
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
НАКАЗ

м. Київ

«24» лютого 2021 р.                                                                        № 10-о

Про видачу сертифікатів учасникам
семінару «Біопрепарати на основі ЕМ-технологій
для вирощування плодово-ягідних та овочевих культур»

Відповідно  до  Плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді на 2021 р. та на підставі Ліцензії серії АЕ № 270777,
24 лютого 2021 року Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді  МОН  України  спільно  з  комунальним  закладом  «Станція  юних
натуралістів»  Рівненської  обласної  ради  провели  семінар  «Біопрепарати  на
основі ЕМ-технологій для вирощування плодово-ягідних та овочевих культур»
для вчителів біології,  екології  та  керівників гуртків еколого-натуралістичного
напряму  закладів  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти  Рівненської
області. Загальна кількість годин – 6 год. За результатами роботи семінару

НАКАЗУЮ:

І. Видати учасникам семінару «Біопрепарати  на основі ЕМ технологій для
вирощування плодово-ягідних та овочевих культур» сертифікати:

1. ПРОКОПЧУК Ользі Анатоліївні, вчителю біології філії Михалинської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів опорного закладу Балашівський ліцей;

2. КОЗАК Оксані Василівні, вчителю біології, хімії комунального закладу
«Рясницький навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Бабинської сільської ради;

3. ДЕСЯТНИК  Олені  Іванівні,  вчителю  біології  Іваннівської
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Привільненської сільської ради;

4. ПРЯДУНЕЦЬ  Валентині  Анастасіївні,  вчителю  біології
Новоукраїнського ліцею Ярославицької сільської ради;

5. ВЕРЕМЧУК  Інні  Володимирівні,  вчителю  біології  опорного  закладу
«Шпанівський ліцей» Шпанівської сільської ради Рівненського району;

6. ТРОХИМЧУК  Ірині  Михайлівні,  кандидату  педагогічних  наук,
доценту  кафедри  біології  і  здоров’я  людини  Рівненського  державного
гуманітарного університету;

7. КОРНЕЙЧУК  Марії  Вікторівні,  керівнику  еколого-натуралістичного
гуртка Остківського ліцею Рокитнівської селищної ради;



8. СНІТКО  Галині  Григорівні,  вчителю  біології  та  екології
Великожолудського  навчально-виховного комплексу«Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Рафалівської селищної об’єднаної
територіальної громади Вараського району;

9. ПШЕНКО  Людмилі  Василівні,  вчителю  біології  Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2;

10. КУРГАНОВІЙ  Ользі  Валеріївні,  вчителю  біології  Костопільської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2;

11. ЖВАНСЬКІЙ  Любові  Миколаївні,  вчителю  біології  Здовбицького
ліцею Здовбицької сільської ради;

12. СКРИПНИК Наталії Василівні,  вчителю біології  Здовбицького ліцею
Здовбицької сільської ради;

13. РАЦКЕВИЧ Анастасії  Юріївні,   керівнику еколого-натуралістичного
гуртка Рокитнівського ліцею №1 Рокитнівської селищної ради;

14. ОХРІМЧУК  Юлії  Степанівні,  вчителю  біології  Купельської  гімназії
Рокитнівської селищної ради;

15. МАРКУЛИЧУ Петру, землевпоряднику Боремельської сільської ради;
16. РАДЧУК Ользі Ростиславівні, вчителю біології Семидубського ліцею

Дубенської районної ради; 
17. КОВАЛЬ Сніжані Миколаївні, вчителю початкових класів Пугачської

загальноосвітньої школи Іступеня Клесівської селищної ради;
18. АРХИПЧУК  Людмилі  Анатоліївні,  вчителю  біології  Рівненської

загальноосвітньої школи І-ІІІ стуленів № 20 Рівненської міської ради;
19. ЧУЛЬ Ользі Сергіївні, вчителю біології обласного наукового ліцею в

місті Рівне Рівненської обласної ради;
20. ВОРОБ’Ю Володимиру Федоровичу, директору комунального закладу

«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради.
21. ГАЙДАЧЕНКО Людмилі Павлівні, заступнику директора з навчально-

виховної роботи комунального закладу «Станціяюних натуралістів» Рівненської
обласної ради;

22. СЕРГІЄНКО Дмитру Миколайовичу, керівнику гуртків комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

23. МОРОЗ Євдокії Павлівні, методисту комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

24. ВЛАСЮК Інні Миколаївні, методисту комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

25. ДУЖУК  Сніжані  Андріївні,  завідувачу  методичного  відділу
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

26. БОБРОВСЬКІЙ  Валентині Анатоліївні, завідувачу відділу біології та
валеології  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради;

27. ВЛАСИК Аллі  Миколаївній,  завідувач відділу біології  та  валеології
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;



28. КАТЮСІ  Валентині  Василівні,  завідувачу  відділу  екології  та
ландшафтного дизайну, керівнику гуртків комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради;

29. ШЕХТЕР Лілії  Миколаївні,  завідувачу відділу організаційно-масової
роботи  комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»  Рівненської
обласної ради;

30. ГОМЕНЮК  Катерині  Миколаївні,  керівнику  гуртків  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

31. ГРИНЕВИЧ Ларисі  Володимирівні,  керівнику  гуртків  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

32. БОНДАР Тетяні  Віталіївні,  керівнику гуртків  комунального закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

33. РОМАШКО  Раїсі  Ярославівні,  керівнику  гуртків  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

34. ЛУЦИШИН  Світлані  Михайлівні,  керівнику  гуртків  комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

35. ОМЕЛЬЧУКУ  Олександру  Васильовичу,  керівнику  гуртків
комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

36. ДЯЧУК  Ользі  Сергіївні,  керівнику  гуртків  комунального  закладу
«Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

37. ОЛІФЕРЧУК  Вікторії  Петрівні,  доценту  кафедри  екології
Національного лісотехнічного університету України;

38. РАЙКУ Дмитру Михайловичу, члену клубу органічного землеробства
міста Рівне.

ІІ.  ЦЮНЬ  Л.О.,  заступнику  директора  з  навчально-методичної  роботи
НЕНЦ, забезпечити відповідне оформлення сертифікатів.

ІІІ. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

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


