
Список тренерської команди для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 

ПІБ Тема Форма 
навчання, вид 

Обсяг 
(тривалість) 

навчання 
 

Дата видачі 
сертифікату 
(дд.мм.рік) 

Серія і 
номер 

сертифікату 
 

Андреєва Катерина Віталіївна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0020 

Афанасьєва Наталія Пилипівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0021 

Бояковська Олена Олександрівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0022 

Дарченко Лариса Григорівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0023 



Дрогобецкі Віталія Георгіївна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0024 

Когут Надія Михайлівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0025 

Літвінова Наталія Євгенівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0026 

Лобода Вікторія Володимирівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0027 

Максимів Оксана Михайлівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

12.02.2021 ТД-0028 



Молошнюк Людмила Василівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

12.02.2021 ТД-0029 

Моргун Ірина Вікторівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0030 

Надточа Світлана Василівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0031 

Неділько Інна Павлівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0032 

Олійник Лія Миколаївна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0033 



Палько Тетяна Василівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0034 

Пецей Тетяна Дмитрівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0035 

Рего Ганна Іванівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0036 

Романчак Ольга Олександрівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0037 

Савчук Олена Славіковна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0038 



Сіренко Алла Євгенівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0039 

Славінська Марина Олександрівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0040 

Трофименко Ольга Анатоліївна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0041 

Фулитка Леся Іванівна 

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0042 

Юр’єва Катерина Анатоліївна  

Тренінг для тренерів, які будуть готувати 
педагогів/викладачів для роботи за програмами 
курсу «Культура добросусідства» в закладах 
дошкільної освіти, закладах загальної середньої 
освіти, коледжах, закладах передфахової вищої 
освіти, професійних ліцеях, закладах вищої і 
післядипломної освіти 

Змішана, 
семінар-тренінг 

72 год. (2,5 
кред. ЄКТС) 

01.02.2021 ТД-0043 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


