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

НАКАЗ
м. Київ

«05» квітня 2018 р. № 26-О

Про видачу сертифікатів учасникам 
Всеукраїнського екологічного форуму 
«Охорона природи в Україні: 
стан та перспективи збереження»

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи  НЕНЦ  на  2018  рік,  з  метою підвищення  якості  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму та  розвитку творчого потенціалу педагогів
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Українським товариством охорони природи, Національною екологічною Радою
України 4-5 квітня 2018 року провели у м. Києві Всеукраїнський екологічний
форум «Охорона природи в Україні: стан та перспективи збереження».

За результатами роботи форуму

НАКАЗУЮ:

І.  Видати  сертифікати  учасникам  Всеукраїнського  форуму  «Охорона
природи в Україні: стан та перспективи збереження»:

1. Шевчуку Василю Яковичу, доктору економічних наук, професору, Голові
Президії Українського товариства охорони природи.

2. Стеценку  Миколі  Пилиповичу,  Голові  Асоціації  Природоохоронних
територій України.

3. Дідуху  Якову  Петровичу,  доктору  біологічних  наук,  академіку  НАН
України,  завідувачу  відділу  геоботаніки  та  екології  інституту  ботаніки
ім. Холодного НАН України.

4. Демчишину  Михайлу  Гордійовичу,  завідуючому  відділом  інженерної
геології  Інституту  геологічних  наук  НАН  України,  доктору  технічних
наук, професору, голові Всеукраїнської секції охорони надр та екологічної
геології ім. О. Щириці Українського товариства охорони природи.

5. Коваліву Олександеру Івановичу, доктору економічних наук, провідному
науковому  співробітнику  Інституту  агроекології  і  природокористування
НААН  України,  голові  Всеукраїнської  секції  використання  і  охорони
земель Українського товариства охорони природи.

6. Некрасовій  Оксані  Дмитрівні,  кандидату  біологічних  наук,  старшому



науковому  співробітнику  відділу  моніторингу  та  охорони  тваринного
світу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

7. Мельнику  Віктору  Івановичу,  доктору  біологічних  наук,  професору,
завідувачу відділу природної флори Національного ботанічного саду імені
М. М. Гришка  НАН  України,  голові  Всеукраїнської  секції  природно-
заповідних територій Українського товариства охорони природи.

8. Неліпі Антону Олеговичу, керівнику проекту Парк природи «Беремицьке»
Козелецького району Чернігівської області.

9. Мовчан  Валентині  Олексіївні,  кандидату  біологічних  наук,  декану
факультету біомедичних технологій Університету «Україна» м. Києва.

10.Дейдиш  Ларисі  Анатоліївні,  завідувачу  сектору  змісту  позашкільної
освіти та гурткової роботи відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».

11.Михалку Михайлу Юхимовичу, Голові "Спілки Порятунку Голосієва" в
м. Києві.

12.Чистякову  Олександру  Володимировичу,  Голові  Асоціації  рибалок
України.

13.Баданюк  Валентині  Миколаївні, заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Комунального  закладу  «Черкаський  обласний  центр
роботи  з  обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради»,  керівнику
гуртка «Природа рідного краю».

14.Іващенко Ніні Петрівні,  завідуючій методичним відділом Комунального
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради».

15.Кобиляцькій  Ларисі  Федорівні,  керівнику  учнівського  шкільного
лісництва Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими дітьми Черкаської обласної ради».

16.Потапчуку  Валерію  Дмитровичу,  керівнику  гуртка  Будинку  дітей  та
молоді Дубенської міської ради Рівненської області.

17.Смоляр  Наталії  Олексіївні,  кандидату  біологічних  наук,  докторанту
Київського  національного  університету  імені  Т. Г. Шевченка,  керівнику
гуртка  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді.

18.Прядко Олені Іванівні, кандидату біологічних наук, заступнику директора
з наукової роботи Національного природного парку «Голосіївський».

19.Волоховій  Олесі  Володимирівні,  фахівцю  з  екологічної  освіти
Національного природного парку «Голосіївський».

20.Василюку  Олексію  Володимировичу, екологу  Міжнародної  Благодійної
організації «Екологія – Право – Людина».

21.Цуман Наталії Василівні, кандидату сільськогосподарських наук, доценту
кафедри ґрунтознавства та землеробства Житомирського Національного



агроекологічного університету.
22.Мельниковій  Інні  Вікторівні,  керівнику  гуртка  Комунального  закладу

Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю.

23.Москалик  Ельвіні  Анатоліївні,  менеджеру  проекту  "Біоетика"  БО  "БФ
"Щаслива лапа".

24.Перекрестовій  Олені  Олександрівні,  керівнику  гуртка  Комунальний
заклад Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю.

25.Паєнтко Вікторії  Василівні,  вчителю  хімії  Ірпінської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №5 Київської області.

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

27.Нестюк  Ганні  Олегівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді м. Київ.

28.Цюнь  Людмилі  Олександрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді м. Київ.

29.Дзюбенко  Катерині  Олександрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді м. Київ.

30.Бень  Наталії  Володимирівні,  методисту  відділу  екології  та  охорони
природи  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді м. Київ.

31.Журавель  Світлані  Станіславівні,  викладачу  Житомирського
агротехнічного коледжу.

32.Потоцькій Світлані Олександрівні, кандидату біологічних наук, доценту
кафедри  екології  та  охорони  природи  Національного  університету
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

33.Карпенку Юрію Олександровичу, кандидату біологічних наук,  доценту,
завідувачу  кафедри  екології  та  охорони  природи  Національного
університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

34.Сарнавській  Олені  Василівні,  керівнику  гуртків  -  методисту  еколого-
натуралістичного  напряму  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Овруцької міської ради Житомирської області.

35.Толчініній  Ользі  Іванівні,  керівнику  гуртка  комунаного  закладу
«Шполянський  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді».

36.Мішкіній Раїсі Борисівні, методисту Комунального закладу "Запорізький
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді"
Запорізької обласної ради.

37.Корецькому  Сергію  Петровичу,  Генеральному  директору  Незалежного
інтелектуального центру RN1-1-A-992-O FIS, голові оргкомітету першої



постійно діючої ландшафтної конференції України.
38.Бицько  Тетяні  Миколаївні,  методисту  Комунального  закладу

"Чернігівська обласна станція юних натуралістів".
39.Позіхайло  Анастасії  Юріївні,  представнику  партнерської  мережі

"Екологічна освіта" в інтересах сталого розвитку в Україні Національного
природного парку «Голосіївський».

40.Задерейку  Владиславу  Ігоровичу,  представнику  партнерської  мережі
"Екологічна освіта" в інтересах сталого розвитку в Україні Національного
природного парку «Голосіївський».

41.Ферльовській  Тетяні  Володимирівні,  представнику  Парку  природи
"Беремицьке" Козелецького району Чернігівської області.

42.Ковальчук  Катерині  Анатоліївні,  представнику  Парку  природи
"Беремицьке" Козелецького району Чернігівської області.

43.Осокіній  Ніні  Павлівні,  науковому  співробітнику  Парку  природи
"Беремицьке" Козелецького району Чернігівської області.

44.Струк  Людмилі  Михайлівні,  директору  Комунального  закладу
"Шполянський  центр  еколого-натуралістичної  творчості"  Черкаської
області.

45.Рикуновій  Наталії  Сергіївні,  директору  Комунального  позашкільного
навчального закладу  "Районна  станція  юних  натуралістів"  Покровської
райради Донецької області.

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

2. Кліменко 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


