
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«15» травня 2018 р.       № 38-О 

 

Про видачу сертифікатів  

учасникам Авторської майстерні  

«Чарівне малювання», як метод 

правопівкульного малювання в 

роботі з дітьми» 

 

Відповідно до Плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді на 2018 р. та на виконання Плану семінарів 

практикумів для педагогічних працівників навчальних закладів на 2018 рік, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 

№ 12, на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

15 травня 2018 р. проведена Авторська майстерня «Чарівне малювання», як 

метод правопівкульного малювання в роботі з дітьми». 

За результатами роботи Авторської майстерні «Чарівне малювання», як 

метод правопівкульного малювання в роботі з дітьми» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Видати сертифікат про проходження навчання в Авторській майстерні 

«Чарівне малювання», як метод правопівкульного малювання в роботі з 

дітьми» відповідно до списку (додаток на 1 аркуші). 

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 



Додаток до наказу НЕНЦ про 

видачу сертифікатів учасникам 

Авторської майстерні «Чарівне 

малювання», як метод 

правопівкульного малювання в  

роботі з дітьми» 

№ 38-О від 15.05.2018 р. 

 

1. Аврамчук Надія Петрівна, методист з еколого-натуралістичного напряму та 

керівник гуртка Комунального позашкільного закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості «Гармонія» Криворізької міської ради Дніпропетровської 

області; 

2. Кузьмінська Валентина Василівна, методист Чернівецького обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді; 

3. Адаменко Олена Андріївна, методист Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва; 

4. Ленченко Наталія Михайлівна, керівник гуртка філії Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі; 

5. Гузикевич Валентина Романівна, керівник гуртка зображувальної діяльності 

закладу дошкільної освіти «Барвінок» м. Бровари Київської області; 

6. Салата Олена Григорівна, керівник гуртка «Барвисті пальчики» закладу 

дошкільної освіти «Колосок» с. Вертіївка Ніжинського району Чернігівської 

області; 

7. Мазира Наталія Дмитрівна, вчитель спеціальної школи-інтернату м. Києва; 

8. Бочарова Наталія Володимирівна, директор центру «Дивограй» м. Києва. 

 


