Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«05» вересня 2019 р. № 254
На № ___ від _____________

Директорам закладів позашкільної
освіти
Директорам закладів загальної
середньої освіти
Головам об’єднаних територіальних
громад
Про проведення тренінгу з
громадянської освіти
На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 21.11.2018 № 1292, та з метою підготовки
сертифікованих тренерів із патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, з
06 до 08 листопада ц.р. у м. Києві Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді проводить ІІ етап тренінгу з громадянської освіти «Я громадянин України».
До участі в заході запрошуються педагогічні працівники, які пройшли І етап
тренінгу, згідно зі списками, що додаються.
Обов’язково! Учасників ІІ етапу навчального тренінгу просимо до 20 жовтня
на е-mail: ludmila@nenc.gov.ua у довільній формі надіслати заявку щодо участі у
заході.
Учасники тренінгу отримають свідоцтво тренера з громадянської освіти
встановленого зразка.
Заїзд та реєстрація учасників – 06 листопада до 10:00 за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді.
Від'їзд – 08 листопада після 14:00. Учасників тренінгу просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Оплата за навчання – 300 грн; проживання – від 200 до 250 грн за добу; триразове
харчування – 80 грн за добу.
Детальну інформацію — за тел.: (044) 430-02-60 (Володимир Вербицький),
(098) 597-08-80 (Людмила Цюнь);
е-mail: ludmila@nenc.gov.ua; на сайті:
https://nenc.gov.ua.
З повагою
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор
В.В. Вербицький

Додаток до листа НЕНЦ
від 05.09. 2019 р. № 254
Список учасників
ІІ етапу тренінгу по громадянській освіті за програмою «Я - громадянин України»
(06 - 08 листопада 2019 р.)
Вінницька область
1. Мельник Валентина Анатоліївна
культорганізатор Вінницької обласної
станції юних натуралістів
2. Кравець Надія Іванівна
педагог-організатор
Піщанської
спеціальної загальноосвітньої школиінтернату Вінницької обласної Ради
Волинська область
3. Скуда Ольга Миколаївна
методист
Волинського
інституту
післядипломної педагогічної освіти
Донецька область
4. Гнибіда Аліна Сергіївна
учитель
історії,
правознавства,
громадянської освіти Піддубненської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Великоновосілківської районної ради
5. Дубяга Андрій Павлович
завідувач
відділу
національного
виховання
Донецького
обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти
6. Золотар Олена Валеріївна
методист
Донецького
обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти
Житомирська область
7. Стадник Оксана Олександрівна
методист
Комунального
закладу
позашкільної
освіти
"Обласний
еколого-натуралістичний
центр"
Житомирської обласної ради
Запорізька область
8. Деревянченко Роман Васильович
практичний психолог Комунального
закладу «Запорізький обласний Центр
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської
молоді»
Запорізької
обласної ради
9. Калашник Тетяна Миколаївна
вчитель української мови та літератури
Комунального закладу вищої освіти
«Хортицька національна навчальнореабілітаційна академія» Запорізької
обласної
ради
загальноосвітня
санаторна
школа-інтернат
І-ІІІ
ступенів
Калиняк
Марина
Андріївна
10.
вихователь Комунального закладу
вищої освіти «Хортицька національна
навчально-реабілітаційна
академія»
Запорізької
обласної
ради
загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів

11. Левчук Ніна Олександрівна

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

старший вихователь Комунального
закладу
вищої освіти «Хортицька
національна навчально-реабілітаційна
академія» Запорізької обласної ради
загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів
Трегубенко Тетяна Ігорівна
вчитель історії та громадянської освіти
Запорізької загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 76 Запорізької міської
ради Запорізької області
Івано-Франківська область
Маслова Богдана Василівна
заступник директора з виховної роботи
Витвицького
ліцею
Витвицької
сільської
ради
об'єднаної
територіальної громади
м. Київ
Гаврилюк Валерій Юрійович
методист відділу виховної роботи та
позашкільної освіти Комунального
навчального
закладу
Київської
обласної ради «Київський обласний
інститут
післядипломної
освіти
педагогічних кадрів»
Кіровоградська область
Пузир Валерій Валентинович
вчитель фізичної культури навчальновиховного
об'єднання
"Загальноосвітній навчальний заклад ІІІІ ступенів №20 - дитячий юнацький
центр
"Сузір'я"
Кіровоградської
області
Степанчук Олексій Станіславович
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
Стеблина Ольга Олександрівна
керівник гуртка, вчитель географії та
біології
комунального
закладу
«Долинська ЗШ № 2 І-ІІІ ступенів ім.
А. С. Макаренка» Долинського району
Кіровоградської області
Федоров Вадим Миколайович
керівник гуртка, вчитель географії та
біології Добронадіївської ЗОШ І-ІІІ
ступенів Олександрійського району
Кіровоградської області
Одеська область
Галицька Наталя Ігорівна
керівник
гуртка
"Декоративноужиткове мистецтво" Комунального
закладу
позашкільної
освіти
Вилківський Будинок дитячої та
юнацької творчості Одеської області

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Полтавська область
Бовкун Аліна Олександрівна
практичний психолог Попівського
НВК №2 Полтавської області
Латишева Інна Миколаївна
вчитель української мови та літератури
Попівського НВК №2 Полтавської
області
Рівненська область
Авдимирець Лілія Анварівна
методист
Рівненського
обласного
інституту післядипломної педагогічної
освіти
Тернопільська область
Сворінь Надія Володимирівна
заступник директора з виховної роботи
Тернопільського обласного центру
еколого-натуралістичної
творчості
учнівської молоді
Харківська область
Волкодав Олена Олександрівна
завідувач
відділу
організаційномасового
Балаклійської
станції
юних
натуралістів Балаклійської районної
ради Харківської області
Черкаська область
Боярчук Алла Іванівна
учитель історії та правознавства
Канівської гімназії імені Івана Франка
Канівської міської ради Черкаської
області
Огреба Людмила Миколаївна
завідуюча
організаційно-масовим
відділом
Комунального
закладу
"Черкаський обласний центр роботи з
обдарованими
дітьми
Черкаської
обласної ради"
Чернігівська область
Веремійчик Оксана Григорівна
методист Чернігівського обласного
центру науково-технічної творчості
учнівської молоді
Зима Наталія Анатоліївна
учитель
історії,
правознавства,
громадянської освіти Корюківської
гімназії Корюківської міської ради
Чернігівської області
Паустовський
Віктор заступник директора з навчальноОлександрович
виховної роботи, учитель історії та
правознавства
Сухополов'янської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Прилуцької
районної
ради
Чернігівської області

