
 

 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
 

Н А К А З 
«30» березня 2020р.     м. Київ              №34 -o 

 

 

Про відрахування слухачів 

з курсів підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників, керівників закладів 

позашкільної освіти у березні 2020 року 

 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України 

коронавірусу COVID – 19», листа МОН України від 11.03.2020 №1/9-154 та з 

метою дотримання вимог щодо профілактики коронавірусної інфекції  в 

умовах запровадження карантину, Національний еколого-натуралістичний 

центр МОН освіти з 24.02 - 30.03.20.р. провів курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, керівників закладів позашкільної освіти за 

дистанційною формою (онлайн- та офлайн- режимах). За результатами 

навчання в онлайн- та офлайн- режимах слухачі курсів підвищення 

кваліфікації отримують посвідчення відповідного зразка.  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 

25.07.2013 № 2494-л та листа МОН України № 6/30-20-733 від 10.01.2020 

«Про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти у 2020 році»,  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Відрахувати з курсів підвищення кваліфікації з 30.03.2020 р. за 

дистанційною формою навчання слухачів категорії «Керівники 

закладів позашкільної освіти» у складі 18 осіб (додаток №1), які 

успішно виконали навчальний план. 

2. Відрахувати з курсів підвищення кваліфікації з 30.03.2020 р. за 

дистанційною формою навчання слухачів категорії «Заступник 

директора ЗПО» у складі 5 осіб (додаток №2),  які успішно виконали 



навчальний план. 

3. Відрахувати з курсів підвищення кваліфікації з 30.03.2020 р. за 

індивідуальним графіком навчання (додаток №3) слухачів: 

- категорії «Завідуючі відділами закладів позашкільної освіти» у складі 1  

особа,    

- категорії «Методист ЗПО» у складі 4 осіб,  

- категорії «Керівник гуртків ЗПО» у складі 4 осіб, 

які успішно виконали навчальний план. 

4. Цюнь Л.О забезпечити умови для організації навчального процесу. 

 

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу НЕНЦ №34-o 

від 30.03.2020 р. 

 

1. Боровська Олена Валентинівна, директор Центру позашкільної освіти 

ім. Олександра Разумкова м. Бердичів Житомирської області; 

2. Бужор Ірина Василівна, директор Борівського будинку дитячої та 

юнацької творчості Борівської районної ради Харківської області; 

3. Булак  Людмила Михайлівна, директор Хустського районного центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді Закарпатської області; 

4. Буряс Юрій Васильович, директор, керівник гуртків Іршавського 

міського центру позашкільної освіти Іршавської міської ради 

Закарпатської області; 

5. Веприцька Євгенія Вікторівна, директор  Центру дитячої та юнацької 

творчості Ізюмської районної ради Харківської області; 

6. Вербицька Надія Миколаївна, директор Хустського районного еколого-

туристичного центру учнівської молоді відділу освіти Хустської 

районної державної адміністрації Закарпатської області; 

7. Гамора  Юрій Володимирович, директор Борівської дитячо-юнацької 

спортивної школи  Борівської районної ради Харківської області; 

8. Геревич Олександр Васильович,  директор Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;   

9. Єніна Олена Миколаївна, директор Знам′янського районного 

центру дитячої та юнацької творчості Кіровоградської області; 

10. Кепша Ярослав Семенович, директор Долинської районної Станції 

юних техніків Кіровоградської області; 

11. Кучеренко Віталій Анатолійович, директор, керівник гуртка Станції 

юних туристів м. Умань Черкаської області; 

12. Луценко Ірина Вікторівна, директор Центру творчості дітей та юнацтва  

м. Ірпеня Київської області; 

13. Нестор Олеся Борисівна, директор Хотинського Будинку дітей та 

учнівської молоді Чернівецької області;  

14. Паладій Ольга Михайлівна, директор Сторожинецького центру дитячо-

юнацької творчості Сторожинецької міської ради Чернівецької області; 

15. Пенська Галина Яківна, директор Мукачівського центру дитячої та 

юнацької творчості Закарпатської області; 

16. Плешко Петро Денисович, директор КЗ «Чернівецький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді»; 

17. Фесянова Світлана Анатоліївна, директор Христинівської школи 

мистецтв Черкаської області; 

18. Ярема Неля Володимирівна, директор КЗ «Центр дитячої та юнацької 

творчості Підволочиської селищної ради Тернопільської області». 

 

 



Додаток 2 

до наказу НЕНЦ №34-o  

від 30.03.2020 р. 

 

1. Палчей  Наталія Юріївна, заступник  директора Хустського районного 

еколого-туристичного центру учнівської молоді Закарпатської області;  

2. Скіпор Ірина Станіславівна, заступник   директора Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького 

району м. Києва; 

3. Унгурян Тетяна Миколаївна, заступник директора 

Сторожинецького центру дитячо-юнацької творчості Чернівецької 

області; 

4. Хім’як Ігор Іванович, заступник директора Львівського міського 

дитячого еколого - натуралістичного центру; 

5. Щукін Василь Степанович, заступник  директора Центру позашкільної 

освіти ім. Олександра Разумкова Житомирської області; 

  



Додаток 3 

до наказу НЕНЦ №34-o  

від 30.03.2020 р. 

 

1. Захарук Ольга Василівна, звідувач відділу Київського Палацу дітей та 

юнацтва;  

2. Василькова Марина Миколаївна, методист КОПНЗ «Буковинська Мала 

академія наук учнівської молоді» Чернівецької області; 

3. Гусак Вікторія Анатоліївна, методист Київського Палацу дітей та 

юнацтва;  

4. Ланцова Олена Миколаївна, методист Центру позашкільної освіти ім. 

О. Разумкова Житомирської області; 

5. Петраш Світлана Михайлівна, методист, керівник гуртка Хустського 

районного центру позашкільної роботи Хустської районної державної 

адміністрації Закарпатської області; 

6. Станкевич Наталія Сергіївна, методист, керівник гуртків Центру 

позашкільної освіти ім..Олександра Разумкова м. Бердичів 

Житомирської області; 

7. Бонь Олеся Василівна, керівник гуртків Хустського районного Центру 

позашкільної роботи Хустської районної державної адміністрації 

Закарпатської області; 

8. Лукіянчук Людмила Василівна, керівник  гуртків Первомайської 

міської станції юних натуралістів Миколаївської області;   

9. Рогожа Анжела Миколаївна, керівник  гуртків Хотинського Будинку 

дітей та учнівської молоді Чернівецької області. 


