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

НАКАЗ
м. Київ

«29» січня 2019 р. № 5

Про завершення четвертого курсу
навчального стартапу з підготовки
вчителів біології до професійної
сертифікації та видачу сертифікатів
учасникам

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,  листа
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  від
05.12.2018 р. № 365 «Про проведення четвертого курсу навчального стартапу з
підготовки вчителів біології до професійної сертифікації», на підставі Ліцензії
серії  АЕ  № 270777  Протокол  № 105  (наказ  МОН  України  від  01.07.2013  р.
№ 2494л) Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 28-29
січня 2019 року провів четвертий курс стартапу з підготовки вчителів біології
до сертифікації з теми: «Методика викладання екології в школі».

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

Навчальна програма повного циклу підготовки склала 72 години, з них:
◦ генетика – 18 годин;

◦ біохімія і молекулярна біологія – 18 годин;

◦ теорія еволюції – 18 годин;

◦ фундаментальна екологія – 18 годин.

За результатами роботи чотирьох курсів стартапу 

НАКАЗУЮ:

Надати  Дипломи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  Міністерства освіти і  науки України про проходження
чотирьох  етапів  стартапу  з  підготовки  вчителів  біології  до  професійної
сертифікації:

1. Демочко Валентині Григорівні, вчителю біології та хімії Красногорівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Білоцерківської  сільської  ради
Великобагачанського району Полтавської області;



2. Антикало  Ганні  Андріївні,  вчителю  екології  та  біології  Карпилівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Рокитнівської  районної  ради
Рівненської області;

3. Михайленко  Лідії  Володимирівні,  викладачу  природничих  дисциплін
Полтавської  обласної  спеціалізованої  школи-інтернату  з  поглибленим
вивченням  окремих  предметів  та  курсів  при  Кременчуцькому
педагогічному училищі імені А.С.Макаренка;

4. 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;

5. Остапенко  Тамарі  Миколаївні,  вчителю  біології  Красногорівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Білоцерківської  сільської  ради
Великобагачанського району Полтавської області;

6. Савченко Олесі Борисівні, вчителю біології Решетилівської гімназії імені
І.Л. Олійника Полтавської області;

7. Кулішовій  Аллі  Анатоліївні,  вчителю  біології  та  екології  Криворізької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 126 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області;

8. Шолоті  Наталії  Петрівні,  вчителю  біології  Технологічного
багатопрофільного  ліцею  з  загальноосвітніми  класами  міста
Хмельницького імені А. Мазура;

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


