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

НАКАЗ
м. Київ

«15» червня 2018 р. № 72

Про підсумки проведення
Всеукраїнського педагогічного
практикуму «Світ творчості»

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, з 05 по 07 червня 2018 року у м. Вінниці
Національним  еколого-натуралістичним  центром учнівської  молоді  спільно  з
Вінницькою обласною станцією юних натуралістів проведено Всеукраїнський
педагогічний практикум «Світ творчості» на тему: «Застосування інноваційних
технологій в творчому розвитку особистості, як необхідної умови національно-
патріотичного виховання»

В  роботі  педагогічного  практикум  взяли  участь  директори  обласних
еколого-натуралістичних центрів  (станцій юних натуралістів) з різних регіонів
України. 

До організації заходу, відповідно до наказу Департаменту освіти і науки
Вінницької облдержадміністрації за № 206 від 10.04.2018 р. «Про проведення в
області  Всеукраїнського  семінару-практикуму  «Світ  творчості  –  2018»,  були
залучені педагогічні колективи Вінницької обласної станції юних натуралістів,
закладів  освіти  міст  Вінниці  та  Тульчина,  Ямпільського  і  Томашпільського
районів.

Учасники  практикуму  ознайомилися  із  досвідом  роботи  Вінницької
обласної  станції  юних  натуралістів,  а  також закладів  загальної  середньої  та
позашкільної освіти Вінницької області, а саме:

- станції юних натуралістів Тульчинської міської ради;
- Богданівської ЗЗСО І-Ш ст;
- Навчально-виховного комплексу: загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів –

гімназія № 6 Вінницької міської ради.
Програма закладу  включала  проведення круглого столу  з  керівництвом

Томашпільського району  з  теми:  «Роль  об’єднаної  територіальної  громади  в
освітньому  просторі  Томашпільщини»;  майстер-класів;  зустрічей  з
самоврядними учнівськими  та  громадськими організаціями освітніх  закладів
області.

Враховуючи  результати  підготовки  та  проведення  педагогічного
практикуму,

НАКАЗУЮ:

1. За  особистий  внесок  у  розвиток  національної  освіти,
організаційну  і  практичну  допомогу  в  проведенні  Всеукраїнського



педагогічного практикуму «Світ творчості», а також за вагому підтримку
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді висловити подяку:

◦ Буняку Володимиру Володимировичу – в.о. директора Департаменту
освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

◦ Вдовцову  Михайлу  Михайловичу  –  голові  Ямпільської
райдержадміністрації.

◦ Гаджуку Сергію Івановичу – голові Ямпільської районної ради.
◦ Трубі  Михайлу  Григоровичу  –  заступнику  голови  Ямпільської

райдержадміністрації.
◦ Кульбабі  Олександру  Васильовичу  –  начальнику  відділу  освіти

Ямпільської райдержадміністрації.
◦ Весняному Валерію Михайловичу – голові Тульчинської міської ради.
◦ Митрицану  Михайлу  Михайловичу  –  начальнику  відділу  освіти,

молоді і спорту Тульчинської міської ради.
◦ Немеровському  Валерію  Федоровичу  –  голові  Томашпільської

селищної ради.
◦ Ярошу Ігорю Івановичу – начальнику відділу освіти Томашпільської

селищної ради.
◦ Яценко Оксані Василівні – директору Департаменту освіти Вінницької

міської ради.
◦ Драгомирецькій  Ользі  Авксентіївні,  директору  Вінницької  обласної

станції юних натуралістів.

2. За вагомий внесок у забезпечення розвитку позашкільної освіти
Вінницької  області,  активну  життєву позицію з  охорони навколишнього
природного  середовища  серед  молоді  та  високий  рівень  організації  і
проведення  Всеукраїнського  педагогічного  практикуму  «Світ  творчості»
нагородити  Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  (за  підписом
директора  НЕНЦ  МОН  України,  доктора  педагогічних  наук,  професора
В. В. Вербицького):

◦ Баланюк  Аллу  Володимирівну  –  методиста  районного  методичного
кабінету відділу освіти Ямпільської райдержадміністрації.

◦ Москалюк  Ліну  Василівну  –  директора  ЗОШ  І-Ш  ст.  с.  Буша
Ямпільського району. 

◦ Бурдейну Аліму Михайлівну – директора ЗОШ І-Ш ст. с. Миронівка
Ямпільського району.

◦ Козенятко Асю Вікторівну  –  наукового співробітника  національного
історико-культурного заповідника «Буша» Ямпільського району.

◦ Мазура Миколу Лук’яновича – директора Станції  юних натуралістів
Тульчинської міської ради.

◦ Петрунька Віталія Григоровича – директора Богданівської ЗОШ І-ІІІ ст.
Тульчинської районної ради.

◦ Парубок Валентину Василівну – директора Суворівської ЗОШ І-ІІІ ст.
№ 1 Тульчинської міської ради.

◦ Живилко  Наталію  Олександрівну  –  директора  Кинашівської  ЗОШ
І-ІІІ ст. Тульчинської районної ради.



◦ Українець Олену В’ячеславівну – методиста Станції юних натуралістів
Тульчинської міської ради.

◦ Трачука  Леоніда  Даниловича  –  директора  училища  культури
Тульчинської райдержадміністрації.

◦ Уманську  Лесю  Миколаївну  –  викладача  училища  культури
Тульчинської райдержадміністрації.

◦ Мазур  Надію  Григорівну  –  методиста  методичного  кабінету
Томашпільського району.

◦ Антонишина  Павла  Васильовича  –  директора  НВК  «Томашпільська
ЗОШ І-Ш ст.– гімназія» Томашпільської селищної ради.

◦ Замощенко Наталю Олексіївну – директора Височанської ЗОШ І-ІІІ ст.
Томашпільського району.

◦ Тітову  Наталію  Анатоліївну  –  директора  КЗ  «НВК:ЗОШ  І-Ш  ст.  –
гімназія № 6 Вінницької міської ради».

◦ Пантелейчук  Наталію  Петрівну  –  завідувача  районним  методичним
кабінетом відділу освіти Ямпільської райдержадміністрації

◦ Бортник Наталію Миколаївну – заступника директора КЗ «НВК:ЗОШ
І-ІІІ ст. – гімназія № 6 Вінницької міської ради».

◦ Копилова  Олега  Віталійовича  –  керівника  учнівського  лісництва
«Екодім» КЗ «НВК:ЗОШ І-ІІІ  ст. –  гімназія  № 6 Вінницької  міської
ради».

◦ Корнійчук  Надію  Антонівну  –  вчителя  КЗ  «НВК:ЗОШ  І-ІІІ  ст.  –
гімназія № 6 Вінницької міської ради».

◦ Соушко Людмилу Іванівну – вчителя КЗ «НВК:ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія
№ 6 Вінницької міської ради».

◦ Ромась  Людмилу Валентинівну  –  вчителя  КЗ  «НВК:ЗОШ І-ІІІ  ст. –
гімназія № 6 Вінницької міської ради».

◦ Пащенко Галину Михайлівну – директора Бохоницької ЗСШ І-ІІІ ст.
Вінницького району.

◦ Педагогічний колектив Вінницької обласної станції юних натуралістів.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


