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Про видачу свідоцтв
«Я еко-громадянин України»

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України плану
роботи  НЕНЦ  на  2019  рік,  з  метою підвищення  якості  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму та  розвитку творчого потенціалу педагогів
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Державною  екологічною  академією  післядипломної  освіти  та  управління
Міністерства екології та природних ресурсів України, Департаментом екомережі
та  природно-заповідного фонду Міністерства  екології  та  природних ресурсів
України,  Національним  природним  парком  «Голосіївський»,  Партнерською
мережею   «Освіта  в  інтересах  сталого  розвитку  в  Україні»  та  Асоціацією
рибалок  України  провели  23-24  квітня  Всеукраїнський  науково-освітній
семінар-практикум  за  темою  “Еколого-освітня  діяльність  як  запорука
збереження біорізноманіття для сталого розвитку” 

З  ініціативи  Національного  еколого-натуралістичного  центру  була
започаткована  відзнака  -  свідоцтво  «Я  еко-громадянин  України»,  яку  мають
право отримати найвідоміші екологи- природоохоронці, які протягом багатьох
років є захисниками природи України, екологами-практиками і яких екологічна
громадськість визнала  кращими серед претендентів на це високе звання

Враховуючи  величезний  досвід  практичної  природоохоронної
роботи відповідно до вище зазначеного

НАКАЗУЮ:

І. Нагородити відзнакою - свідоцтвом «Я еко-громадянин України»:
- Любінську Людмилу Григорівну,  члена науково-технічної ради Національного
природного  парку  «Подільські  Товтри»,  завідуючу  кафедрою  біології  та
методики  її  викладання  природничого  факультету  Кам’янець-Подільського
національного  університету  імені  Івана  Огієнка,  доктора  біологічних  наук,
професора;
-   Гавриленка  Віктора  Семеновича,  директора  Біосферного  заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук
України, кандидата біологічних наук;



-  Чистякова  Олександра  Володимировича,  Голову  Національної  екологічної
ради України, Голову Асоціації рибалок України; 
-  Герца  Івана  Івановича,  директора  Тернопільського  обласного  еколого-
натуралістичного центру  учнівської молоді;
-  Мовчана  Ярослава  Івановича,  Голову  Національного  екологічного  центру
України,  завідувача  лабораторії  екобезпеки  ННЦ  «Екобіобезпека»
Національного авіаційного університету, доктора біологічних наук, професора,
Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (посмертно).

2. Вербицькій Т.А., заступнику директора з навчально-виховної роботи,
забезпечити відповідне оформлення свідоцтв.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Додаток на 2 стор.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький



ДОДАТОК
до наказу № 44
від «24» квітня 2019 р. 

Моніторинг діяльності екологів-практиків з визначенням найвищої
оцінки їх роботи заради збереження природи України:

Любінська  Людмила  Григорівна,  член  науково-технічної  ради
Національного  природного  парку  «Подільські  Товтри»,  завідуюча  кафедрою
біології  та  методики  її  викладання  природничого  факультету  Кам’янець-
Подільського  національного  університету  імені  Івана  Огієнка,  доктор
біологічних  наук,  професор,  керівник  наукової  школи   «Теоретико-практичні
аспекти  дослідження  рослинного  покриву  Поділля  та  його  антропічної
трансформації»,  науково-дослідної  лабораторії  анатомії,  морфології  та
фізіології живих організмів. 

Любінська  Л.Г. з  1988  р.  по  1998  р.  працювала  керівником гуртків  за
сумісництвом  в  Кам’янець-Подільській  міській  станції  юннатів,  а  потім
тривалий  час  залишилася  куратором  закладу  від  Кам’янець-Подільського
національного університету ім. Івана Огієнка. Нею розроблено ряд програм для
роботи  НТУна  базі  МЕНЦУМ,  надано  теоретичні  матеріали  для  експозицій,
створено демонстраційну колекцію рідкісних видів.

Любінська  Л.Г.  є  співавтором  понад  10  відеофільмів  про  природу
Хмельниччини «Звичайне диво», видала ілюстрований авторський навчальний
посібник для учнів і студентів краю«Флора Хмельниччини».

Впродовж останніх років активно співпрацює з Хмельницьким ОЕНЦУМ.
У 2010 р. Любінська Л.Г. була організатором від Кам’янець-Подільського

національного  університету  ім.  Івана  Огієнка  ІV  Всеукраїнського  збору
учасників  екологічних  походів,  експедицій,  польових  практик.  Бере  активну
участь у проведенні природоохоронних заходів загальноміського та обласного
рівня.  Працює  зі  студентською  та  учнівською  молоддю,  організовуючи
екологічні екскурсії, експедиції, є консультантом з наукової роботи учнів.

-  Гавриленко Віктор Семенович, фахівець у галузі заповідної справи,
охорони  навколишнього  природного  середовища,  вчений  —  біолог,  еколог,
кандидат біологічних наук.  З  1995 року -  директор Біосферного заповідника
«Асканія-Нова» імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук
України. 

Основні  напрямки  наукової  діяльності  Віктора  Семеновича  пов’язані  з
охороною і використанням територій та об’єктів природно-заповідного фонду,
відтворенням та збереженням генетичного фонду живої природи, вирішенням
екологічних  та  природоохоронних  проблем,  розвитком  заповідної  справи  в
Україні.



Гавриленко В.С.  -  член  Національного  комітету  ЮНЕСКО з  програми
«Людина та біосфера» (1998), Почесний професор Дніпропетровського (1997)
та Херсонського (2005) державних аграрних університетів. Головний редактор
наукового журналу «Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова».

Лауреат премії  академіка  П.П.  Ширшова,  учасник  ВДНГ СРСР (1983),
Почесний  працівник  туризму  України  (2001),  Заслужений  природоохоронець
України  (2005),  нагороджений  орденом  «За  заслуги»  ІІІ  ступеня
(1998), нагороджений орденом «За заслуги» ІІ ступеня (2010).

-  Чистяков  Олександра  Володимировича,  голова  Національної
Екологічної  Ради  України  (з  2019р.),  Голова  Асоціації  рибалок  України.
Заслужений еколог країни. Відзначений багатьма вітчизняними і міжнародними
відзнаками.  Є  автором  сотень  статей  природоохоронної  спрямованості.
Виступає експертом-екологом в ЗМІ, Верховній Раді України. Автор і ініціатор 8
Законопроектів  (прийнятих).  Приймає  участь  в  розробці  Законопроектів  та
нормативних документів.

Непримиренний  борець  за  вітчизняні  водні  ресурси  і  чисте  природне
навколишнє  середовище.  Ініціював  та  взяв  участь  в  десятках  тисяч  Акцій,
заходів  на  захист  природи.  Асоціація  рибалок  України  виступає  офіційним
спонсором  Дитячого  онкологічного  Центру.  Були  проведені  сотні  Зелених
Уроків, Фестивалів для дітей інвалідів, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей,
дітей біженців. 

Чистяков  О.В.  є  визнаним  експертом у  рибному  господарстві  України.
Бере участь в Міжнародних конференціях, семінарах. Один з ініціаторів вступу
України до Генеральної комісію з питань рибальства в Середземному і Чорному
морі ФАО. Виступає експертом в ПР ООН, ОБСЄ.

-  Герц  Іван  Іванович,  директор  Тернопільського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру   учнівської  молоді  (з  1981  р.).  Турбується  про
змістовну роботу закладу, запроваджує новітні форми позашкільної екологічної
освіти, є хорошим організатором природоохоронної справи. За його ініціативи в
обласному центрі  закладено «зимовий сад»,  що є  прикладом сучасних форм
внутрішнього  озеленення,  запроваджуються  новітні  технології  вирощування
сільськогосподарських  культур.  На  навчально-дослідній  земельній  ділянці.
Апробовуються найрізноманітніші форми навчання та виховання учнів.

У 1997  році  Герцу  І.І.  присвоєно  звання  Заслужений працівник  освіти
України. 

-  Мовчан  Ярослав  Іванович,   доктор  біологічних  наук,  видатний
український  вчений-еколог  та  державний  діяч.  В  період з  1983  по  1992  рр.
завідувач лабораторії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України.

З  1993  року  працював  заступником  міністра  охорони  навколишнього
природного  середовища  та  ядерної  безпеки  України  (1993—1999),
консультантом  з  екологічних  та  земельних  питань  Секретаріату  ВР  України
(1999—2000),  завідувачем  лабораторії  Інституту  досліджень  навколишнього



середовища  та  природних  ресурсів  РНБО  (1999–2000),  начальником
департаменту,  управління  Мінекоресурсів,  директором  департаменту
Мінприроди України (2000—2006 рр.). В цей період Ярослав Іванович виступає
координатором багатьох міжнародних екологічних програм та наукових заходів,
створює Регіональний екологічний центр, очолює групу екологічних радників
Програми IUCN(МСОП) для країн Центральної і Східної Європи, представляє
Україну  на  міжнародних  конференціях  з  проблем  довкілля,  в  Постійному
комітеті Бернської конвенції Ради Європи, бере участь в розробленні законів та
нормативно-правових актів. 

Активна  громадська  діяльність  Я.І  Мовчана  теж  тісно  пов’язана  зі
справою  усього  його  життя.  Він  учасник  ліквідації  та  досліджень  наслідків
катастрофи  на  ЧАЕС  (1986,  1988,  2002—2004),  співзасновник  НУО
«Національний екологічний центр України» (1991), член Української асоціації
Римського клубу, ініціатор та учасник різних форм співпраці з міжнародними
організаціями  :«American  Forests»,  «Фундація  Месершміта»,  IUCN,  WWF,
EUCC,  ECNC,  BI,  WI,  ініціатор  створення  Інституту  екології  НЕЦУ  (1994),
всеукраїнського  товариства  «Зелена  Україна»  (1995),  Українського  комітету
підтримки програми ООН з  довкілля (1994).  За  видатні  заслуги Я.І.  Мовчан
удостоєний  відзнак  «American  Forests»  (1994),  золотої  медалі  генерал-
губернатора  Канади  (1996),  відзнаки  Чорноморської  комісії  та  ГЕФ/ПРООН
(Стамбул,  2006),  Почесних  грамот  міністра  охорони  довкілля  (2003),  голови
Національного агентства України в сфері енергоефективності (2011) та ін. 


