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Голові Хмельницької обласної ради 

В. О. Лабазюк 

Про проведення громадського обговорення 

щодо присвоєння Хмельницькому обласному 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

імені полковника Анатолія Назаренка 

 

Шановна Віолето Олександрівно!  

  

Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є 

закладом вищої освіти комунальної форми власності, головна мета 

функціонування якого – наукове та методичне забезпечення системи 

післядипломної педагогічної освіти області, підвищення кваліфікації та 

перепідготовка керівних кадрів і педагогічних працівників освіти.  

Інститут засновано в 1939 р. Понад 80 років трудовий колектив закладу 

віддано працював та продовжує працювати задля активного розвитку й 

постійної модернізації освітньої галузі області, сприяючи ефективній та 

успішній реалізації освітніх реформ, що проводяться в Україні, та створюючи 

належні умови для професійного зростання керівних і педагогічних працівників 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, для їхньої 

громадської самореалізації й розвитку творчих здібностей. 

У ХОІППО в різні періоди працювала ціла плеяда видатних постатей, 

котрі присвятили життя розвитку освітньої галузі регіону та своїми 

досягненнями прославили Хмельниччину. Зокрема, лише останніми 

десятиліттями вагомий внесок у розвиток післядипломної педагогічної освіти 

зробили такі яскраві особистості та відомі за межами області педагоги, 

науковці, менеджери освіти, як В. М. Шайнога, А. В. Сваричевський, 

В. М. Лазорко, А. О. Лавренюк, Л. М. Малинич, В. І. Войтенко, 

С. М. Бобровник, В. Є. Берека, О .М. Галус, Т. Г. Гільберг, Л. А. Мирна, 

В. А. Ребрина та інші. 

З-поміж постатей, котрі користувалися й користуються високим 

авторитетом серед освітянського загалу регіону, сьогодні яскраво виділяється 

особистість Анатолія Петровича Назаренка. Для педагогічної спільноти 

Хмельниччини, як і для колективу ХОІППО, його ім’я перетворилося на символ 

відданості Україні. 
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А. П. Назаренко розпочав роботу в інституті в той час, коли в освітньому 

середовищі України значно зросла роль національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді, підготовки старшокласників до виконання священного 

обов’язку із захисту Вітчизни. Ці вкрай відповідальні напрямки роботи було 

довірено йому як  колишньому професійному військовику, підполковнику 

запасу. 

Народився А. П. Назаренко 08 червня 1968 р. У 1989 р. закінчив 

Хмельницьке вище артилерійське командне училище, а в 2002 р. – Національну 

академію оборони України. До 2006 р. проходив службу в Збройних Силах 

України на командних та штабних посадах. Подальшу долю присвятив 

національно-патріотичному вихованню української молоді. 

Упродовж 2015-2022 рр. А. П. Назаренко як досвідчений педагог 

здійснював у Хмельницькій області науково-методичне забезпечення 

викладання предмета «Захист України», керував службою цивільного захисту 

Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

очолював інститутську профспілкову організацію, був активним членом вченої 

та науково-методичної рад. У період методичної діяльності А. П. Назаренка з 

предмета «Захист України» військово-патріотичне виховання в області 

відзначилося потужним імпульсом розвитку. Він творчо реалізовував новітні 

організаційні форми співпраці закладів загальної середньої освіти та 

позашкільних освітніх установ з громадськими організаціями, закладами вищої 

освіти та військовими формуваннями. 

Професіоналізм, ініціативність та енергійність А. П. Назаренка сприяли 

високому рівню організаційного та методичного забезпечення проведення на 

Хмельниччині Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), фестивалю «Нащадки козацької слави», волонтерських 

загонів, благодійних акцій «Милосердя», «Пам’ять», регіональних та обласних 

змагань зі стрільби, військово-польових зборів старшокласників. 

До видатних заслуг А. П. Назаренка варто віднести його особистий 

вагомий внесок у забезпечення активної діяльності гуртків військово-

патріотичного виховання, педагогічних спільнот викладачів предмета «Захист 

України», залучення педагогів-військовослужбовців до Всеукраїнського 

конкурсу педагогічної майстерності «Джерело творчості» та конкурсу 

рукописів навчальної літератури. Діяльність А. П. Назаренка була дієвим 

чинником у формуванні національно-патріотичного світогляду молоді 

Хмельниччини, розвитку її інтересу до військової професії та служби в 

Збройних Силах України. 

24 лютого 2022 р., у день початку широкомасштабної агресії росії проти 

України, А. П. Назаренко прибув до Хмельницького об’єднаного міського 

військового комісаріату та наполіг на своїй мобілізації до лав Збройних Сил 

України. Уже наступного дня його було відкомандировано до військової 

частини А2573. Згодом А. П. Назаренко був призначений командиром 

новоствореної частини А4168. 

28 березня 2022 р. А. П. Назаренко отримав смертельне поранення під час 

виконання бойового завдання в м. Ізюм, що на Харківщині. 

Батьківщина високо відзначила бойові заслуги офіцера й педагога. 



9 квітня 2022 р. наказом Головнокомандувача Збройних Сил України (по 

особовому складу) №396 підполковнику Назаренку А. П., командиру 

артилерійського дивізіону (в/ч А4168), присвоєно чергове звання полковник 

(посмертно). 

10 червня 2022 р. Указом Президента України №405/2022 полковника 

Назаренка А. П. було нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня 

(посмертно) «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 

військовій присязі». 

Героя поховано в м. Хмельницький на Алеї Слави кладовища 

мікрорайону Ракове поряд із бойовими побратимами. 

А. П. Назаренко відбувся як військовий професіонал, яскравий педагог та 

взірцевий громадянин України. Захист України – це обрана ним доля, його 

безцінний подвиг, його самовіддані вчинки задля України, для кожного з нас. 

Питання присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен 

фізичних осіб регулюється Законом України «Про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24 травня 

2012 року № 4865-VI та Порядком проведення громадського обговорення під 

час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать 

фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 жовтня 2012 року № 989. 

Частина 1 статті 5 Закону України «Про присвоєння юридичним особам 

та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій» визначає, що питання про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій порушується 

суб’єктами, зазначеними в статті 7 Закону, шляхом підготовки ними подання 

про присвоєння імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 7 цього Закону суб’єктом, який готує 

подання про присвоєння імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, 

назви і дати історичної події юридичним особам, майно яких перебуває у 

спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст, та об’єктам права 

власності, які за ними закріплені, є голова відповідної районної чи обласної 

ради. Відповідно до п. 5 ст. 3 Закону імена фізичних осіб, ювілейні та святкові 

дати, назви і дати історичних подій присвоюються юридичним особам та 

об’єктам права власності лише після проведення громадського обговорення та 

за згодою відповідного трудового колективу. 

Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду 

питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за 

ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 

подій» дія Порядку поширюється на суб’єктів, що готують подання про 

присвоєння юридичним особам імен фізичних осіб, ювілейних та святкових 



дат, назв і дат історичних подій, визначених статтею 7 Закону України «Про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», які є 

організаторами громадського обговорення. 

Виходячи з вимог Закону «Про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій» та постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під 

час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать 

фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій» 05 липня 2022 року на засіданні вченої ради 

Інституту було прийнято рішення клопотати перед Хмельницькою обласною 

радою про проведення громадського обговорення щодо розгляду питання про 

присвоєння Хмельницькому обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені полковника Анатолія Назаренка. Такий спосіб вшанування пам’яті 

нашого видатного земляка й колеги стане вираженням безмежної вдячності 

українців герою, який віддав своє життя за Батьківщину. Висловлюємо глибоку 

впевненість у тому, що це надихатиме не одне покоління освітян 

Хмельниччини та широкий загал учнівської молоді на служіння Україні. 

Зважаючи на викладене, беручи до уваги лист голови первинної 

профспілкової організації ХОІППО № 424 від 29 червня 2022 року, ініціативу 

педагогічної громадськості області та рішення вченої ради Хмельницького 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 05 липня 

2022 року, протокол № 2, просимо організувати проведення громадського 

обговорення щодо присвоєння Хмельницькому обласному інституту 

післядипломної педагогічної освіти імені полковника Анатолія Назаренка 

відповідно до п. 3 ч. 1, ч. 5 ст. 3 Закону України «Про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій» від 24 травня 

2012 року № 4865-VI та п.п. 1, 3, 4, 5 постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час 

розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать 

фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дат історичних подій» від 24 жовтня 2012 року № 989. 

Слава Україні! Героям Слава! 

 

Додатки: на ___ арк. в 1 прим. 

 

 

 

Ректор        Віктор ОЧЕРЕТЯНКО 


