Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

НАКАЗ
м. Київ

«06» квітня 2017 р.

№ 37-О

Про видачу сертифікату учаснику
тренінгу із патріотичного
виховання за програмою
«З Україною в серці»
Відповідно до Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів на 2017 рік, затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 27.12.2016 № 1626 та листа МОН
України від 09.02.2017 р. за №3-93, Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді спільно з Інститутом проблем виховання НАПН
України з 4 до 6 квітня ц.р. провели перший етап тренінгу із патріотичного
виховання.
До участі у тренінгу запрошувалися педагогічні працівники
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, методисти інститутів
післядипломної освіти, методичних кабінетів.
Навчальна програма тренінгу розрахована на 36 годин.
Учасниками тренінгу стали 25 педагогічний працівник загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів, методисти інститутів післядипломної
освіти, методичних кабінетів із 12 регіонів України, а саме: Донецької,
Дніпропетровської, Сумської, Кіровоградської, Херсонської, Одеської,
Кіровоградської, Хмельницької, Луганської, Харківської, Львівської та
Миколаївської областей.
НАКАЗУЮ:
І. Видати сертифікат учасника тренінгу із патріотичного виховання за
програмо. «З Україною в серці» наступним учасникам:
1. Дубяга Андрій Павлович, завідувач відділу національного виховання,
Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти;
2. Золотар Олена Валеріївна, методист, Донецький обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти, відділ національного виховання;
3. Мироненкова Оксана Анатоліївна, методист, Комунальний вищий
навчальний
заклад
"Дніпропетровський
обласний
інститут
післядипломної педагогічної освіти" Дніпропетровської обласної ради.
4. Немировець Тетяна Володимирівна, педагог-організатор Конотопської
спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів №2 Конотопської міської ради
Сумської області.

5. Горбаченко Світлана Анатоліївна, методист, заступник директора з НМР
ЦДЮТ та керівник ансамблю бандуристів, відділ освіти Добропільської
міської ради.
6. Мезенець Ольга Анатоліївна, вихователь, Гірська обласна спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат.
7. Мацак Юлія Анатоліївна, вихователь, Гірська обласна спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат.
8. Твердунова Олена Віталіївна, заступник директора з виховної роботи,
Свеська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів №2 "ліцей".
9. Ляшко Ніна Василівна, методист з питань виховної роботи, відділ освіти
Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської
області.
10.Білоус Наталія Євгеніївна, завідувач, Комунальна установа "Скадовський
районний методичний кабінет".
11.Новікова Олена Олексіївна, заступник директора з виховної роботи,
Комунальний заклад Сумської обласної ради - Путивльська
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів.
12.Капкан Олена Олександрівна, директор Донецької обласної дитячоюнацької спортивної школи.
13.Соколова Вікторія Миколаївна, заступник директора Донецької обласної
дитячо-юнацької спортивної школи.
14.Армейський Олег Станіславович, методист Центру громадянського
виховання, Комунальний вищий навчальний заклад "Харківська академія
неперервної освіти".
15.Вітковська Олена Данилівна, методист, Миколаївський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти.
16.Кулакова Надія Василівна, заступник директора з НВР КЗ "Лисичанська
ЗОШ 1-3ст.№5" Луганської області.
17.Пряничкіна Юлія Леонідівна, заступник директора з виховної роботи
Щастинської обласної загальноосвітньої санаторної школи-інтернат І-ІІ
ступенів.
18.Пипич Наталія Андріївна, вчитель Судилківської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької
області.
19.Донцова Олена Володимирівна, методист Лиманського міського Центру
позашкільної освіти.
20.Бутко Наталія Іванівна, заступник директора з виховної роботи
Конотопської спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 9 Сумської області.
21.Тімошенко Світлана Петрівна, сурдопедагог КЗ "Болградська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з дошкільними групами
корекційного та реабілітаційного спрямування" Одеської області.

22.Колісник Людмила Миколаївна, методист відділу освіти Устинівської
РДА Кіровоградської області.
23.Макуховська Лариса Михайлівна, заступник директора з виховної роботи
Лиманської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 Роздільнянської районної ради Одеської
області.
24.Скорич Сніжана Іллівна, директор ОЗ "Болградська гімназія ім. Г.С.
Раковського Одеської області".
25.Сакали Лілія Іллівна, директор ОЗ "Болградська гімназія ім. Г.С.
Раковського Одеської області".
26.Семенюк Василина Дмитрівна, керівник гуртків КЗ ЛОР «Львівський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».
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