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

НАКАЗ
м. Київ

«04» квітня 2019 р. № 37-О

Про завершення другого курсу навчального 
стартапу з підготовки вчителів хімії до професійної 
сертифікації та видачу сертифікатів учасникам 

Відповідно до  Листа  МОН України № 179-142  від  12. 03. 2019 р.  «Про
проведення ІІ етапу циклу навчальних тренінгів», Плану роботи Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  на  2019  рік,  на  підставі
Ліцензії  серії  АЕ  №  270777  Протокол  №  105  (наказ  МОН  України  від
01.07.2013р. № 2494л) 02-04 квітня 2019 року відбувся другий курс навчального
стартапу з підготовки вчителів хімії до професійної сертифікації. 

В заході взяли участь вчителі хімії та біології закладів загальної середньої
освіти  з  різних  областей  України.  За  результатами  роботи  першого  курсу
стартапу 

НАКАЗУЮ: 

І. Видати  сертифікати про  завершення  першого  курсу  з
підготовки до професійної сертифікації наступним учасникам навчального
стартапу: 

1. Беркелі  Олені  Вікторівні.  учителю  хімії  Вільнотерешківської  ЗОШ
І-ІІІ ступенів ім.І.М.Волочая Полтавської області.

2. Шаповаленко  Олені  Володимирівні, вчителю  біології  та  хімії 
Стольненського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Менської
міської ради Менської ОТГ Чернігівської області.

3. Соколовій  Антоніні  Павлівні, вчителю  хімії Навчально-виховного
комплексу  "Дошкільний  навчальний  заклад  –  загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня, гімназія" м. Славути Хмельницької області.

4. Семешко  Ларисі  Олексіївні,  учителю  хімії  Носівської  міської гімназії
Носівської ради Чернігівської області.

5. Омельницькій  Тетяні  Володимирівні,  вчителю  хімії  Лохвицької
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 Полтавської області.

6. Прокопчук Галині Данилівні,  вчителю хімії  Славутського НВК «СЗОШ
І-ІІІ ступенів, ліцей «Успіх» Хмельницької області.

7. Демочко Валентині Григорівні, вчителю хімії та біології Білоцерківської
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  Білоцерківської  ОТГ  Великобагачанського  району
Полтавської області.

8. Лук’янчук  Галині  Григорівні,  вчителю  хімії  загальноосвітньої  школи
І-ІІІ ступенів № 1 м. Славути Хмельницької області.

9. Остапчук  Світлані  Григорівні,  вчителю  хімії  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  № 12
м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області.



10.Сиротюку Андрію Мусійовичу, вчителю хімії  Городецького НВК “ЗОШ
І-ІІІ ст.-ДНЗ” Володимирецького району Рівненської області.

11.Бонковській  Наталії  Віталіївні, вчителю  хімії  та  біології
Старокостянтинівського НВК «Спеціалізована школа І ступеня гімназія»
Старокостянтинівської  міської  ради  Хмельницької  області  ім.  Героя
України С.М. Бондарчука.

12.Твердій  Наталії  Володимирівні,  вчителю  біології,  хімії  Карасинського
ЗЗСО І-ІІ ступенів Клесівської селищної ради Рівненської області.

13.Ващук Олені Василівні, вчителю хімії та біології ЗОШ І-ІІІ ступенів № 19
м.  Житомира,  керівнику  міжшкільного  гуртка  «Юний  хімік»
Житомирського міського ЦНТТУМ, кандидату педагогічних наук.

14.Титаренко  Валентині  Іванівні, заступнику  директора,  учителю  хімії
Опорного  закладу  освіти  «Сарська  спеціалізована  школа  І-ІІІ  ступенів
Гадяцької районної ради Полтавської області».

15.Шевченко Світлані  Олексіївні, вчителю хімії  та  біології  Гребінківської
гімназії Гребінківської міської ради Полтавської області.

16.Циганенко Маргариті Миколаївні, вчителю хімії та біології Гребінківської
гімназії Гребінківської міської ради Полтавської області

17.Якимчук  Галині  Анатоліївні,  вчителю  хімії  НВК  «ЗОШ  І-ІІІ  ступенів,
гімназія» № 5 м. Славути Хмельницької області.

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

19.Мазур  Наталії  Павлівні,  вчителю  хімії  Ніжинського  ліцею  Ніжинської
міської ради при НДУ імені Миколи Гоголя Чернігівської області.

20.Рибалці  Олексію Стефановичу, вчителю хімії  та  біології  Плішивецької
загальноосвітньої  середньої школи І-ІІ ступенів Гадяцької районної ради
Полтавської області.

21.Остапенко Тамарі Миколаївні, вчителю біології та хімії Красногорівської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Більцерківської  сільської  ради
Великобагачанського району Полтавської області.

22.Черняк  Тетяні  Михайлівні,  вчителю  хімії  ЗОШ  №  15  м. Ніжина
Чернігівської області.

23.Волощук Ользі  Володимирівні,  викладачу  хімії  ДНЗ «Черкаське ВПУ»
Черкаської області/

ІІ. Надати іменні сертифікати тренерам, які провели другий курс
навчального  стартапу  з  підготовки  вчителів  хімії  до  професійної
сертифікації:

1. Попелю  Павлу  Петровичу,  кандидату  хімічних  наук,  автору  шкільних
підручників з хімії.

2. Воробйовій Вікторії Іванівні, кандидату хімічних наук, доценту кафедри
фізичної  хімії  хіміко-технологічного  факультету  НТУУ  «КПІ
ім. І. Сікорського».

3. Косогіній  Ірині  Володимирівні,  кандидату  технічних  наук,  доценту
кафедри  технології  неорганічних  речовин,  водоочищення  та  загальної



хімічної  технології  хіміко-технологічного  факультету  НТУУ  «КПІ
ім. І. Сікорського».

4. Лапінському  Андрію  Вікторовичу,  старшому  викладачу  кафедри
технології неорганічних речовин та загальної хімічної технології хіміко-
технологічного  факультету  НТУУ  «КПІ  ім. І. Сікорського»,  кандидату
технічних наук.

5. Кримцю  Григорію  Володимировичу,  асистенту  кафедри  технології
неорганічних  речовин  та  загальної  хімічної  технології  хіміко-
технологічного факультету НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського.

ІІІ. Надати подяки Національного еколого-натуралістичного центру
фахівцям  Науково-виробничого  об’єднання  «Екософт»  за  організацію
екскурсії  на  підприємстві  для  учасників  другого  курсу  навчального
стартапу з підготовки вчителів хімії до професійної сертифікації:

1. Мітченко Тетяні Євгенівні,  доктору технічних наук, професору кафедри
технології  неорганічних  речовин,  водоочищення  та  загальної  хімічної
технології.

2. Горовій Анастасії Олегівні, менеджеру з маркетингу, продуктологу НВО
"Екософт".

3. Гудим Наталії Володимирівні, інженеру R&D відділу НВО "Екософт"

ІV. Нагородити  Почесною  грамотою  Національного  еколого-
натуралістичного  центру  Науково-виробниче  об’єднання  «Екософт»,  за
сприяння  у  організації  екскурсії  на  виробництво  з  метою  вивчення
технологічних процесів очистки води та знайомства з новітніми системами
водоочищення,  для  учасників  другого  курсу  навчального  стартапу  з
підготовки вчителів хімії до професійної сертифікації:

V. ВербицькійТ. А.,  заступнику  директора  з  навчально-виховної
роботи  НЕНЦ,  забезпечити  відповідне  оформлення  сертифікатів  та
нагородних лістів.

VІ. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор,
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


