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НАКАЗ 
 

Про створення експертної комісії ІІІ етапу  

Всеукраїнського конкурсу "Джерело творчості"  

у номінації «Керівник гуртка-2020» за еколого-

натуралістичним напрямом позашкільної освіти  

(лісівничий профіль) 
 

Відповідно до Положення про Всеукраїнський конкурс «Джерело творчості», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2017 р. № 1527, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.2017 р. за № 1517/31385  
 

НАКАЗУЮ: 

 

Створити експертну комісію ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу "Джерело творчості" у 

номінації «Керівник гуртка-2020» за еколого-натуралістичним напрямом позашкільної освіти 

(лісівничий профіль) у складі: 

Голова експертної комісії – Пінчук Микола Олександрович,  завідувач відділу 

сільськогосподарського дослідництва Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 

Члени експертної комісії: 

Осадчук Леонід Семенович, завідувач кафедри  ботаніки, деревинознавства та 

недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України, доктор 

сільськогосподарських наук,  професор, голова Малої  лісової академії НЛТУ України; 

Пузріна Наталія Василівна, завідувачка кафедри біології лісу та мисливствознавства 

Навчально-наукового інституту лісового і садово-паркового господарства НУБіП України, 

кандидатка сільськогосподарських наук, доцент; 

Стукал Ніна Іванівна, керівник Дорогинського учнівського лісництва Фастівського 

районного еколого-етнографічного центру Київської області, директор Дорогинської 

загальноосвітньої школи, вчитель біології, голова Всеукраїнського обєднання «Лісова громада»; 

Підлісна Надія Анатоліївна, керівник Пилиповецького учнівського лісництва 

Бородянського району Київської області, керівник гуртка-методист Бородянського центру 

юнацької творчості; 

Фуштей Ілля Дмитрович, керівник Горошовецького учнівського лісництва 

Заставнівського району Чернівецької області; 

Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора з навчально-методичної роботи 

комунального закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

Шевченко Галина Миколаївна, керівник учнівського лісництва, яке працює на базі ДП 

«Добрянське лісове господарство», вчителька біології Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст. Ріпкинської 

районної ради Чернігівської області. 

Корень Тетяна Іванівна, методист КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

- секретар. 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  
професор В. В. Вербицький 
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