
“06” лютого 2023 р. №5-О

Про зарахування слухачів
на курси підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти у лютому-березні 2023 року

На  виконання  Плану семінарів-практикумів  для  педагогічних  працівників
закладів позашкільної освіти на 2023 рік, затвердженого наказом Міністерства від
28.11.2022 № 1063,  та  листа  МОН України  від  12.01.2023 № 4/79-23  «Про
курси  підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  закладів
позашкільної освіти у 2023 році»

НАКАЗУЮ:

1. Зарахувати на курси підвищення кваліфікації з 6.02.2023 р. по 3.03.2023
р. за змішаною формою навчання слухачів категорії «Методисти закладів
позашкільної освіти» у складі 22 особи (додаток №1)

2. Зарахувати на курси підвищення кваліфікації з 6.02.2023 р. по 3.03.2023
р. за змішаною формою навчання слухачів категорії «Керівники гуртків закладів
позашкільної освіти»  у складі І група 16 осіб, ІІ група – 16 осіб (додаток №2);

3. Зарахувати на курси підвищення кваліфікації з 6.02.2023 р. по 3.03.2023
р. за змішаною формою навчання слухачів категорії «Завідуючі відділами закладів
позашкільної освіти» у складі 5 особи (додаток №3)

4. Зарахувати на курси підвищення кваліфікації з 6.02.2023 р. по 3.03.2023
р. за індивідуальним графіком навчання слухачів категорії 

- «Директор закладу позашкільної освіти» у складі – 1 особа (додаток №4).
- «Акампоніатор ЗПО» у складі – 3 особа (додаток №5).
- «Педагог-організатор» у складі – 2 особа (додаток №6).
5. Кліменко  В.І.,  заступнику  директора  з  навчально-методичної  роботи,

забезпечити умови для організації навчального процесу.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор Володимир  Вербицький



Додаток №1 до наказу 
від «6» лютого 2023 р. №5-О__

Список слухачів категорії
«Методисти закладів позашкільної освіти»

ЛЕЩЕНКО Юлія Гри-
горівна

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти  «Академія
майбутнього» Кременчуцької міської ради Кременчуцького ра-
йону Полтавської області

Чайка Тетяна Василі-
вна

Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учні-
вської молоді

Реплюк Тетяна 
Василівна 

Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради 

Бpaунc Oльга Юріївна Навчально-виховний  комплекс  допрофесійної  підготовки  та
технічної творчості молоді м. Києва

Бодянчук                        
Тетяна Юріївна 

Кельменецький дитячо-юнацький центр Дністровського району 
Чернівецької області 

Циганюк                         
Валентина Василівна 

Кельменецький дитячо-юнацький центр Дністровського району
Чернівецької області 

Торопова Тетяна 
Джумберівна

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія 
майбутнього»

Українець Олена Вяче-
славівна

Тульчинська  станція  юних  натуралістів  Тульчинської  міської
ради Тульчинського району Вінницької області

Степанятова Альона 
Михайлівна

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА
ЮНАЦТВА СОКИРЯНСЬКОЇ МІСЬКОІ РАДИ

Гнибіда Сергій 
Анатолійович

Донецький обласний еколого-натуралістичний
центр

Тихович Ксенія 
Михайлівна

ЦЕНТР ТВОРЧОСТІ
ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА СОКИРЯНСЬКОЇ МІСЬКОІ РАДИ

Кузьмінська Валентина
Василівна

Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Негрич Альона 
Михайлівна

Будинок творчості дітей та юнацтва, що знаходиться у 
комунальній власності територіальної громади міста Чернівці

Хаща Лариса 
Михайлівна

КЗ «Закарпатський центр туризму, краєзнавства, екскурсій і 
спорту
Учнівської молоді» Закарпатської обласної ради

Скрипа Людмила Оле-
ксандрівна

Сторожинецького центру дитячо-юнацької творчості, Черніве-
цького району, Чернівецької області. 

Челнокова  Марія
Сергіївна

УДУ імені Михайла Драгоманова

Шеремет Інеса Володи-
мирівна

УДУ імені Михайла Драгоманова

Ігнатенко  Сергій
Анатолійович

УДУ імені Михайла Драгоманова

 Василенко  Катерина
Сергіївна

УДУ імені Михайла Драгоманова

Білик  Валентина  Гри-
горівна

УДУ імені Михайла Драгоманова



Додаток №2 до наказу 
від «6» лютого 2023 р. №5-О

Список слухачів категорії
«Керівники гуртків закладів позашкільної освіти»

Надь Кристіна Йосипівна Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради
Щуренко Володимир Фе-
дорович

Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради

Чалбаш Алла Домініківна Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради
Катран Ярослава Миколаї-
вна

Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради

Меддьєші Аніта Ігнацівна Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради
Бундаш Людвиг Петрович Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради

Бекені Ганна Іванівна Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради 
Горзов Тетяна Миколаївна Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради 
Касьянова Світлана Вяче-
славівна

Донецький обласний еколого-натуралістичний центр

Олешко Людмила Миколаї-
вна 

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти  «Академія
майбутнього» Кременчуцької міської ради Кременчуцького ра-
йону Полтавської області

Тітякова Зоя Григорівна Комунальний заклад «Запорізький Обласний центр еколого 
натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької 
обласної ради

Колодій Віра Миколаївна Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Великоновосілківської
селищної ради

Куркчі Тетяна Миколаївна Центр  дитячої  та  юнацької  творчості  Великоновосілківської
селищної ради 

Феофанова Євгенія Андрії-
вна

Донецький обласний центр технічної творчості дітей та 
юнацтва

Бикова Вікторія Станіславі-
вна 

Донецький обласний центр технічної творчості дітей та 
юнацтва

Тронько Наталія Ігорівна Комунальний заклад «Богодухівський центр дитячої та юна-
цької творчості»

Куча Тетяна Анатоліївна Донецький обласний еколого-натуралістичний центр 
Божок Світлана Іванівна Центр творчості дітей та юнацтва ім. Д. Туптала.  Макарі-

вської селищної Ради.
Коваленко Вікторія Василі-
вна                                          

Український державний центр позашкільної освіти

Демчишина Зоя Іванівна Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства учні-
вської молоді

Петренко Андрій Іванович Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та 
юнацької творчості»

Кравцов Юрій 
Олександрович 

комунального закладу
"Чернівецький обласний центр науково-технічної
творчості учнівської молоді"

Воронова Зінаїда Марківна Хотинський Будинок дітей та
учнівської молоді

Дудка Оксана Іванівна Хотинський Будинок дітей та
учнівської молоді



Тихобразова Світлана 
Іванівна

Хотинський Будинок дітей та
учнівської молоді

Щепіхіна Ірина Геннадіївна Донецький обласний еколого-натуралістичний
центр

Журавська Анна Ігорівна Вишгородський міський Центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»

Забайрачна Альона 
Русланівна

Вишгородський міський Центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»

Коренюк Анжела 
Станіславівна

Вишгородський міський Центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»

Маричева Ірина Іванівна Вишгородський міський Центр
художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт»

Мирний Олександр
Миколайович

Позашкільний навчальний заклад Центр дитячої та
юнацької творчості Дружківської міської ради
Донецької області

Тарабар Алла Дмитрівна Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та 
юнацької творчості»

Додаток №3до наказу 
від «6» лютого 2023 р. № 5-О

Список слухачів категорії 
«Заввідділом ЗПО»

Вуглицька  Альона
Анатоліївна

Вінницька обласна станція юних натуралістів

Рекшенюк  Сергій
Васильович 

Вінницька обласна станція юних натуралістів

Страшевський  Юрій
Миколайович 

Вінницька обласна станція юних натуралістів

Кононенко  Ірина
Володимирівна

Український державний центр позашкільної освіти

Дербак  Світлана
Михайлівна 

Відділ  освіти,  сім’ї,  молоді,  спорту  та  культури  Колочавської
сільської ради

Додаток №4 до наказу 
від «6» лютого 2023 р. № 5-О

Індивідуальний графік навчання слухача категорії
 «акомпаніатор ЗПО»

Горват Клара Степанівна Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради
Герасименко Олеся Васи-
лівна

ЦТДЮ, ім. Д.Туптала Макарівської селищної ради

Дудка Анатолій Іванович Хотинський Будинок дітей та
учнівської молоді



Додаток №5 до наказу 
від «6» лютого 2023 р. № 5-О

Індивідуальний графік навчання слухача категорії 
«Директор ЗПО»

Полянська Тетяна Василівна Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради

Додаток №6 до наказу 
від «6» лютого 2023 р. №5-О

Індивідуальний графік навчання слухача категорії 
«Педагог-організатор ЗПО»

Радик Олена-Ольга Андріївна, Центр позашкільної освіти Берегівської міської ради
Дахно Інна Петрівна, комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»


