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1. Особливості невербального спілкування в педіатрії. Синдром
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2014. – С. 374-375.
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Медицина третього тисячоліття: зб. тез міжвуз. конф. молодих
вчених та студентів, Харків, 14 січня 2014 р. / Харк. нац. мед. унт. – Х., 2014.
3. Нова мітотворчість сучасності: розвиток когнітивної стійкості /ь
Є.Р. Бондаренко // 5 років національної свідомості: навчальний
посібник «Форум Медіапатріотів» / Міністерство молоді та спорту,
відділ Національно-патріотичного виховання, Буча, Київська
область, 2019 рік.
ОСОБИСТІ ДОСЯГНЕННЯ
Подяка Національної Гвардії України – за
співпрацю та допомогу у професійній
підготовці офіцерів підрозділів інформації
та комунікації НГУ. Київ 2019

Подяка Київського Міського Голови – за
особливий внесок у розвиток місцевого
самоврядування та активну діяльність у
реалізації ініціативи «Громадський
бюджет міста Києва». Київ 2019

Подяка Фонду родини Богдана
Гаврилишина – за сприяння у реалізації
програми «Молодь змінить Україну –
2019».
Подяка EdCamp Sloviansk – за експертний
внесок в організацію програми підвищення
кваліфікації «Регіональна (не)конференція
для шкільних педагогів магістральний міні

EdCamp» за темою «Цифровий освітній
простір». 04.05.2019
Сертифікат учасника фестивалю «Влив у
сучасному світі» 1-3 червня 2018 року
Сертифікат International Coach Union
№306041712– successfully completed 260sentinel curse of studies «Art and Science
Reality Coaching» as a result of a rank is
certificated as Associated coach-practitioner.
4.06.2017
Подяка Асоціації правників України – за
участь в якості експерта у VIII
Всеукраїнському таборі з навчання
громадської діяльності 25-28 серпня 2017
року
Сертифікат International Academy of NLP
№101121714 – has demonstrated
necessary competence and basic skills in the
art and techniques of business training
during the first level of the training program
«Integral training for NLP trainers» and has
successfully completed all necessary steps
to be certified as Business Trainer. 312.01.2017
Youthpass – participated in Learn first aid
and make your road safer 03-10.05.2017 in
Ankara, Turkey.
Сертификат – учасника другої
Всеукраїнської конференції професійного
розвитку особистості «Алгоритми успіху»
12.04.2017
Certificate of recognition of your commitment
and participation on an International
Facilitators Development Workshop.
Ukraine, August 2016 with Global Program
Manager Active Citizens, British Council.
Сертифікат – учасника 16ї освітньої
програми Master of Political Management
School.

Mobility of youth workers – participated in a
learning mobility project «Observe Yourself
in Action» 05-11.10.2016 in Baku,
Azerbaijan.
Тренер та практик із запобігання та
лікування ПТСР. Meta International Inc. 2530.07.2016 та 5-10.09.2016
Mobility of youth workers – participated in a
learning mobility project «Know the way, go
the way, shoe the way» 30.09-07.10.2015 in
Larnaca, Cyprus.
Сертифікат №197 – успішно пройшов курс
Школи свідомого громадянина. Листопад
2014 року. ВУМ
Диплом за активну участь у встановлені
Національного рекорду «Карта України
вишита вручну найбільшою кількістю
людей». 22.01.2015
Сертифікат тренера «Медіаграмотність
для громадян». 16 годин. 12-13 листопада
2015
Certificated of attendance – to certify
officially full and active participation in the
international spring school Resilience
League 2018 - A better situational
awareness by digital tools of OSINT,
InfoOps, Social Media , Big Data and
Predictive Analystics. 15-18.05.2018, Tallinn,
Estonia.
Certificate of recognition of being a master
facilitator in the Active Citizens National
Facilitators Development Workshop 20162020
Подяка світового конгресу українських
молодіжних організацій (СКУМО) – за
підтримку Форуму української молоді
діаспори. 2018

Certified Practioner in the Art of NeuroLinguistic Programming. №306241801, IAT
NLP, Kyiv, 2018
Почесна грамота ректора НПУ імені
Драгоманов – За успішну реалізацію та
особистий внесок у розвиток освітньої
програми «Школа молодого ректора».
Подяка «Центр національно-патріотичного
виховання дітей та молоді міста Луцьк» за активну громадську позицію та вагомий
внесок у розвиток патріотизму та
національної свідомості серед молодого
покоління міста Луцьк.
Certificated of attendance – to certify
officially full and active participation in the
international autumn school Resilience
League 2018 – Cognitive resilience and
strategic communication. 11-15.11.2018,
Narva, Estonia
Certificated of attendance – to certify
officially full and active participation in the
international autumn school Resilience
League 2019 – Cognitive resilience against
hostline disinformation, societal polarization
and harmful radicalisation. 11-15.11.2018,
Narva, Estonia
Чисельні подяки за розбудову мережі,
навчання та розвиток громадянського
суспільства від ВМГО «Фундація
регіональних ініціатив».
Подяка від Управління молодіжної
політики та національно-патріотичного
виховання за розвиток молоді Київщини.
2020
Подяка від голови ВМГО ФРІ – за
інтегрування членства ФРІ до інших
громадських об’єднань. 2020 рік

ДОСВІД РОБОТИ
2020.08: Виконуючи обов’язки директора Державної Установи
«Всеукраїнський молодіжний центр»
2019.02-2020.09: Фізична особа підприємець (послуги з розробки та
проведення тематичних семінарів та тренінгів, стратегічне планування,
розробка та впровадження комунікаційних планів, організація та
проведення заходів).
2019.09-2019.08: Лектор з медіаграмотності у Чортківській музичній
школі Чортківської міської ради Тернопільської області в рамках
проєкту Українського культурного фонду
2017.01-2020.08: Голова Громадської організації «Школа
Медіапатріотів»
2016.12-2019.04: Керівник компанії «Zelenin Laboratory»
2016.10-2016.10: Консультант з питань реалізації проектів соціальної
дії ТОВ «Консалтингове агенство «Голден Траст»
2014.03-2016.02: Голова Ради Старійшин Всеукраїнської молодіжної
громадської організації «Фундація Регіональних Ініціатив»
2014.03-2015.05: Координатор ініціативи «За мирний простест»
2013.10-2014.10: Голова Харківського осередку ВМГО «Фундація
Регіональних Ініціатив»
2014.10-2014.10: Голова дільничної виборчої комісії з виборів
народних депутатів України (одномандатний виборчий округ №170)
2013.02-2013.10: Голова Ялтинського осередку ВМГО «Фундація
Регіональних Ініціатив»
2011.08-2013.08: Менеджер проєктів мережі кінотеатрів у містах Ялта
та Севастополь (К-т Спартак, К-т Вінтаж, К-т Перемога).

