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НАКАЗ

Про підведення підсумків курсів підвищення
кваліфікації директорівпозашкільних 
навчальних закладів
22—26 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 22-26 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  25 педагогів-позашкільників  із 9  регіонів  України,  а  саме:
Херсонської,  Закарпатської,  Тернопільської,  Житомирської,  Чернігівської,  Хмельницької,
Сумської, Львівської 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 22 по 26 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 033795
Хижнюк Галині  Михайлівні,  директору Голопристанської  районної  станції  юних туристів
Херсонської області.
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Свідоцтво № 12СПВ 033796
Палічевій  Галині  Віталіївні,  директору  Комунального  закладу  “Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді” Херсонської обласної ради.

Свідоцтво № 12СПВ 033797
Тидір Тетяні  Василівні,  директору Воловецького районного Центру позашкільної роботи і
дитячої творчості Закарпатської області.

Свідоцтво № 12СПВ 033794
Кіш  Тетяні  Петрівні,  директору  Еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Мукачівської міської ради Закарпатської області. 

Свідоцтво № 12СПВ 033798
Вульпе  Світлані  Петрівні,  директору  Ужгородського  районного  центру  дитячої  творчості
Закарпатської області.

Свідоцтво № 12СПВ 033799
Пироговському  Руслану  Михайловичу,  директору  Чортківського  міського  комунального
закладу “Палац дітей та юнацтва” Чортківської міської ради Тернопільської області.

Свідоцтво №12СПВ 033800
Щебликіній  Олені  Валеріївні,  директору  Чуднівської  районної  станції  юних  натуралістів
Житомирської області.

Свідоцтво №12СПВ 084501
Гребеннікову Ігорю Олександровичу, директору Центру туризму і  краєзнавства учнівської
молоді управління освіти Ніжинської міської ради Чернігівської області.

Свідоцтво №12СПВ 084502
Шампаніній  Поліні  Сергіївні,  директору  Позашкільного  навчального  закладу  Грицівської
школи сприяння здоров'ю Хмельницької області.

Свідоцтво 12СПВ 084503
Боднар Світлані Вікторівні, директору Заліщицького районного будинку дитячої та юнацької
творчості Тернопільської області.

Свідоцтво №12 СПВ 033792
Карбану  Юрію  Вікторовичу, директору  Кролевецької  районної  станції  юних  натуралістів
Сумської області.

Свідоцтво № 12 СПВ 033793
Лобуру  Петру  Івановичу,   директору  Львівського  позашкільного  навчального  закладу
туристично-краєзнавчого центру “Княжий” Львівської області.

Свідоцтво № 12СПВ 084504
Ткаченку  Володимиру  Івановичу,  директору  Семенівського  районного  Будинку  творчості
дітей та юнацтва Чернігівської області.

Свідоцтво №12СПВ 084505
Забродській  Ірині  Миколаївні,  директору  Ніжинського  Будинку  дітей  та  юнацтва
Чернігівської області.  

Свідоцтво №12СПВ 084506
Манійчук  Тетяні  Леонідівні,  директору  Шепетівського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Хмельницької області.



Свідоцтво №12СПВ 084507
Деяку  Василю  Івановичу,  директору  Хустської  Дитячо-юнацької  спортивної  школи
Закарпатської області.

Свідоцтво №12СПВ 084508
Ковальчуку Олегу Степановичу, директору Комунального закладу “Станція юних техніків”
Тернопільської міської ради.
 

Свідоцтво №12СПВ 084509
Петльованій  Галині  Дмитрівні,  директору  Товстенського   Будинку  дитячої  та  юнацької
творчості Тернопільської області. 

Свідоцтво №12СПВ 084510
Миханчук  Світлані  Миколаївні,  директору  Комунального  закладу  Тернопільської  міської
ради «Центр творчості дітей та юнацтва»

Свідоцтво №12СПВ 084511
Гудимі  Галині  Олексіївні,  директору  Центру  творчості  дітей  та  юнацтва  Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації.

Свідоцтво №12СПВ 084512
Борушевич  Тетяні  Олександрівні,  директору  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості
Голосіївського району м. Києва.

Свідоцтво №12СПВ 084513
Тихопію  Олександру  Яковичу,  директору  Центру  науково-технічної  творчості  молоді
«Сфера» Оболонського району м. Києва.

Свідоцтво №12СПВ 084514
Тихоновій Ірині Іванівні, директору Палацу дитячої та юнацької творчості Солом’янського
району м. Києва. 

Свідоцтво №12СПВ 084515
Виборній  Наталії  Іванівні,  директору  Станції  юних  техніків  -  Центр  науково-технічної
творчості молоді Дніпровського району м. Києва.

Свідоцтво №12СПВ 084516
Шкірбі  Василю  Михайловичу,  директору  Мукачівського  міського  центру  туризму,
краєзнавства, екскурсій та спорту Мукачівської міської ради. 

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


