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НАКАЗ 
 

Про створення творчої групи з підготовки 

навчальних програм з позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму  
 

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді на 2021 рік щодо підготовки збірника навчальних програм з позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму,  з метою забезпечення якості позашкільної освіти, оновлення змісту 

навчальних програм з урахуванням досягнень науки, розвитку технологій та вимог ринку праці, Стратегії 

сталого розвитку України, впровадження STEM-освіти, реалізації трансдисциплінарного підходу 

  
НАКАЗУЮ: 

 

Створити творчу групу з підготовки навчальних програм за еколого-натуралістичним 

напрямом позашкільної освіти у складі:  

Голова творчої групи – Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Члени творчої групи: 

 Адріанов Віктор Леонідович, методист Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, спеціаліст вищої категорії, Заслужений  вчитель України; 

 Безусько Алла Герасимівна, методист Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді, спеціаліст вищої категорії, кандидат біологічних наук;  

 Білоус Олена Петрівна, старший науковий співробітник Відділу екології водяних рослин 

та токсикології Інституту гідробіології Національної академії наук України, кандидат 

біологічних наук; 

 Драган Ольга Анатоліївна, завідувач методичного відділу Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді;  

 Дужук Сніжана Андріївна, завідувач методичного відділу Комунальний заклад "Станція 

юних натуралістів" Рівненської обласної ради; 

 Кацурак Вікторія Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді; 

 Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних 

наук України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; 

 Костенко Світлана Олексіївна, професор кафедри генетики, розведення та біотехнології 

тварин Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

доктор біологічних наук; 

 Леус Юрій Віталійович, завідувач відділу біологічного Комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів», кандидат біологічних наук; 

 Хлус Лариса Миколаївна, методист Комунального закладу «Чернівецький обласний 

еколого-натуралістичний центр», кандидат біологічних наук, доцент  

             Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор В. В. Вербицький 
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