
 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 
 

Н А К А З 
м. Київ 

«23» жовтня 2020р.                                                                                           № 67-о 

 

Про відрахування слухачів 

з курсів підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників, заступників директорів  

закладів позашкільної освіти у жовтні 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  28.09 - 23.10.2020 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 23.10.2020 р. за 

дистанційною формою навчання слухачів категорії «Директори і 

заступники директорів закладів позашкільної освіти» у складі 23 осіб 

(додаток №1), які успішно виконали навчальний план. 

2. Відрахувати з курсів підвищення кваліфікації з 23.10.2020 р. за 

дистанційною формою навчання слухачів категорії «Педагогічні 

працівники закладів позашкільної освіти» у складі – 18 осіб (додаток №2),  

які успішно виконали навчальний план. 



3. Цюнь Л.О., заступнику директора з навчально-методичної роботи, 

забезпечити оформлення та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації. 

 

 

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до наказу НЕНЦ № 67-о 

від 23.10.2020 р. 

 

1. Баданюк Валентина Миколаївна, заступник директора Черкаського 

обласного центру роботи з обдарованими дітьми; 

2. Бербець Вікторія Сергіївна, директор Київського державного будинку 

художньої та технічної творчості; 

3. Бєльська Валентина Василівна, директор, керівник гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області; 

4. Горбик Оксана Олександрівна, заступник директора Макарівського 

районного центру творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала Київської 

області; 

5. Готюр Лариса Богданівна, заступник директора  Мукачівського Центру 

дитячої та  юнацької творчості Закарпатської області; 

6. Давиденко Людмила Василівна, директор Черкаського обласного центру 

роботи з обдарованими дітьми; 

7. Демчук Леся Олександрівна, заступник директора  Хмельницького  

обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

8. Інденко Тетяна Вікторівна,  заступник директора  Запорізького обласного 

центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;   

9. Калашник Ніна Григорівна, директор, керівник гуртка Козелещинського 

Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської області; 

10.  Климчук Василь Васильович, директор Хмельницького   обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді; 

11.  Коротка Тетяна Олександрівна, заступник директора, керівник гуртка 

Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Херсонської 

обласної ради; 

12.  Кузьма Василь Юлійович, заступник директора Закарпатського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

13.  Кухарська Тетяна Анатоліївна, заступник директора Тернопільського 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;  

14.  Майборода Інна Олександрівна, заступник директора Обласного еколого-

натуралістичного центру дітей та учнівської молоді Дніпропетровської 

обласної ради; 

15.  Мотренко Тетяна Володимирівна, заступник директора Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Кременчуцької міської 

ради Полтавської області; 

16.  Набока Тетяна Сергіївна, директор Комплексу позашкільної роботи з дітьми 

та юнацтвом Рубіжанської міської ради Луганської області; 

17. Наконечна Оксана Леонідівна, заступник директора Дитячо-юнацького 

центру Дарницького району м. Києва; 

18.  Олаг Яна Сергіївна, заступник директора Мукачівського Центру дитячої та  

юнацької творчості Закарпатської області; 



19.  Павлюк Світлана Юріївна, заступник директора Вінницької обласної станції 

юних натуралістів; 

20.  Петренко Тетяна Олексіївна, заступник директора Центру науково-технічної 

творчості молоді «СФЕРА», м. Київ; 

21.  Попович Олеся В’ячеславівна, заступник директора Чечельської районної 

станції юних натуралістів Вінницької області; 

22.  Сасин  Оксана Василівна, заступник директора  Тячівського районного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області; 

23.  Яковлєв Володимир Афанасійович, директор КЗ «Луганський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу НЕНЦ № 67-о 

від 23.10.2020 р. 

 

1. Бобровська  Валентина Анатоліївна, завідувач відділу , керівник гуртків 

комунального закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної 

ради;  

2. Бойченко Тарас Олегович, керівник гуртка Центру науково-технічної 

творчості  молоді «Сфера» м. Київ; 

3. Вікарій Леся Вікторівна, практичний психолог, керівник гуртка  Центру 

позашкільної освіти імені Олександра Разумкова Житомирської області; 

4. Галата Наталія Василівна, завідувач відділу, керівник гуртка Кременчуцького 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Полтавської області; 

5. Галушкай Юлія Іванівна, завідувач відділу, керівник гуртка Хустського 

районного еколого-туристичного центру учнівської молоді Хустської РДА 

Закарпатської області; 

6. Клименко Аліна Федорівна, завідувач відділу Київського державного 

будинку художньої та технічної творчості; 

7. Копинець Ольга Вікторівна, завідувач відділу Тячівського районного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області; 

8. Корнієнко Анна Володимирівна, методист Центру технічної творчості та 

професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва; 

9. Костогриз Анна Андріївна, керівник гуртка Будинку дитячої творчості 

Шевченківського району м. Києва; 

10.  Мудрак Тетяна Олександрівна, завідувач відділом, керівник гуртка 

комунального закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» Херсонської обласної ради; 

11.  Недуха Тетяна Анатоліївна, керівник гуртка Будинку дитячої творчості 

Шевченківського району м. Києва; 

12.  Неменуща Тетяна Вікторівна, завідувач відділу Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

13.  Отрох Тамара Миколаївна, керівник гуртка Макарівського районного центру 

творчості дітей та юнацтва імені Данила Туптала Київської області; 

14.  Суха Вікторія Володимирівна, керівник гуртка Станції юних натуралістів 

Миколаївської області, м. Первомайськ; 

15.  Шевченко Олена Петрівна, керівник гуртка Станції юних натуралістів 

Миколаївської області, м. Первомайськ; 

16.  Шинкарчук Тетяна Вадимівна, завідувач відділу Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

17.  Шмаль Ніна Альбінівна, завідувач  відділом  Вінницької обласної станції 

юних натуралістів; 

18.  Щербина Олена Іванівна, завідувач відділу Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 


