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На №  від    
 

Директорам обласних еколого- натуралістичних 

центрів (станцій юних натуралістів) 

  

Щодо нагородження відомчими нагородами 

педагогічних працівників еколого-натуралістичних 

центрів (станцій юних натуралістів) України 

за підсумками діяльності та з нагоди 95 річчя 

Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України 

 

Адміністрація НЕНЦ звертається із проханням розглянути питання щодо підготовки 

документів на представлення до нагородження відомчими нагородами Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді (10 педагогів від регіону), та Міністерства освіти і 

науки України, відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 30 липня 2013 року № 1047, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 19 серпня 2013 року №147/23959), педагогів позашкільних 

навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму, а саме: 

• Грамотою МОН України (5 педагогів від регіону); 

• Подякою МОН України (7 педагогів від регіону); 

• нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти" (3 педагога від регіону). 

Документи щодо нагородження відзнаками Міністерства освіти і науки України повинні 

бути оформлені на ім’я Міністра та мати лист підтримки облдержадміністрації. Представлення 

щодо нагородження відомчими нагородами Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді оформляти на ім’я Вербицького В.В. від директора обласного еколого-

натуралістичного центру. 

З метою підготовки загальної документації для Міністерства освіти і науки України 

стосовно нагородження педагогічних працівників еколого-натуралістичного профілю просимо 

матеріали надсилати до 25 серпня ц.р. на електронну адресу: kinolo@bigmir.net та поштову 

адресу НЕНЦ: 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19. 

Контактна інформація: тел.044-430-22-22, 0978113645 (Кузнецов Олександр 

Володимирович, методист НЕНЦ,) електронна адреса: kinolo@bigmir.net. 

 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор В. В. Вербицький 
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