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

НАКАЗ
м. Київ

«24» січня 2019 р. № 3/1

Про підсумки проведення семінару-
практикуму (великого педагогічного
колоквіуму) для голів обласних
методичних об’єднань біологічного
напряму

Відповідно до Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
позашкільних  навчальних  закладів  на  2019  рік,  затвердженого  наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  21.11.2018  № 1292,  та  листа  МОН
України  від  18.12.2018  р.  № 3-1239  «Про  проведення  семінару-практикуму»
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  23-24  січня
2019  року  провів  семінар-практикум  (великий  педагогічний  колоквіум)  для
голів обласних методичних об’єднань біологічного напряму за темою: «Сучасні
методи навчання у процесі викладання біології».

В заході взяли участь педагогічні працівники закладів загальної середньої
та  позашкільної  освіти,  методисти  інститутів  післядипломної  освіти  та
методичних кабінетів. 

На семінарі відбувся обмін думками й досвідом, практиками викладання
біології,  за  круглим  столом  обговорили  проблеми  вибору  підручників,  які
постійно  оновлюються  та  ускладнюються,  шляхи  взаємодії  між  учасниками
освітнього процесу з фахівці та представники науки і освіти.

На підставі проведення зазначеного заходу

НАКАЗУЮ:

Надати  Сертифікати  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  про
проходження семінару-практикуму (великий педагогічний колоквіум) для
голів  обласних  методичних  об’єднань  біологічного  напряму  за  темою:
«Сучасні методи навчання у процесі викладання біології»:

1. Баданюк  Валентині  Миколаївні,  заступнику  директора  комунального
закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми
Черкаської обласної ради»;



2. Бойко  Надії  Федосіївнї,  методисту  комунального  закладу  Сумської
обласної  ради  –  обласний  центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з
талановитою молоддю;

3. Брижак Людмилі Михайлівні, завідувачу відділом біології та методичної
роботи  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

4. Важельській  Катерині  Олександрівні,  завідувачу  організаційно-
методичного відділу Хмельницького обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

5. Ваховській  Ніні  Олександрівні,  завідувачу  методичним  відділом,
керівнику  гуртка  «Юні  орнітологи»  Центру  позашкільної  освіти
ім. О. Разумкова Житомирської області;

6. Дзюбенко  Катерині  Олександрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України;

7. Зарицькій  Наталії  Миколаївні,  керівнику  методичного  об’єднання
природничо-математичного  циклу,  вчителю  хімії  та  біології
Вишевицького ліцею Житомирської області;

8. Капацій  Наталії  Володимирівні,  методисту  біології  та  екології
Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

9. Покотило  Катерині  Костянтинівні,  методисту  еколого-натуралістичного
відділу комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;

10.Сазоновій Наталії Миколаївні, методисту методкабінету, вчителю біології
відділу освіти виконавчого комітету Глобинської міської ради Полтавської
області;

11.Токарєвій  Олександрі  Іванівні,  методисту  відділу  біології  та
дослідницько-експериментальної  роботи  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

12.Цуркан  Інні  Іванівні,  вчителю  біології  Калаглійської  загальноосвітньої
школа  І-ІІІ  ступенів,  керівнику  гуртків  Овідіопольського  районного
Будинку дитячої та юнацької творчості Одеської області;

13.Шмаль  Ніні  Альбінівні,  завідувачу  інформаційно-методичним  відділом
Вінницької обласної станції юних натуралістів.

Директор
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