
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua

від 18.08.2015 № 1/9-395                  

від ___________ на №              

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської 
державних адміністрацій

Про проведення тренінгу
з патріотичного виховання 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки  від 01.07.2013 № 2494-л
та з метою підготовки сертифікованих тренерів із патріотичного виховання дітей
та  молоді  з  30  вересня  до  2  жовтня у  м. Київ Національним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно  з  Інститутом  проблем
виховання  Національної  академії  педагогічних  наук  України  буде  проведений
тренінг.

До  участі  в  заході  запрошуються  педагогічні  працівники,  які  пройшли
І етап тренінгу, за списком згідно з додатком.

Учасники  тренінгу  отримають  свідоцтва  тренера  із  патріотичного
виховання.

Заїзд та реєстрація учасників – 30 вересня до 13.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська,  19,  НЕНЦ.  Проїзд  від  залізничного  вокзалу  м. Київ:
маршрутним таксі № 558 або № 181 до зупинки «Мостицька».

Від`їзд учасників заходу – 2 жовтня після 14.00 год.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що  від-

ряджає.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60.
Додаток: на 3 арк.

Заступник Міністра -
керівник апарату        О. В. Дерев’янко

Бут С.В.. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Додаток 
до листа МОН України
від 18.08.2015  № 1/9-395

Список учасників тренінгу

Вінницька область
1. Кушнір Інна Сергіївна,  практичний психолог Вінницької обласної станції

юних натуралістів.
2.  Мельник  Валентина  Анатоліївна,  культорганізатор  Вінницької  обласної

станції юних натуралістів.

Дніпропетровська область
1. Цапенко Ірина Вікторівна, педагог-організатор Комунального закладу осві-

ти  середньої  загальноосвітньої  школи  №3  з  профільними  класами  імені  М.
Островського м. Жовті Води.

2.  Алєксєєва  Юлія  Валеріївна,  соціальний  педагог  Комунального  закладу
освіти середньої загальноосвітньої школи №3 з профільними класами імені М.
Островського м. Жовті Води.

3.  Баранова  Наталія  Володимирівна,  вчитель  КЗО  СЗШ  №62  м. Дні-
пропетовськ.

Закарпатська область
1.Примак  Віра  Вікторівна,  заступник  директора  з  виховної  роботи  Вели-

коберезнянської гімназії Великоберезнянської районної ради.

Івано-Франківська область
1.  Камінська  Ольга  Миколаївна,  керівник  гуртків  Обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.
2.  Арабчук  Іван  Іванович,  викладач  предмета  «Захист  Вітчизни»  Івано-

Франківського  обласного  ліцею-інтернату  для  обдарованих  дітей  із  сільської
місцевості.

3. Бойчук Марія Тарасівна, керівник гуртка Обласного еколого-натуралісти-
чного центру учнівської молоді Івано-Франківської обласної ради.

Запорізька область
1.  Жабицька  Анжела  Геннадіївна,  завідуюча  оргмасовим  відділом  КЗ

«Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської моло-
ді».

2. Тимофеєва Наталія Василівна, заступник директора з виховної роботи КЗ
"Хортицький національний навчально-реабілітаційний багатопрофільний центр"
Запорізької обласної ради.

3.  Якименко Яна Сергіївна,  вихователь  КЗ "Хортицький національний на-
вчально-реабілітаційний багатопрофільний центр" Запорізької обласної ради.

Київська область
1.  Білановський  Ігор  Володимирович,  завідуючий  відділом  спортивно-

масової роботи Броварського районного центру туризму.
Миколаївська область 



1.Олексюк Оксана Євгенівна, доцент кафедри теорії та методики виховання і
психічного  розвитку  особистості  Миколаївського  національного  університету
імені В.О.Сухомлинського.

Одеська область
1.Науменко Юлія Сергіївна, заступник директора з виховної роботи Білозе-

рської багатопрофільної гімназії ім. О.Я. Печерського Білозерської районної ради.
2. Борчану Олена Михайлівна, вчитель історії Лощинівської загальноосвіт-

ньої середньої школи І- ІІІ ступенів Ізмаїльської районної ради.
3.  Кожухаренко  Людмила  Валентинівна,  вчитель  історії  та  правознавства

Утконосівської ЗОШ І-ІІІ ст. Ізмаїльського району.
4. Сорокіна Анастасія Ігорівна, заступник директора з виховної роботи При-

лиманської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Овідіопольського району.
5. Кравченко Тетяна Василівна, заступник директора з виховної роботи  Ви-

паснянської ЗОШ І-ІІІст.№2 Білгород-Дністровського району.
6. Лелеко Олена Олександрівна, методист Іллічівського міського методично-

го кабінету.

Полтавська область
1.Бутенко Тетяна Олександрівна, завідувач районного методичного кабінету

відділу освіти, сім’ї та молоді Козельщинської  райдержадміністрації.
2.  Лещенко  Інна  Вікторівна,  методист  Полтавського  обласного  еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді.

Тернопільська область
1.Роган  Олег  Мирославович,  методист  науково-краєзнавчого  відділу  Те-

рнопільського обласного комунального центру туризму, краєзнавства,  спорту та
екскурсій учнівської молоді.

Херсонська область
1.  Абрамчук  Ірина  Миколаївна,  вчитель  Цюрупинської  спеціальної  зага-

льноосвітньої школи.
2. Славов В’ячеслав В’ячеславович, член ГО «Козацька варта» м. Херсон.

Хмельницька область
1.Гіджеліцький Ігор Казимирович, завідувач науково-методичного центру ви-

ховної  роботи захисту прав дитини,  дисциплін художньо-естетичного циклу та
фізичного виховання Хмельницького обласного інституту післядипломної педаго-
гічної освіти.

Черкаська область
1.Васильченко Світлана Миколаївна, заступник директора з виховної роботи

Лисянського НВК "Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 1 — гімназія".
2. Ковтун Світлана Павлівна, методист з виховної роботи відділу освіти Ли-

сянської РДА.
3. Дядик Оксана Василівна, заступник директора з виховної роботи Сміля-

нської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Смілянської міської ради.

Чернівецька область



1.Токарюк  Ольга  Євгеніївна,  керівник  гуртка  Сторожинецького  районного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.

м. Київ
1. Кобзар Ігор Володимирович, керівник гуртка “Козак”.
2. Косяк Ріта Сергіївна, начальник відділу позашкільної освіти та виховної

роботи  Управління  освіти  Оболонської  районної  в  місті  Києві  державної
адміністрації.

3. Волошина Лариса Ласлівна, заступник директора з виховної роботи  СЗШ
№ 104 Оболонського району.

4. Шамкова Галина Вікторівна, методист Центру творчості дітей та юнацтва
Оболонського району.

5.  Фролова  Тетяна  Володимирівна,  практичний  психолог  ЗСШ  №  6
Подільського району. 

6. Топіха Ольга Владиславівна, керівник секції з веслування Військово-патрі-
отичного центру "Єдність" Оболонського району.

7. Сіз Олег Вікторович, вчитель історії гімназії №143 загальноосвітнього на-
вчального закладу І-ІІІ ступеня.

8. Ніканоров Костянтин Михайлович,  вчитель предмету "Захист Вітчизни"
гімназії №143 загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступеня.

9. Хоменко Олена Анатоліївна,  практичний психолог Науково-методичного
центру  практичної  психології  і  соціальної  роботи  Інституту  післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

10. Олексенко Світлана Валер’янівна, практичний психолог Науково-методи-
чного центру практичної психології і соціальної роботи Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.

11.  Чиренко Наталія  Вікторівна,  старший науковий співробітник Інституту
проблем виховання НАПН України.

12. Ніколаєнко Катерина Олександрівна, представник Громадського сектору з
ЄвроМайдану.

13. Молчанова Марія Юріївна, методист Центр позашкільної роботи "Півні-
чне сяйво".

14. Щербакова Олена Олександрівна, керівник гуртка Центру позашкільної
роботи “Північне сяйво”.


