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

НАКАЗ
м. Київ

«24» травня 2018 р. № 41-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  2018  рік,  затвердженого  наказом
Міністерства освіти і науки України від 04.01.2018 № 12, та листа МОН України
від  17.04.2018  р.  № 3-412  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської  молоді  з  22  до  24  травня  ц.р.  провели  перший  етап  тренінгу  із
патріотичного виховання.

До  участі  у  тренінгах  запрошуються  педагогічні  працівники  закладів
загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  методисти  інститутів
післядипломної освіти, методичних кабінетів.

Навчальна програма тренінгу розрахована на 16 годин.
Учасниками  тренінгу  стали  27  педагогічних  працівників  закладів

загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  методисти  інститутів
післядипломної  освіти,  методичних кабінетів  із  13  регіонів  України,  а  саме:
Сумської,  Київської,  Чернігівської,  Полтавської,  Запорізької,  Херсонської,
Харківської,  Луганської,  Тернопільської,  Хмельницької,  Миколаївської,
Донецької областей та м. Києва.

НАКАЗУЮ:

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

1. Бесараб  Юлія  Віталіївна,  вчитель,  педагог-організатор,  Грабовський
навчально-виховний  комплекс  Краснопільської  районної  ради  Сумської
області.

2. Вус Ольга Ігорівна, волонтер в ГО "Юнацький Корпус", Київська область.
3. Горбач Яна  Володимирівна,  практичний психолог, Комунальний заклад

"Яблунівська спеціалізована школа - інтернат І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів" Чернігівської області.



4. Довбня Оксана Сергіївна, методист методичного кабінету, Відділ освіти
виконавчого комітету Глобинської міської ради Полтавської області.

5. Долінніков  Микита  Олександрович,  організатор  табору  «Січовик»,
Запорізька область.

6. Дука Світлана Віталіївна, заступник начальника ліцею з виховної роботи
КЗ  "Запорізький  обласний  ліцей-інтернат  з  посиленою  військово-
фізичною підготовкою "Захисник" Запорізької обласної ради.

7. Ийслуу  Ніна  Вікторівна,  педагог-організатор,  НВК  №  209  "Сузір'я"
Дніпровського району міста Києва.

8. Клімова Тетяна Василівна, директор, комунальний заклад "Чаплинський
селищний будинок творчості дітей та юнацтва".

9. Лейченко  Яна  Олександрівна,  вчитель  історії,  педагог-організатор,
Полтавський  навчально-виховний  комплекс  Лозівської  районної  ради
Харківської області.

10.Літвінчук  Наталія  Вікторівна,  вчитель  початкових  класів,  Сватівська
загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  №6  Сватівської  районної  ради
Луганської області.

11.Поплюйко  Сергій  Павлович,  методист,  Глобинський  районний  Центр
дитячої та юнацької творчості Полтавської області.

12.Романко  Людмила  Владиславівна,  директор,  Глобинський  районний
Центр дитячої та юнацької творчості Полтавської області.

13.Святелик Світлана Леонідівна,  методист, Глобинський районний Центр
дитячої та юнацької творчості Полтавської області.

14.Срібна Вікторія Володимирівна, методист, Глобинський районний Центр
дитячої та юнацької творчості Полтавської області.

15.Срібна  Ірина  Сергіївна,  керівник  гуртків,  Позашкільний  навчальний
заклад "Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді".

16.Шестопалко Надія Іванівна, вчитель, Соколівська загальноосвітня школа
I-III ст. Бучацького району Тернопільської області.

17.Войтенко Андрій  Леонідович,  керівник  гуртків,  Фастівський  районний
еколого-етнографічний  центр,  Малоснітинський  заклад  загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Київської області.

18.Задорожний Олександр Степанович, учитель історії та Захист Вітчизни,
Тетіївський НВК «Гімназія – ЗОШ І-ІІІ ступенів».

19.Дюдя  Людмила  Юріївна,  методист  відділу  спортивного  туризму,
Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості дітей та
юнацтва Київщини».

20.Покотило  Катерина  Костянтинівна,  методист  еколого-натуралістичного
відділу, Комунальний заклад Київської  обласної  ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини».



21.Моргун  Інна  Геннадіївна,  вчитель, Комунальний  заклад  "Запорізька
спеціалізована  школа-інтернат  ІІ-ІІІ  ступенів  "Січовий  колегіум"
Запорізької обласної ради.

22.Альошечкіна  Яна  Валентинівна,  вчитель, Комунальний  заклад
"Запорізька  спеціалізована  школа-інтернат  ІІ-ІІІ  ступенів  "Січовий
колегіум" Запорізької обласної ради.

23.Солтис  Наталія  Іванівна,  методист,  Департамент  освіти  та  науки
Хмельницької міської ради. 

24.Валькова Ольга Володимирівна, методист, Хмельницький палац творчості
дітей та юнацтва.

25.Войнова  Світлана  Петрівна,  вчитель,  Садовська  загальноосвітня  школа
І-ІІІ ст. Лозівської районної ради Харківської області. 

26.Приходченко Володимир Юрійович, завідувач методичного відділу клубу
моряків з флотилією Миколаївської області.

27.Стрілець  Ольга  Станіславівна,  методист, Донецький  обласний  еколого-
натуралістичний центр.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


