
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _22.04.2016_ № _3/3-9-294-16_

На № _________ від _____________

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

Про проведення тренінгу 
з національно-патріотичного виховання
за програмою «З Україною в серці»

На виконання  Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
позашкільних  навчальних  закладів  на  2016  рік,  затвердженого  наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  25.12.2015  № 1360, у  м. Київ
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Інститутом проблем виховання Національної академії педагогічних наук України
проводять тренінги з патріотичного виховання.

До  участі  в  тренінгах  запрошуються  педагогічні  працівники
загальноосвітніх  і  позашкільних  навчальних  закладів,  методисти  інститутів
післядипломної  педагогічної  освіти,  методичних  кабінетів,  які  пройшли
попередню реєстрацію на сайті НЕНЦ, згідно зі списками, що додаються. 

Захід проводитиметься з 7 до 10 червня ц.р. для другої навчальної групи та
з 21 до 24 червня для третьої навчальної групи.

Заїзд та реєстрація учасників – відповідно 7 та 21 червня  до 13.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді.

Від`їзд –10 червня (відповідно 24 червня) після 14.00 год.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91, 0 (67) 799-87-46;

на сайті: https://nenc.gov.ua.
Додатки: на 4 арк.

Директор департаменту                        В. В. Супрун

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:ukrpto@i.ua
https://nenc.gov.ua/


Додаток 1
до листа МОН України
від 22.04.2016 № 3/3-9-294-16

Список учасників 
тренінгу з національно- патріотичного виховання

(перша навчальна група, 7-10 червня 2016 р.)

Вінницька область
1. Перець Оксана 

Дмитрівна
методист, Вінницький обласний центр туризму, спорту, 
краєзнавства та екскурсій;

Волинська область
2. Труш Олена 

Вікторівна
завідувачка  бібліотеки,  Палац  учнівської  молоді,
м. Луцьк.

Дніпропетровська область
3. Слєпцов Павло 

Петрович
інструктор  з  туризму,  КЗ  "Дніпропетровський  дитячо-
юнацький центр міжнародного співробітництва".

Донецька область
4. Рантюк Лариса 

Олександрівна
заступник  директора  з  навчально-методичної  роботи,
КЗ "Донецький Палац молоді "Юність";

5. Танабаш Алла 
Олександрівна

культорганізатор, міський Центр позашкільної роботи за
місцем мешкання, м. Маріуполь; 

6. Янакі Вікторія 
Сергіївна

педагог-організатор, міський Центр позашкільної роботи
за місцем мешкання, м. Маріуполь.

Закарпатська область
7. Леник Андріанна 

Йосипівна
завідувач  відділу  організаційно-масової  роботи,
Закарпатський  обласний  центр  науково-технічної
творчості учнівської молоді;

8. Рущак Марія 
Олександрівна

методист,  Закарпатський  обласний  палац  дитячої  та
юнацької творчості "ПАДІЮН";

9. Середяк Андрій 
Вікторович

завідувач  відділом,  Закарпатський  центр  туризму,
краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді;

10. Туцканюк Кристина 
Робертівна

методист,  Закарпатський  центр  туризму,  краєзнавства,
екскурсій і спорту учнівської молоді.

Запорізька область
11. Шконда Марина 

Анатоліївна
директор, КЗ "Обласний центр патріотичного виховання 
молоді" Запорізької обласної ради.

Кіровоградська область
12. Кумпан Анатолій 

Анатолійович
методист, КЗ Кіровоградський обласний центр туризму, 
краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

Київська область
13. Андрієвська Алла 

Іванівна
методист,  Обухівський  міський  Центр  творчості  дітей,
юнацтва та молоді "Романтик";



14. Бєломєстна Юлія 
Олексіївна

керівник  гуртка,  Обухівський  міський  центр  творчості
дітей, юнацтва та молоді "Романтик";

15. Воронкова Ганна 
Сергіївна

методист, Центр творчості дітей та юнацтва м. Ірпеня;

16. Сокольвак Анжела 
Володимирівна

заступник  директора  з  виховної  роботи,  Дитячий
естетико-натуралістичний центр "Камелія" м. Бровари;

17. Чуловська Ольга 
Сергіївна

методист,  керівник  гуртка  "Лідер",  Будинок  дитячої  та
юнацької творчості міста Бориспіль.

Миколаївська область
18. Рябошапко Ірина 

Романівна
керівник  гуртків,  Первомайська  міська  станція  юних
натуралістів.

Сумська область
19. Висоцька Людмила 

Василівна
завідуюча  методичним  відділом,  КЗ  Сумської  обласної
ради - Обласний центр позашкільної освіти та роботи з
талановитою молоддю;

20. Денисенко Жанна 
Вікторівна

керівник гуртка, КЗ Сумської обласної ради - Обласний
центр  позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою
молоддю;

21. Черномаз Алла 
В’ячеславівна

методист, КЗ Сумської  обласної ради - Обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

Хмельницька область
22. Колесник Наталія 

В’ячеславівна
т.в.о. директора, Хмельницький обласний центр туризму і
краєзнавства учнівської молоді;

23. Рула Світлана 
Миколаївна

практичний  психолог,  Координатор  Школи  Лідерів
Шепетівки,  Шепетівський  Центр  дитячої  та  юнацької
творчості. 

Херсонська область
24. Селецький Андрій 

Анатолійович
директор,  КЗ  "Нововоронцовський  районний  центр
дитячої творчості".

Чернігівська область
25. Прокопенко Ірина 

Іванівна
методист, Варвинський районний Будинок школярів.

м. Київ
26. Губенко В’ячеслав 

Іванович
в.о.  завідуючого  відділом  національного  та  військово-
патріотичного  виховання,  КПНЗ  "Київський  центр
дитячо-юнацького  туризму,  краєзнавства  та  військово-
патріотичного виховання";

27. Павлюк Анна 
Юріївна

заступник  директора  з  методичної  роботи,  КПНЗ
"Київський  центр  дитячо-юнацького  туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного виховання".



Додаток 2
до листа МОН України
від 22.04.2016 № 3/3-9-294-16

Список
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів,

які запрошуються на тренінг з національно-патріотичного виховання
(друга навчальна група,  21 – 24 червня 20016 р.)

Вінницька область

1. Кучер Наталя 
Анатоліївна

методист,  районний  методичний  кабінет  відділу  освіти
Липовецької райдержадміністрації; 

2. Грушецька Наталія 
Володимирівна

заступник директора з навчально-виховної роботи, Піщанський
навчально-виховний  комплекс  "Загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів-ліцей";

3. Костюк Людмила 
Йосипівна

вчитель,  Комунальний  заклад:  «Гуманітарна  гімназія  №1
ім. М.І. Пирогова Вінницької міської рад».

Волинська область
4. Шейчук Марія 

Петрівна
методист,  Комунальна   установа  "Володимир-Волинський
районний методичний кабінет";

5. Гуменюк Світлана 
Степанівна

Заступник  директора  з  навчально-виховної  роботи,  НВК
"Ківерцівська ЗОШ І ст. - Ківерцівська районна гімназія".

Дніпропетровська область
6. Ліснича Вікторія 

Миколаївна
вчитель  української  мови  та  літератури,  Криворізький
гуманітарно-технічний ліцей № 1294

7. Гришина Олена 
Миколаївна

вчитель математики, Юр’ївська середня загальноосвітня школа
імені Д.П. Запорожченка;

8. Довбиш Каріна 
Володимирівна

вчитель історії, Юр’ївська середня загальноосвітня школа імені
Д.П. Запорожченка; 

9. Кондрашова 
Олександра 
Володимирівна

вчитель  математики  та  інформатики,  Криворізька  гімназія
№ 127.

Донецька область

10. Ломакіна Галина 
Іванівна

завідувачка  ЦНВ,  Донецький  обласний  інститут
післядипломної педагогічної освіти;

11. Бикодер Світлана 
Вікторівна

учитель географії, Загальноосвітня школа 1-III ступеня № 35 з
профільним навчанням;

12. Гнибіда Анна 
Сергіївна

учитель українознавства,  Піддубненська загальноосвітня  школа
І-ІІІ ступенів Великоновосілківської районної ради; 

13. Карачор Наталя 
Іванівна

учитель  історії,  Краматорська  загальноосвітня  школа
I-III № 1;

14. Костенко Тетяна 
Олександрівна

педагог-організатор,  Навчально-виховний  комплекс  "Ліцей  -
школа №14", м. Маріуполь.

Житомирська область
15. Дубицька Наталія 

Іванівна
Заступник директора з виховної роботи, Ємільчинська гімназія
Ємільчинської районної ради. 



Запорізька область
16. Богомолова Наталя

Миколаївна
методист  Регіонального  інформаційно-аналітичного  центру
«Освіта  та  громадянське  суспільство»,  КЗ  "Запорізький
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"; 

17. Бодрова Світлана 
Миколаївна

заступник  директора  з  виховної  роботи,  Мелітопольська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №13  Мелітопольської
міської ради; 

18. Деркач Тетяна 
Вікторівна

педагог-організатор,  Запорізька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ
ступенів № 77 Запорізької міської ради. 

Івано-Франківська область
19. Риндич Оксана 

Миколаївна
методист лабораторії національного виховання, Івано-
Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти.

Київська область

20. Глушко Людмила 
Володимирівна

методист,  Міський  методичний  кабінет  управління  освіти
виконавчого комітету Обухівської міської ради;

21. Славінська Марина
Олександрівна

методист,  КВНЗ  Київської  обласної  ради  «Академія
неперервної освіти», м. Біла Церква;

22. Гармаш Катерина 
Андріївна

педагог-організатор, Білоцерківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 4, Білоцерківської міської ради.

Миколаївської області
23. Дікарева Світлана 

Савеліївна
заступник директора з виховної роботи, Миколаївська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 49 Миколаївської 
міської ради. 

Полтавська область
24. Кузик Ірина 

Володимирівна
методист,  Міський  методичний  кабінет  відділу  освіти
Комсомольської міської ради. 

Рівненська область
25. Бекер Інна 

Василівна
заступник директора з виховної роботи, Кам'янський навчально-
виховний комплекс "ЗНЗ І-ІІІ ступенів -ДНЗ";

26. Карповець Ольга 
Василівна

заступник директора з виховної роботи, Глиннівський 
навчально-виховний комплекс "ЗНЗ І-ІІІ ступенів -ДНЗ".

Тернопільська область
27. Хома Світозара 

Олегівна
методист  з  позашкільної  освіти,  Тернопільський  обласний
комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Хмельницька область
28. Карпосюк Тетяна 

Георгіївна
заступник директора з навчально-виховної роботи, 
Шепетівський міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

Чернігівська область
29. Литовченко Олена 

Олексіївна
методист  з  виховної  роботи районного методичного кабінету,
Відділ освіти Менської районної державної адміністрації;

30. Ткачун-Пузін 
Ольга 

методист,  Міський  методичний  кабінет  управління  освіти
Ніжинської міської ради. 



Олександрівна
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