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«04» січня 2022 р.          № 23 

 

Про підсумки проведення Всеукраїнського  

семінару-практикуму (Великого педагогічного  

колоквіуму) для голів методичних об’єднань  

біологічного напряму у 2022 році 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 грудня 

2021 року № 1379 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2022 рік (за 

основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2022 рік», листа 

Міністерства освіти і науки України від 17.12.2021 р. № 4/1213-21 «Про 

проведення семінару-практикуму» Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді 03-04 лютого 2022 року провів в змішаному форматі 

семінар-практикум (Великий педагогічний колоквіум) для голів методичних 

об’єднань біологічного напряму «Сучасні методи навчання у процесі 

викладання біології». 

Загалом у роботі семінару-практикуму взяли участь понад 80 фахівців 

освітньої галузі зі всіх куточків України. Ключовими моментами зустрічі став 

розгляд чинних нормативно-правових документів та навчально-методичного 

забезпечення викладання предметів природничо-освітньої галузі, підготовка 

майбутніх вчителів природничих наук, організація науково-дослідницької 

роботи здобувачів освіти тощо. Під час проведення дискусійних майданчиків 

відбувся обмін думками й досвідом роботи. 

На підставі проведення зазначеного заходу  

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Надати Сертифікати Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України про опанування 

програми семінару-практикуму (Великий педагогічний колоквіум) «Сучасні 

методи навчання у процесі викладання біології» обсягом 12 академічних годин 

педагогічним працівникам закладів загальної середньої, позашкільної та 

професійно-технічної освіти, методистам установ післядипломної освіти та 

методичних кабінетів, фахівцям закладів вищої освіти: 
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1. Артеменко Людмила Миколаївна, вчитель, Рибаківський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів Миколаївської області 

2. Баданюк Валентина Миколаївна, заступник директора, Комунальний 

заклад "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради" 

3. Басанська Владлена Дмитрівна, керівник гуртка, Комунальний заклад 

"Міський еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області" 

4. Беляніна Ірина Анатоліївна, консультант, Комунальна установа 

"Одеський центр професійного розвитку педагогічних працівників" 

5. Бень Наталія Володимирівна, завідувач відділом екології та охорони 

природи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України 

6. Бобровська Валентина Анатоліївна, керівник гуртків біологічного 

профілю, Комунальний заклад ''Станція юних натуралістів'' Рівненської 

обласної ради 

7. Богачук Світлана Іванівна, методист, керівник гуртків, Комунальний 

заклад "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" 

8. Бондя Мирослава Миколаївна, вчитель, Комунальний заклад загальної 

середньої освіти "Навізький ліцей" Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області 

9. Брижак Людмила Михайлівна, завідувачка відділу, біології та методичної 

роботи Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді 

10. Вакула Алла Сергіївна, завідуюча еколого-натуралістичного відділу, 

Комунальний заклад "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими 

дітьми Черкаської обласної ради" 

11. Валах Ірина Ігорівна, керівник гуртків, голова обласного методичного 

об'єднання керівників гуртків еколого-натуралістичного напряму, Комунальний 

заклад Львівської обласної ради "Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" 

12. Войтенко Олена Олександрівна, вчителька-методистка, вчителька 

початкових класів вищої категорії вчителька-методистка, вчителька початкових 

класів вищої категорії Лиманського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» № 1 

Лиманської міської ради Донецької області 

13. Головченко Віктор Вадимович, завідувач природничим відділом, 

Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді 

14. Головченко Людмила Юріївна, директор, Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

15. Голуб Світлана Петрівна, учитель біології, Слов`янський ЗЗСО I-III 

ступенів № 9 Слов`янської міської ради Донецької області 
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16. Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології, 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

17. Давиденко Людмила Василівна, директор, Комунальний заклад 

"Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради" 

18. Денисенко Любов Павлівна, учитель біології, Дробишевська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лиманської міської ради Донецької області 

19. Димашевська Христина Богданівна, керівник гуртків, Позашкільний 

комунальний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" 

Бережанської міської ради Тернопільської області 

20. Діденко Галина Олександрівна, вчитель біології, заступник директора з 

НВР, Авторська школа М.П.Гузика Одеської області 

21. Должненко Руслана Леонідівна, вчителька біології,  Комунальний заклад 

«Трибусівська гімназія Студенянської сільської ради Вінницької області" 

22. Домрачева Тетяна Василівна, завідувач квітково-декоративним 

господарством Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України 

23. Драган Ольга Анатоліївна, завідувач інформаційно-методичним відділом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України 

24. Задобрівська Людмила Олександрівна, зав.відділом, Чернівецький 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

25. Заслонкіна Ольга Петрівна, практичний психолог, керівник гуртків, 

Комунальний заклад "Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" 

26. Зельська Олена Миколаївна, директор, Сєвєродонецький міський Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Луганської області 

27. Іванус Алла Василівна, методист, КЗО“Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровької обласної 

ради 

28. Іващенко Ніна Петрівна, завідуюча методичним відділом, Комунальний 

заклад "Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської 

обласної ради" 

29. Ільченко Наталія Олександрівна, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

30. Кабанова Марина Олегівна, вчитель біології, Сухополов'янська ЗОШ I-III 

ступенів Сухополов'янської сільської ради Чернігівської облісті 

31. Козленко Валентина Панасівна, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

32. Комендантов Володимир Федорович, завідувач відділом біології 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України 

33. Копчук Ольга Петрівна, директор школи, вчитель біології, 

Репужинецький ОЗЗСО Кадубовецької сільської ради Черкаської області 
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34. Коробка Юлія Сергіївна, керівник гуртка, Комунальний заклад "Міський 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді Марганецької 

міської ради Дніпропетровської області" 

35. Кошіль Марія Іванівна, заступник директора з навчально-методичної 

роботи, КЗ ЛОР "Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" 

36. Кретова Віра Олександрівна, вчитель географії та природознавства, 

Степнянський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Хлібодарівської 

сільської територіальної громади Волноваського району Донецької області 

37. Кривуля Ірина Григорівна, керівник гуртка, Комунальний заклад освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради 

38. Крикун Галина Віталіївна, заступник директора, Комунальний заклад 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради 

39. Кузьмінська Валентина Василівна, методист, Чернівецький обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

40. Кузнецов Олександр Володимирович, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

41. Лапiна Ольга Петрiвна, керiвник гуртка, Комунальний заклад освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради 

42. Леус Юрій Віталійович, завідувач відділу біології КЗ «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» 

43. Логвіна-Бик Тетяна Анатоліївна, заступник директора з методичної 

роботи, учитель предмета "Основи здоровя" у 5 класі, Мелітопольська гімназія 

№ 1 Мелітопольської міської ради Запорізької області 

44. Мазур Петро Олександрович, завідувач наукової лабораторії 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України 

45. Майборода Інна Олександрівна, заступник директора, Комунальний 

заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської 

молоді” Дніпропетровської обласної ради 

46. Маркова Наталія Володимирівна, вчитель, Комунальний заклад загальної 

середньої освіти "Топільненський ліцей" Рожищенської міської ради Луцького 

району Волинської області 

47. Матвієвська Оксана Володимирівна, завідувач відділу організаційно-

масового, Луганський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 

48. Матющенко Галина Вікторівна, завідувачка організаційно-масового 

відділу, КЗ ЛОР "Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" 

49. Мосієнко Любов Володимирівна, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 
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50. Мудрак Тетяна Олександрівна, завідувачка методичного відділу, 

керівниця гуртків, Комунальний заклад "Центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді" Херсонської обласної ради 

51. Найда Надія Василівна, завідувач лабораторії Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

52. Немкова Олена Валеріївна, керівник гуртка, Комунальний заклад освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради 

53. Німчук Тетяна Миколаївна, вчитель біології, КЗ "Тернівський ліцей №5 

Тернівської міської ради Дніпропетровської області" 

54. Огреба Людмила Миколаївна, завідуюча відділом організаційно-масової 

роботи, Комунальний заклад "Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради" 

55. Панченко Світлана Вікторівна, культорганізатор, керівник гуртка, 

Комунальний заклад "Міський еколого-натуралістичний центр дітей та 

учнівської молоді Марганецької міської ради Дніпропетровської області" 

56. Пасічник Андрій Леонідович, методист, Комунальний заклад "Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради" 

57. Петлицька Вікторія Петрівна, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

58. Петрова Світлана Василівна, заступник директора, КЗ "Луганський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості" 

59. Пінчук Микола Олександрович, завідувач аграрним напрямом 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України 

60. Плотник Іван Йосипович, вчитель біології і хімії, Філія "Ткаченківського 

опорного закладу загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів Окнянської 

селищної ради Подільського району Одеської області", Гулянська загальна 

середня школа І - ІІ ступенів з дошкільним відділенням 

61. Полога Вікторія Анатоліївна, методист, Філія КЗО "Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді" Дніпропетровської обласної 

ради "Шафран" Дніпропетровської області 

62. Прокопець Наталія Олексіївна, вчитель біологіі та хімії, Комунальний 

заклад «Навчально–виховне об’єднання ліцей-школа–дошкільний навчальний 

заклад «ВІКТОРІЯ–П» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області» 

63. Радзіковська Лілія Олексіївна, керівник гуртка, Комунальний заклад 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради 

64. Раковець Ольга Сергіївна, керівник гуртка, Комунальний заклад освіти 

"Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді" 

Дніпропетровської обласної ради 

65. Ракочий Вєліна Костянтинівна, вчитель хімії, Великокучурівський ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів імені Володимира Бузенка Великокучурівської сільської ради 

Чернівецької області 
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66. Романович Тетяна Калениківна, вчитель, Поліський ліцей Березнівської 

міської ради Рівненського району Рівненської області 

67. Ромашко Раїса Ярославівна, керівник гуртка, Комунальний заклад 

"Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради 

68. Савченко Наталія Миколаївна, учитель біології, Дмитрівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чернігівської області 

69. Стаікова Олена Володимирівна, учитель біології та хімії, 

Новокраснянський ліцей Кремінської міської ради Луганської області 

70. Стасенко Анастасія Віталіївна, керівник гуртка, Комунальний заклад 

освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради 

71. Троїцька Таісія Броніславівна, директор, Миколаївський обласний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

72. Трубеко Тетяна Василівна, керівник гуртка, Донецький обласний 

еколого-натуралістичний центр 

73. Туманян Тетяна Сергіївна, викладач біології, методист, Науковий ліцей 

комунального закладу вищої освіти "Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради 

74. Федоренко Наталія Миколаївна,керівник гуртків Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

75. Федорович Андрій Михайлович, завідувач відділу біології та екології, КЗ 

ЛОР "Львівський обласний центр еколого- натуралістичної творчості 

учнівської молоді" 

76. Федорчук Михайло Ігорович, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

77. Химчак Галина Тимофіївна, заступник директора з навчально-методичної 

роботи, Комунальний заклад "Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" 

78. Хлус Лариса Миколаївна, методист, Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді 

79. Цюнь Сергій Олександрович, методист Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України 

80. Черепня Тетяна Віталіївна, керівник циклової комісії, учитель хімії та 

біології, Райгородоцький загальноосвітній заклад середньої освіти І - ІІІ ст. 

Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області 

81. Черлінка Любов Василівна, заступник директора з навчально-методичної 

роботи, Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 

82. Чуль Ольга Сергіївна, вчитель, Обласний науковий ліцей в м. Рівне 

Рівненської обласної ради 

83. Шпітько Надія Сергіївна, керівник гуртка, Комунальний заклад освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 

Дніпропетровської обласної ради 
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84. Яцишина Людмила Анатоліївна, вчитель, Рохманівська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів - філія Шумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 

Тернопільської області. 
 

 

ІІ. Висловити продяку спікерам Всеукраїнського семінару-практикуму 

«Сучасні методи навчання у процесі викладання біології» за організаційне 

сприяння у проведенні заходу та аргументоване ведення діалогу на дискусійних 

майданчиках:  

1. Фіцайло Світлані Сергіївні, головному спеціалісту Головного управління 

загальної середньої та позашкільної освіти Міністерства освіти і науки України; 

2. Калініченко Надії Андріївні, доктору педагогічних наук, професору, 

Заслуженому вчителю України, кафедра біології та методики її викладання 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

ім. В. Винниченка; 

3. Степанюк Аллі Василівні, професору кафедри загальної біології та 

методики навчання природничих дисциплін Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, доктору педагогічних 

наук; 

4. Безусько Аллі Герасимівні, методисту Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, кандидату біологічних наук, 

доценту; 

5. Адріанову Віктору Леонідовичу, методисту Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, Заслуженому вчителю України; 

6. Лучаківській Юлії Сергіївні, завідувачці лабораторії експериментальної 

біології Київського Палацу дітей та юнацтва, кандидату біологічних наук. 

 

 

 

 

 
Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 

 


