
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

НАКАЗ 

м. Київ

«24» квітня 2019 р.       № 43-О 

 

Про видачу сертифікату 

учасникам тренінгу із 

громадянської освіти за 

програмою «Я — громадянин 

України» 

 

Відповідно до Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів на 2019 рік, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 № 1292 та листа МОН 

України від 11.03.2019 р. за №3-244, Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді спільно з Інститутом проблем виховання НАПН 

України з 23 до 24 квітня ц.р. провели перший етап тренінгу із громадянської 

освіти за програмою «Я-громадянин України». 

Учасниками тренінгу стали 27 педагогічних працівників закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти, методисти інститутів 

післядипломної освіти, методичних кабінетів із 15 областей України, а саме: 

Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Кіровоградської, 

Одеської, Рівненської, Київської, Черкаської, Чернігівської, Полтавської, 

Запорізької, Харківської, Тернопільської та Донецької. 

Навчальна програма тренінгу була розрахована на 26 годин.  

За результатами роботи першого етапу тренінгу із громадянської освіти за 

програмою «Я-громадянин України» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

І. Видати сертифікат учасника тренінгу із громадянської освіти за 

програмою «Я — громадянин України» наступним учасникам: 

1. Мельник Валентині Анатоліївні, культорганізатору Вінницької обласної 

станції юних натуралістів; 

2. Кравець Надії Іванівні, педагогу-організатору Піщанської спеціальної 

загальноосвітньої школи-інтернату Вінницької обласної Ради; 

3. Скуді Ользі Миколаївні, методисту Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 



4. Гнибіді Аліні Сергіївні, учителю історії, правознавства, громадянської 

освіти Піддубненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

Великоновосілківської районної ради Донецької області; 

5. Дубязі Андрію Павловичу, завідувачу відділу національного виховання 

Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти; 

6. Золотар Олені Валеріївні, методисту Донецького обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

7. Стадник Оксані Олександрівні, методисту Комунального закладу 

позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради; 

8. Деревянченку Роману Васильовичу, практичному психологу 

Комунального закладу «Запорізький обласний Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Запорізької обласної ради; 

9. Калашник Тетяні Миколаївні, вчителю української мови та літератури 

Комунального закладу  вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів; 

10. Калиняк Марині Андріївні, вихователю Комунального закладу вищої 

освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів; 

11. Левчук Ніні Олександрівні, старшому вихователю Комунального закладу 

вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» 

Запорізької обласної ради загальноосвітня санаторна школа-інтернат 

І-ІІІ ступенів; 

12. Трегубенко Тетяні Ігорівні, вчителю історії та громадянської освіти 

Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 76 Запорізької 

міської ради Запорізької області; 

13. Масловій Богдані Василівні, заступнику директора з виховної роботи 

Витвицького ліцею Витвицької сільської ради об'єднаної територіальної 

громади Івано-Франківської області; 

14. Гаврилюку Валерію Юрійовичу, методисту відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти Комунального навчального закладу Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів»; 

15. Пузирю Валерію Валентиновичу, вчителю фізичної культури навчально-

виховного об'єднання «Загальноосвітній навчальний заклад 

І-ІІІ ступенів №20 - дитячий юнацький центр «Сузір'я» Кіровоградської 

області; 

16. Степанчуку Олексію Станіславовичу, міський координаційний сектор 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді КЗ НВО № 32, 



«Спеціалізована ЗОШ І – ІІІ ст., позашкільний центр «Школа мистецтв» 

м.Кропивницький Кіровоградської області; 

17. Галицькій Наталі Ігорівні, керівнику гуртка «Декоративно-ужиткове 

мистецтво» Комунального закладу позашкільної освіти Вилківський 

Будинок дитячої та юнацької творчості Одеської області; 

18. Бовкун Аліні Олександрівні, практичному психологу Попівського НВК 

№ 2 Полтавської області; 

19. Латишевій Інні Миколаївні, вчителю української мови та літератури 

Попівського НВК № 2 Полтавської області; 

20. Авдимирець Лілії Анварівні, методисту Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти; 

21. Сворінь Надії Володимирівні, заступнику директора з виховної роботи 

Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

22. Волкодав Олені Олександрівні, завідувачу організаційно-масового відділу 

Балаклійської станції юних натуралістів Балаклійської районної ради 

Харківської області; 

23. Боярчук Аллі Іванівні, учителю історії та правознавства Канівської 

гімназії імені Івана Франка Канівської міської ради Черкаської області; 

24. Огребі Людмилі Миколаївні, завідуючій організаційно-масовим відділом 

Комунального закладу «Черкаський обласний центр роботи з 

обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»; 

25. Веремійчик Оксані Григорівні, методисту Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді; 

26. Зимі Наталії Анатоліївні, учителю історії, правознавства, громадянської 

освіти Корюківської гімназії Корюківської міської ради Чернігівської 

області; 

27. Паустовському Віктору Олександровичу, заступнику директора з 

навчально-виховної роботи, учителю історії та правознавства 

Сухополов'янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Прилуцької 

районної ради Чернігівської області. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 


