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

НАКАЗ
м. Київ

«25» травня 2017 р. № 50-O

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 23 до 25 травня 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.

Учасниками тренінгу стали 12 педагогічних працівників загальноосвітніх
і  позашкільних  навчальних  закладів,  методисти  інститутів  післядипломної
освіти, методичних кабінетів із різних регіонів України. 

НАКАЗУЮ:
І.  Видати  сертифікат  учасника  тренінгу  із  патріотичного  виховання  за
програмо. «З Україною в серці» наступним учасникам:

1. Коротких Віра Миколаївна, вчитель Сватівської загальноосвітньої школа
І-ІІІ ступенів №6 Сватівської районної ради Луганської області.

2. Вагнер  Анжела  Геннадіївна,  учитель  української  мови  та  літератури
Комунального закладу «Кальчицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Нікольської районної ради Донецької області».

3. Тельних  Іван  Валерійович,  учитель  англійської  мови  Комунального
закладу  «Кальчицька  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  Нікольської
районної ради Донецької області».

4. Лазарєва Світлана Вікторівна, методист Луганського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти.

5. Шевченко  Наталія  Олександрівна,  методист  Новотроїцького  районного
будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  Новотроїцької  районної  ради
Херсонської області.

6. Гріднєва Євгенія Володимирівна, методист Кіровоградського державного
будинку художньої та технічної творчості.

7. Смельняк  Наталя  Олександрівна,  керівник  гуртка  "Я-лідер"
Кіровоградського державного будинку художньої та технічної творчості.

8. Клименко Анна Олександрівна, учитель початкових класів Волноваської



загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1.
9. Арцибасова Юлія Федорівна,  учитель трудового навчання Волноваської

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 1.
10.Григоренко Людмила Олександрівна, соціальний педагог Спеціалізованої

школи  І-ІІІ  ступенів  №250  з  поглибленим  вивченням  математики
Деснянського району м. Києва.

11.Семенченко  Світлана  Михайлівна,  вчитель  історії  Білопільської
спеціалізованої школи І-ІІІ с. №1 Сумської області.

12.Якуб  Дмитро  Олександрович,  методист  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Директор
доктор педагогічних наук,
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