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НАКАЗ
м. Київ

«20» червня 2019 р. № 63

Про підсумки проведення
Всеукраїнського семінару-тренінгу
для регіональних координаторів 
програми GLOBE в Україні

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
21.11.2018 р.  № 1292  „Про  затвердження  Плану  семінарів-практикумів  для
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік”, з 17 по 20
червня  2019  року  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської
молоді провів Всеукраїнський семінар-тренінг для регіональних координаторів
програми GLOBE в Україні на тему «GLOBE – 20 років в Україні».

У заході взяли участь 18 представників закладів загальної середньої та
позашкільної  освіти  з  13  областей  України  (Київська,  Івано-Франківська,
Житомирська,  Хмельницька,  Рівненська,  Чернігівська,  Сумська,  Донецька,
Закарпатська, Полтавська, Волинська, Чернігівська, Тернопільська).

У  рамках  семінару-тренінгу  відбулося  щорічне  звітування  з  програми,
навчальні  тренінги,  навчально-пізнавальні  екскурсії,  обмін  досвідом  роботи,
обговорення проблем,  тенденцій та  перспектив розвитку програми GLOBE в
Україні.

За  результатами  роботи  Всеукраїнського  семінару-тренінгу  для
регіональних координаторів програми GLOBE в Україні

НАКАЗУЮ:

І. Надати  GLOBE  сертифікати  (Certificate  of  Participation)  за
участь  у  Всеукраїнському  семінарі-тренінгу  для  регіональних
координаторів програми GLOBE в Україні:

1. Бойко Наталії  Василівні,  вчителю біології  Опорного загальноосвітнього
навчального  закладу  "Жоравський  навчально-виховний  комплекс
"Загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  -  дошкільний навчальний  заклад
(ясла-садок)" Яготинської районної ради Київської області;

2. Васильчишин  Богданні  Богданівні,  завідуючій  еколого-натуралістичним
відділом Івано-Франківської міської дитячої екологічної станції; 

3. Ващук  Олені  Василівні,  вчителю  біології  та  хімії,  керівнику  гуртка
Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 19 м. Житомира;



4. Вихівській  Галині  Броніславівні,  методисту  управління  освіти
Шепетівської міської ради Хмельницької області;

5. Гайдаченко  Людмилі  Павлівні,  заступнику  директора  з  навчально-
виховної  роботи  комунального  закладу  "Станція  юних  натуралістів"
Рівненської обласної ради; 

6. Данилюк Олесі Іванівні, вчителю біології та хімії комунальної установи
Миропільської  селищної  ради  "Опорний  навчальний  заклад
"Миропільська гімназія";

7. Дендюк  Альоні  Іванівні,  керівнику  гуртка  Дитячого  естетико-
натуралістичного центру "Камелія" м. Бровари Київської області;

8. Ковальчук  Альоні  Олександрівні,  керівнику  гуртка  Шепетівського
міського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Хмельницької області;

9. Леусу Юрію Віталійовичу, завідуючому відділом біології  комунального
закладу "Чернігвська обласна станція юних натуралістів";

10.Мовчан  Ользі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртка
Великописарівської районної станції юних натуралістів Сумської області;

11.Рикуновій  Наталії  Сергіївні,  директору  комунального  позашкільного
навчального  закладу  "Районна  станція  юних  натуралістів"  Покровської
райради Донецької області;

12.Самойловій  Аллі  В'ячеславівні,  завідуючій  відділом  екології  та
природоохоронної  роботи  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

13.Тищенко  Людмилі  Миколаївні,  учителю  біології  Калениківської
загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  Решетилівської  районної  ради
Полтавської області; 

14.Токар Світлані Петрівні, вчителю хімії комунального закладу "Полтавська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №  30  Полтавської  міської  ради
Полтавської області";

15.Трохимович Оксані Вікторівні, керівнику гуртка Волинького ЕНЦ ЗОШ
І-ІІ ступенів с. Смолигів Луцького району;

16.Фроловій  Тетяні  Валентинівні,  вчителю  Великописарівської
спеціалізованої  школи  І-ІІІ  ступенів  імені  Героя  Радянського  Союзу
І. М. Середи, керівник гуртка Великописарівської районної станції юних
натуралістів Сумської області; 

17.Хлус  Ларисі  Миколаївні,  методисту,  керівнику  гуртків  комунального
закладу "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді";

18.Димашевській  Христині  Богданівні,  керівнику  гуртків  позашкільного
комунального  навчального  закладу  «Центр  дитячої  та  юнацької
творчості» Бережанської міської ради Тернопільської області.



ІІ. Надати  GLOBE  сертифікати  (Certificate  of  Participation)  за
проведення  майстер-класів,  лекцій  та  тренінгів  для  учасників
Всеукраїнського  семінару-тренінгу  для  регіональних  координаторів
програми GLOBE в Україні:

1. Затулі  Василю  Івановичу,  кандидату  географічних  наук,  доценту
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

2. Прядко Олені Іванівні, заступнику директора з науково-дослідної роботи,
кандидату біологічних наук НПП «Голосіївський»;

3. Волосовій  Олені  Володимирівні,  начальнику  відділу  екосвіти
НПП «Голосіївський»;

4. Крижановській Ользі Тимофіївні, кандидату філологічних наук, експерту
ГО «Екологічне майбутнє» НПП «Голосіївський»;

5. Гребіню  Василю  Васильовичу,  доктору  географічних  наук,  професору
Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

6. Томченко  Ользі  Володимирівні,  кандидату  технічних  наук,  науковому
співробітнику  Центру  Аерокосмічних  Досліджень  Землі  Інституту
геологічних наук;

7. Юрків  Лілії  Ярославівні,  методисту  ІІ  категорії  лабораторії  хіміко-
біологічних  наук  та  наук  про  Землю  НВЦ  НЦ  «Мала  академія  наук
України».

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


