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НАКАЗ

Про підведення підсумків курсів підвищення
кваліфікації директорів позашкільних 
навчальних закладів 7 —11 квітня ц.р.
(очна форма навчання).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2014 № 21 «Про
затвердження  плану  всеукраїнських  заходів  з  підвищення  кваліфікації  педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів на 2014 рік», ліцензія: серія АЕ № 270777 від
02.07.2013р.  на базі  кафедри методики позакласної  та  позашкільної  освіти Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді протягом 7-11 квітня ц.р. були проведені
курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
для всіх профілів. 

Навчально-тематичний план розрахований на 108 годин і складається із трьох модулів, які
є типовими для навчальних планів гуманітарно-соціального, професійного та діагностичного
із  розрахунку:  очна  частина  складає  32  год.,  заочна  частина  –  76  год.  Модель  курсів  за
формою проведення – очно-заочна.

Учасниками  курсів  стали  28  педагогів-позашкільників  із  12  регіонів  України,  а  саме:
Івано-Франківської,  Миколаївської,  Харківської,  Львівської,  Сумської,  Вінницької,
Полтавської,  Тернопільської,  Київської,  Закарпатської,  Дніпропетровської  областей  та  м.
Києва.

Схемою очно-заочної моделі курсів передбачено:

• ознайомлення з  теоретичним матеріалом відповідно до навчально-тематичного плану
курсів підвищення кваліфікації;

• лекції, навчальні тренінги з фахової підготовки;

• проведення конференції з обміну досвідом; 

• моніторинг  та  діагностування  навчальної  діяльності  слухачів  курсів  підвищення
кваліфікації;

• захист творчих випускних робіт.
Очна частина курсів була проведена в період з 7 по 11 квітня ц.р.
Відповідно  до  рішення  комісії  по  результатам  моніторингу  навчальної  діяльності  та

захисту творчої курсової роботи
НАКАЗУЮ:

І.  Зарахувати  результати  моніторингу  навчальної  діяльності  та  захист  творчих
курсових  робіт. Видати  свідоцтво  про  підвищення  кваліфікації  наступним  слухачам
курсів  підвищення кваліфікації  педагогічних працівників  позашкільних  навчальних
закладів:

Свідоцтво №12СПВ 033764
Кепші Ярославу Семеновичу, директору Долинної  районної  станції  юних  техніків
Івано-Франківської області.
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Свідоцтво №12СПВ 033765
Проніній Вікторії Валентинівні, директору Миколаївського державного Будинку художньої
творчості.

Свідоцтво № 12СПВ 033766
Федосєєвій  Світлані  Володимирівні,  директору  Комунального  закладу  “Харківський
обласний Палац дитячої та юнацької творчості”.

Свідоцтво № 12СПВ 033767
Боровській  Світлані  Василівні,  директору  Харківського  Палацу  дитячої  та  юнацької
творчості Харківської міської ради.

Свідоцтво № 12СПВ 033768
Леончик Олександрі Володимирівні, директору Добромильського центру дитячої та юнацької
творчості Старосамбірського району Львівської області.

Свідоцтво №12СПВ 033769
Новосельській  Олександрі  Михайлівні,  директору  Старосамбірського  центру  дитячої  та
юнацької творчості Старосамбірського району Львівської області.

Свідоцтво № 12СПВ 033770
Шевченко  Олені  Петрівні,  директору  Первомайської  міської  станції  юних  натуралістів
Миколаївської області.

Свідоцтво № 12СПВ 033771
Герасіну  Сергію  Леонідовичу,  директору  Комунального  закладу  “Шосткинська  міська
станцію юних туристів Шосткинської міської ради Сумської області”.

Свідоцтво №12СПВ 033772
Ганцевій Ірині  Вікторівні,  директору Комунального закладу “Шосткинський міський клуб
дитячої та юнацької творчості “Орлятко” Шосткинської міської ради Сумської області.

Свідоцтво №12СПВ 033773
Манаковій  Тетяні  Анатоліївні,  директору  “Шосткинської  міської  станції  юних  техніків
Шосткинської міської ради Сумської області”.

Свідоцтво №12СПВ 033774
Королюку  Василю  Васильовичу,  директору  Долинського  районного  будинку  дитячої  та
юнацької творчості Долинської районної ради Івано-Франківської області.

Свідоцтво №12СПВ 033775
Поліщук  Тетяні  Павлівні,  директору  Будинку  дитячої  творчості  Оратівського  району
Вінницької області.

Свідоцтво №12СПВ 033776
Бондарчуку Миколі Івановичу, директору Комунального закладу “Новосанжарська районна
станція юних натуралістів” Полтавської області.

Свідоцтво № 12СПВ 033777
Бурлаковій Ірині Олексіївні, директору Полтавського районного Будинку дитячої та юнацької
творчості Полтавської області

Свідоцтво №12СПВ 033778
Доскачу Ізидору Олексійовичу, директору Дитячої хорової  школи “Зоринка” Тернопільської
області. 



Свідоцтво №12СПВ 033779
Лисенку  Сергію  Володимировичу,  директору  Лубенської  міської  станції  юних  техніків  і
натуралістів Лубенської міської ради Полтавської області.

Свідоцтво №12СПВ 033780
Волянській Світлані Рудольфівні, директору Ірпінського еколого-технічного центру творчості
школярів та молоді Київської області.

Свідоцтво №12СПВ 033781
Полянській Тетяні Василівні, директору Берегівського районного будинку дитячої творчості
Закарпатської області.

Свідоцтво №12СПВ 033782
Радик  Ользі  Андріївні,  директору  Берегівського  районного  освітньо-культурного  центру
національних меншин Закарпатської області.

Свідоцтво №12СПВ 033783
Третьякову Юрію Юрійовичу, директору Нікопольського міського еколого-натуралістичного
центру Дніпропетровської області.

Свідоцтво №12СПВ 033784
Антоновій Олені Анатоліївні, директору Центру технічної творчості та професійної 
орієнтації шкільної молоді Дарницького району м. Києва

Свідоцтво №12СПВ 033785
Матвієць  Тетяні  Вікторівні,  методисту  Комунального  позашкільного  навчального  закладу
«Будинок дитячої та юнацької творчості» м. Київ.

Свідоцтво №12СПВ 033786
Драгомирецькій Ользі Авксентіївні, директору Вінницької обласної станції юних 
натуралістів

Свідоцтво №12СПВ 033787
Пенській Галині Яківні, директору Мукачівського Будинку школярів Закарпатської області.

Свідоцтво №12СПВ 033788
Коваленко Світлані Вікторівні, керівнику гуртків Будинку дитячої творчості
м. Києва

Свідоцтво №12СПВ 033789
Андрієнко Людмилі Сергіївні, керівнику гуртків Будинку дитячої творчості
м. Києва

Свідоцтво №12СПВ 033790
Носіковській Вікторії Валеріївні, керівнику гуртків Будинку дитячої творчості м. Києва

Свідоцтво №№12СПВ 033791
Андрієнко Ірині Олександрівні, керівнику гуртків Будинку дитячої творчості
м. Києва.
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