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

НАКАЗ
м. Київ

«27» вересня 2019 р.                                                                                      № 75-о

Про підсумки проведення
Всеукраїнського семінару-наради
для директорів обласних 
еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів)

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018
№1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-
масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік (за основними
напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів  для
педагогічних  працівників  закладів  позашкільної  освіти  на  2018  рік»  25-27
вересня  2019  року  в  Чернігівській  області  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді спільно з комунальним закладом
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», за участю Управління освіти
і  науки  Чернігівської  обласної  державної  адміністрації  проведено
Всеукраїнський  семінар-нарада  для  директорів  обласних  еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) за темою: «Формування
базових компетентностей особистості засобами агробіологічної освіти».

Участь у заході взяли директори обласних і Київського міського еколого-
натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних натуралістів) з різних
регіонів України.

За результатами роботи семінару-наради

НАКАЗУЮ:

І. Видати сертифікат учасника Всеукраїнського семінару-наради для директорів
обласних  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних  натуралістів)  за
темою:  «Формування  базових  компетентностей  особистості  засобами
агробіологічної освіти»:
1.  Антаховичу  Ігорю  Павловичу,   директору  Львівського  міського  дитячого
еколого-натуралістичного центру
2.  Бордюг  Наталії  Сергіївні,  директору  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
3.  Бедніні  Віталію  Григоровичу, директору  Полтавського  обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;
4.  Вітренко Ельвірі  Валентинівні,  директору Херсонського обласного центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;



5. Вороб'ю Володимиру Федоровичу, директору комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;
6. Галюткіній Валентині Василівні, заступнику директора з навчально-виховної
роботи  еколого-натуралістичного  підрозділу  Одеського  обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання
7. Герцу Івану Івановичу, директору Тернопільського обласного центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді;
8.  Головченко Людмилі  Юріївні,  директору  Чернівецького  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
9.  Драгомирецькій  Ользі  Авксентіївні,  директору  комунального  закладу
«Вінницька обласна станція юних натуралістів»;
10.  Захарову  Дмитру  Олександровичу, в.о.  директора  Донецького  обласного
еколого-натуралістичного центру;
11.  Климчуку  Василю  Васильовичу,  директору  Хмельницького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
12.  Левицькій Ганні  Василівні,  директору Івано-Франківської  міської дитячої
екологічної станції;
13.  Нестерук  Тамарі  Василівні,  директору  комунального  закладу  Київської
обласної ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
14.  Овелян Вікторії  Керопівні,    завідувачу еколого-натуралістичного відділу
комунального  закладу  «Харківський  обласний  палац  дитячої  та  юнацької
творчості»;
15. Остапчук Валентині Адамівні,  директору Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру;
16.  Педану  Юрію  Федоровичу, директору  комунального  закладу  «Обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської
обласної ради;
17.  Поркуяну  Олегу  Вікторовичу,  директору  комунального  закладу
«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді»;
18.  Сьомій  Світлані  Олексіївні,  методисту  комунального  закладу   Сумської
обласної ради  - обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою
молоддю;
19.  Трегубовій  Людмилі  Анатоліївні,  директору  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
20.  Троїцькій  Таісії  Броніславівні,  директору  Миколаївського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
21.  Яковлєву  Володимиру  Афанасійовичу,  директору  Луганського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
22.  Ярмощуку  Миколі  Анатолійовичу,  директору  Запорізького  обласного
Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

ІІ. За вагомий внесок у розвиток позашкільної еколого-натуралістичної освіти
та  проведення  на  високому  рівні  семінару-наради  надати  Подяку
Національного еколого-натуралістичного центру МОН України:



1.  Карпенку  Юрію  Олександровичу, завідувачу  кафедри  екології  та  охорони
природи  Національного  університету  «Чернігівський  колегіум»  імені  Т.Г.
Шевченка, кандидату біологічних наук, доценту;
2.  Конюші  Людмилі  Миколаївні,  вихователю  Чернігівського  обласного
педагогічного ліцею для  обдарованої  сільської  молоді  Чернігівської  обласної
ради;
3.  Крутченко Наталії  Анатоліївні,  заступнику директора з  методичної  роботи
Ріпкинської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №2  Ріпкинського  району
Чернігівської області;
4. Лагошній Олені Олегівні, директору КЗ «Черешенська спеціалізована школа-
інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів»;
5.  Лебедку  Сергію  Анатолійовичу,  директору  Ріпкинської  загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів №2 Ріпкинського району Чернігівської області;
6. Мельниченко Ірині Олександрівні, директору КПШЗ «Чернігівській обласний
Палац дітей та юнацтва»;
7.  Навродській  Ірині  Віталіївні,  учителю  КЗ  «Черешенська  спеціалізована
школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів»;
8.  Потоцькій  Світлані  Олександрівні,  доценту  Національного  університету
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, кандидату біологічних наук;
9.  Сові  Ірині  Володимирівні,  заступнику  директора  з  навчально-методичної
роботи КЗ «Борзнянська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів»;
10.  Супрун  Людмилі  Іванівні,  заступнику  директора  з  виховної  роботи  КЗ
«Черешенська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням
окремих предметів та курсів»;
11. Федоренку Миколі Івановичу, вихователю КЗ «Борзнянська спеціалізована
школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів»;
12.  Шпаку  Миколі  Васильовичу,  начальнику  ліцею  з  посиленою  військово-
фізичною підготовкою.

ІІІ.  Оголосити  подяку  педагогічному  колективу  та  технічному  персоналу
комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».

                                                      

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


