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

НАКАЗ
м. Київ

«19» жовтня 2018 р. № 68-О

Про видачу сертифікатів учасникам
другого курсу навчального стартапу 
з підготовки вчителів біології
до професійної сертифікації

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2018 рік, на підставі Ліцензії серії АЕ № 270777
Протокол № 105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. № 2494л) 18-19 жовтня
2018  року  відбувся  третій  курс  навчального  стартапу  з  підготовки  вчителів
біології до професійної сертифікації.

В заході взяли участь вчителі біології закладів загальної середньої освіти
з різних областей України.

За результатами роботи третього курсу начального стартапу

НАКАЗУЮ:

І. Видати  учасникам  третього  курсу  навчального  стартапу
сертифікати:

1. Демочко Валентині Григорівні – вчителю біології та хімії Білоцерківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів Полтавської області.

2. Богомаз  Ользі  Анатоліївні  –  викладачу  природничих  дисциплін
Полтавської  обласної  спеціалізованої  школи-інтернату  з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  та  курсів  при  Кременчуцькому
педагогічному училищі імені А. С. Макаренка Полтавської області.

3. Кулішовій Аллі Анатоліївні – вчителю біології  та  екології  Криворізької
загальноосвітної школи І-ІІІ ступенів № 126 Дніпропетровської області.

4. Савченко Олесі Борисівні – вчителю біології Решетилівської гімназії імені
І. Л. Олійника Полтавської області.

5. Остапенко  Тамарі  Миколаївні  –  вчителю  біології  Красногорівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Полтавської області.

6. Шолоті  Наталії  Петрівні  –  вчителю  біології  Технологічного
багатопрофільного ліцею ім. А. Мазура м. Хмельницького Хмельницької
області.

7. Суботі  Іванні  Ігорівні  –  вчителю  біології  Зорянського  НВК  «школа-
гімназія» Рівненської області.



8. Твердій  Наталії  Володимирівні  –  вчителю  біології  Карасинського
навчального  закладу  І-ІІ  ступенів  Клесівської  селищної  ради
Сарненського району Рівненської області.

9. Антикало Ганні  Андріївні  –  вчителю екології  та  біології  Карпилівської
загальноосвітної  школи  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівської  районної  ради
Рівненської області.

10.Михайленко  Лідії  Володимирівні  –  викладачу  природничих  дисциплін
Полтавська  обласна  спеціалізована  школа-інтернат  з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  та  курсів  при  Кременчуцькому
педагогічному училищі імені А. С. Макаренка.

11.Кондрацькій  Оксані  Анатоліївні  –  вчителю  біології  Острозького  НВК
«Школа І-ІІ ступенів – гімназія».

ІІ. Кліменко В. І.,  заступнику  директора  з  навчально-методичної
роботи НЕНЦ, забезпечити відповідне оформлення сертифікатів.

ІІІ. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


