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

НАКАЗ
м. Київ

«15» травня 2019 р. № 45-О

Про видачу сертифікатів учасникам
Всеукраїнської школи для тренерів
з патріотичного виховання

На виконання  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 25.03.2019 р.  за  №1/9-181,  з  13 до  15 травня ц.р.  у  м.  Вінниці
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Вінницькою  обласною  станцією  юних  натуралістів  провели  Всеукраїнську
школу для тренерів з патріотичного виховання.

Учасниками Школи стали 22 педагогічних працівники закладів загальної
середньої та позашкільної освіти, методисти інститутів післядипломної освіти,
методичних кабінетів із різних регіонів України. 

За  результатами  роботи  Всеукраїнської  школи  для  тренерів  з
патріотичного виховання

НАКАЗУЮ:
І. Видати сертифікат учасникам Всеукраїнської школи для тренерів з

патріотичного виховання:
1.  Гринь  Юлії  Вікторівні,  практичному  психологу,  керівнику  гуртків

Волинського обласного еколого-натуралістичного центру;
2.  Дубязі  Андрію  Павловичу, завідувачу  відділу  національного  виховання

Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
3.  Золотар  Олені  Валеріївні,  методисту  відділу  національного  виховання

Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;
4.  Золотухіній  Ларисі  Іванівні,  методисту  Комунального  закладу  вищої

освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»;
5.  Калашник  Тетяні  Миколаївні,  вчителю  української  мови  та  літератури

загальноосвітньої  санаторної  школи-інтернату  Хортицької  національної
академії м. Запоріжжя;

6.  Келембет  Олександрі  Володимирівні,  керівнику  гуртків  Комунального
закладу  Львівської обласної ради “ Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді”;



7. Кожухаренко Людмилі Валентинівні, заступнику директора школи з НВР,
викладачу  історії,  правознавства  та  громадянської  освіти  Каланчацької
ЗОШ Ізмаїльської районної ради Одеської області;

8. Корень Тетяні , Іванівні, методисту КЗ «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»;

9. Кремінь Оксані Іванівні, завідувачу відділу організаційно-масової роботи
Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді;

10.  Левчук  Ніні  Олександрівні,  старшому  вихователю  загальноосвітньої
санаторної  школи-інтернату  Хортицької  національної  академії
м. Запоріжжя;

11. Лещенко Інні Вікторівні, методисту відділу біології та методичної роботи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді;

12.  Пелих  Ірині  Миколаївні,  вчителю  історії,  правознавства  та  географії
Смілянської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ  ступенів  №4  Смілянської
міської ради Черкаської області;

13.  Петраш  Юлії  Володимирівні,  керівнику  гуртків  Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

14.  Пузирю  Валерію  Валентиновичу,  вчителю  Комунального  закладу
«Навчально-виховне  об’єднання  «Загальноосвітній  навчальний  заклад
І-ІІІ ступенів №20 – дитячий юнацький центр «Сузір’я» Кіровоградської
міської ради Кіровоградської області»;

15.  Ремпель  Тетяні  Вікторівні,  тренеру  із  національно-патріотичного
виховання,  головному  спеціалісту  відділу  національного  виховання  та
європейської  інтеграції  управління  фахової  освіти,  національного
виховання  та  європейської  інтеграції  департаменту  освіти  і  науки
Донецької обласної державної адміністрації;

16.  Рижих Наталії  Олександрівні,  завідувачу відділу організаційно-масової
роботи  Донецького  обласного  центру  технічної  творчості  дітей  та
юнацтва;

17.  Сворінь Надії  Володимирівні,  заступнику директора з виховної роботи
Тернопільського  обласного  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді;

18. Стеблині Ользі Олександрівні, керівнику гуртка «Юні охоронці природи»
Комунального  закладу  «Кіровоградський  обласний  еколого-
натуралістичний  центр  учнівської  молоді»,  вчителю   Комунального
закладу «Долинська ЗШ І-ІІІ ст. ім. А. С. Макаренка  Долинської районної
ради» Кіровоградської області;

19.  Степанчуку  Олексію  Станіславовичу,  керівнику  гуртка  військово-
патріотичного  виховання  Комунального  закладу  «Навчально  –  виховне
об’єднання № 32 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів,



позашкільний  центр  «Школа  мистецтв»  Кіровоградської  міської  ради
Кіровоградської області;

20.  Стрельцовій  Олені  Олександрівні,  завідувачу  відділу  початкового
технічного моделювання та декоративно-ужиткової творчості Донецького
обласного центру технічної творчості дітей та юнацтва;

21.  Федорову  Вадиму  Миколайовичу,  керівнику  гуртка  «Юні  охоронці
природи»  Комунальний  заклад  «Кіровоградський  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді», вчителю  Добронадіївської ЗШ
І-ІІІ ст. Олександрійського району Кіровоградської області;

22.  Цюнь  Людмилі  Олександрівні,  методисту  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН України.

Директор
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


