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

НАКАЗ
м. Київ

«09» жовтня 2018 р. № 91

Про проведення
Всеукраїнського семінару-практикуму
для заступників директорів обласних
еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти  і  науки  України  від  04.01.2018  № 12  26  –  28  вересня  2018  року
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
Міністерства освіти і  науки разом із Запорізьким обласним центром еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Запорізької  обласної  ради  було
проведено  Всеукраїнський  семінар-практикум  для  заступників  директорів
обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) з теми
«Створення цілісного освітньо-виховного простору, спрямованого на розвиток
пізнавального інтересу учнів до навколишнього середовища». 

Учасниками  семінару  стали  23  заступники  керівників  закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напрямку з 18 областей України:
Київської,  Полтавської,  Харківської,  Тернопільської,  Житомирської,
Дніпропетровської,  Запорізької,  Волинської,  Рівненської,  Черкаської,
Вінницької,  Чернігівської,  Чернівецької,  Херсонської,  Одеської,
Кіровоградської, Сумської, Донецької. 

За результатами роботи семінару-практикуму

НАКАЗУЮ:

І. Видати сертифікат учасника Всеукраїнського семінару-практикуму
«Створення  цілісного  освітньо-виховного  простору,  спрямованого  на
розвиток пізнавального інтересу учнів до навколишнього середовища»:

1. Шевченко  Людмилі  Миколаївні  -  заступнику  директора  з  навчально-
методичної  роботи  комунального  закладу  Центр  творчості  дітей  та
юнацтва Київщини Київської обласної ради;

2. Павлюк Світлані  Юріївні  -  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи Вінницької обласної станції юних натуралістів;



3. Вербицькій  Олені  Валентинівні  –  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного Центра учнівської молоді;

4. Пшибельському Володимиру Володимировичу – заступнику директора з
навчально-методичної  роботи  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного центру;

5. Майбороді Інні Олександрівні – заступнику директора з навчальної роботи
Дніпропетровського обласного еколого-натуралістичного центру дітей та
учнівської молоді;

6. Лещенко Ірині Анатоліївні – заступнику директора з навчально-виховної
роботи Донецького обласного еколого-натуралістичного центру;

7. Адамовичу  Анатолію  Олександровичу  –  заступнику  директора  з
навчально-виховної  роботи  Житомирського  обласного  еколого-
натуралістичного центру;

8. Ульяновій Олені Іванівні – заступнику директора з навчально-методичної
роботи Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;

9. Інденко Тетяні  Вікторівні  –  заступнику директора з  навчально-виховної
роботи Запорізького обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;

10.Танасійчук  Людмилі  Анатоліївні  –  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Кіровоградського  обласного  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;

11.Галюткіній  Валентині  Василівні  –  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  еколого-натуралістичного  підрозділу  Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання;

12.Сусахіній Людмилі Володимирівні – заступнику директора з навчально-
методичної  роботи Полтавського обласного еколого – натуралістичного-
центру учнівської молоді;

13.Бондар  Лесі  Миколаївні  –  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи Рівненської стації юних натуралістів;

14.Власик Наталії Федорівні – заступнику директора з навчально-методичної
роботи Рівненської стації юних натуралістів;

15.Сьомі  Світлані  Олексіївні  –  методисту  Сумського  обласного  центру
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

16.Кухарській Тетяні Анатоліївні – заступнику директора з навчальної роботи
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

17.Овелян Вікторії Керопівні – завідуючій еколого-натуралістичного відділу
Харківського обласного Палацу дитячої та юнацької творчості;

18.Короткій  Тетяні  Олександрівні  –  заступнику  директора  з  навчально-
виховної роботи Херсонського центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;



19.Демчук Лесі Олександрівні – заступнику директора з навчально-виховної
роботи  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

20.Баданюк  Валентині  Миколаївні  –  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  Черкаського обласного центру  роботи  з  обдарованими
дітьми;

21.Чебан  Тетяні  Никодимівні  –  заступник  директора  з  виховної  роботи
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

22.Черлінці Любов Василівні – заступнику директора з навчальної роботи
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

23.Радченко Олені Михайлівні – заступнику директора з методичної роботи
Чернігівської обласної станції юних натуралістів.

ІІ.  За  вагомий  внесок  у  розвиток  позашкільної  еколого-
натуралістичної  освіти  та  проведення  на  високому  рівні  семінару-
практикуму  нагородити  Грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного центру МОН України:

1. Палець  Світлану  Вікторівну  –  завідуючу  закладом  дошкільної  освіти
(центру розвитку дитини) «Лазурний» Запорізької міської ради;

2. Губіну  Оксану  Олександрівну  –  директора  комунального  закладу
«Запорізька  спеціалізована  школа  –  інтернат  І-ІІІ  ступенів  «Козацький
ліцей» Запорізької обласної ради;

3. Апостолову  Тетяну  Олексіївну  –  директора  Кушугумського  навчально-
виховного  комплексу  школа  І-ІІІ  ступенів  –  гімназія  «Інтелект»
Запорізького району;

4. Овсієнко  Яніну  Миколаївну  –  директора  комунального  закладу
«Малобілозерська спеціалізована естетична школа-інтернат І-ІІІ ступенів
«Дивосвіт» Запорізької обласної ради;

5. Нечипоренко  Валентину  Василівну  –  ректора  комунального  вищого
навчального  закладу  «Хортицька  національна  навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради;

6. Ярмощука  Миколу  Анатолійовича  –  директора  комунального  закладу
«Запорізький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

7. Інденко Тетяну Вікторівну – заступника директора з навчально-виховної
роботи  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;

8. Ульянову Олену Іванівну – заступника директора з навчально-методичної
роботи  комунального  закладу  «Запорізький  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»;



9. Притулу  Олександра  Леонтійовича  –  голову  Всеукраїнської  федерації
козацького бойового мистецтва «Спас».

ІІІ. Оголосити  подяку  педагогічному  та  технічному  персоналу
Запорізького  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


