетішинського
комунального  позашкільного  навчального  закладу  «Центр  туризму  і
краєзнавства учнівської молоді»;

- Білу Аліну Михайлівну, керівника гуртків Нетішинського комунального
позашкільного навчального закладу «Центр туризму і краєзнавства учнівської
молоді», керівник Нетішинського учнівського лісництва;

-  Троцик  Людмилу  Віталіївну,  методиста  МК  управління  освіти
виконавчого комітету Нетішинської міської ради;  

-  Ткачука  Андрія  Петровича,  лісничого  Нетішинського  лісництва
Державного підприємства «Славутське лісове господарство»;

-  Кононюк  Оксану  Василівну,  директора  Нетішинського  міського
краєзнавчого музею;

-  Головко  Світлану  Іванівну,  наукового  співробітника  Нетішинського
міського краєзнавчого музею;

-  Лиситчук  Тетяну  Степанівну,  начальника  інформаційного  центру
Хмельницької атомної електростанції;

- Собко Оксану Михайлівну, редактор, завідувача відділом Хмельницької
обласної газети «Подільські вісті»;

- Пліщинську ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району;
-  Шепетівський  міський  центр  еколого-натуралістичної  творчості

учнівської молоді;
- Національний природній парк «Мале Полісся»;
- Нетішинський комунальний позашкільний навчальний заклад  «Центр

туризму і краєзнавства учнівської молоді».

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


	- Фасолю Олега Івановича, директора Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації;
	- Фіярську Світлану Ігорівну, начальника відділу професійної освіти та виховної роботи Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації;
	- Береку Віктора Євгеновича, доктора педагогічних наук, професора, ректора Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
	- Мирну Лілію Анатоліївну, методиста біології та екології Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
	- Ганзюк Аллу Ярославівну, кандидата технічних наук, доцента кафедри хімії Хмельницького національного університету;
	- Демчук Лесю Олександрівну, заступника директора з навчально-виховної роботи Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
	- Важельську Катерину Олександрівну, завідувача організаційно-методичного відділу Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
	- Зотову Олену Василівну, методиста Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
	- Міхайлицю Інну Валеріївну, керівника гуртків Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
	- Бацуру Руслану Григорівну, керівника гуртків Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
	- Мельник Тетяну Петрівну, заступника директора з адміністративно-господарської частини Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
	- Іванову Олену Петрівну, секретар-друкарку Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
	- Стремецького Станіслава Францовича, директора Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29;
	- Вітюк Тетяну Миколаївну, вчителя історії Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29;
	- Манійчук Тетяну Леонідівну, директора Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
	- Філюк Олену Володимирівну, заступника директора з навчально-виховної роботи Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
	- Семенишину Ганну Валентинівну, керівника гуртків Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
	- Нємцеву Оксану Володимирівну, завідувача господарства Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
	- Беляєву Ольгу Михайлівну, керівника гуртків Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
	- Коленчук Олену Іванівну, керівника гуртків Шепетівського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
	- Зведенюка Миколу Андрійовича, керівника зразкового учнівського лісництва «Пліщинське», вчителя хімії Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району;
	- Підгородецьку Аллу Олександрівну, директора Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району;
	- Олексійчук Аліну Анатоліївну, заступника директора з навчально-виховної роботи Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району;
	- Ісакову Олену Михайлівну, методиста Шепетівського районного відділу освіти;
	- Клока Євгена Артуровича, головного спеціаліста відділу лісового та мисливського господарства Хмельницького обласного управління лісового та мисливського господарства;
	- Сасюка Володимира Михайловича, директора Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»;
	- Заблоцького Олександра Васильовича, головного лісничого Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»;
	- Поєнко Тетяну Михайлівну, провідного інженера лісових культур Державного підприємства «Славутське лісове господарство»;
	- Савчука Михайла Вікторовича, лісничого Пліщинського лісництва Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»;
	- Мартинюка Юрія Володимировича, лісничого Кам’янківського лісництва Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»;
	- Кирильчук Анну Олександрівну, інженера лісових культур Державного підприємства «Шепетівське лісове господарство»;
	- Сасюка Андрія Володимировича, директора Національного природного парку «Мале Полісся»;
	- Старченко Світлану Володимирівну, начальника управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради;
	- Мельника Сергія Васильовича, заступника начальника управління освіти і науки Кам’янець-Подільської міської ради;
	- Ілаш Наталію Миколаївну, директора Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;
	- Рулик Людмилу Володимирівну, завідуючу методичним відділом Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;
	- Веренчук Наталію Іванівну, заступника директора з навчально-виховної роботи Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;
	- Подшивалову Людмилу Сергіївну, заступника директора з навчально-виховної роботи Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;
	- Кулішова Романа Валерійовича, керівника гуртків Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;
	- Гламозду Наталію Володимирівну, завідувача організаційно-масовим відділом Кам’янець-Подільського позашкільного навчально-виховного об’єднання;
	- Гончарик Лесю Василівну, методиста природничих дисциплін Кам’янець-Подільського районного відділу освіти;
	- Миська Василя Миколайовича, начальника управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради;
	- Матус Олену Олександрівну, директора Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді»;
	- Федорчук Катерину Миколаївну, методиста Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді»;
	- Білу Аліну Михайлівну, керівника гуртків Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді», керівник Нетішинського учнівського лісництва;
	- Троцик Людмилу Віталіївну, методиста МК управління освіти виконавчого комітету Нетішинської міської ради;
	- Ткачука Андрія Петровича, лісничого Нетішинського лісництва Державного підприємства «Славутське лісове господарство»;
	- Кононюк Оксану Василівну, директора Нетішинського міського краєзнавчого музею;
	- Головко Світлану Іванівну, наукового співробітника Нетішинського міського краєзнавчого музею;
	- Лиситчук Тетяну Степанівну, начальника інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції;
	- Собко Оксану Михайлівну, редактор, завідувача відділом Хмельницької обласної газети «Подільські вісті»;
	- Пліщинську ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району;
	- Шепетівський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
	- Національний природній парк «Мале Полісся»;
	- Нетішинський комунальний позашкільний навчальний заклад «Центр туризму і краєзнавства учнівської молоді».

