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ПРОГРАМА

У червні 2000 р. Верховна Рада України ІІІ скликання прийняла Закон України «Про позашкільну освіту», який
відповідно до Конституції України визначив державну політику у сфері позашкільної освіти, її основні засади.
Ця історична подія мала вагомий вплив на формування людського капіталу, розвиток держави, громади і
кожної дитини.
Позашкільна освіта, заклади позашкільної освіти ефективно функціонують у Незалежній Україні та багатьох іноземних державах.
За роки Незалежної України у закладах позашкільної освіти системи освіти, культури, спорту навчалося десятки мільйонів дітей, щорічно різними формами позашкільної освіти було охоплено понад 5 млн юних українців.
Вихованці, учні, слухачі закладів позашкільної освіти розвивають свої здібності і таланти у сфері освіти,
науки, культури, творчості, спорту, здобувають первинні професійні знання, вміння, навички і цінності, організовують свій вільний час, успішно реалізують себе у подальшій життєвій і професійній діяльності.

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Обговорення історії та сучасності позашкільної освіти як невід’ємного складника освіти, визначення подальших світових, національних та регіональних перспектив розвитку позашкілля, діяльності закладів позашкільної освіти.

ПАНЕЛЬНІ ДИСКУСІЇ

І. Державна політика у сфері позашкільної освіти.
ІІ. Витоки підготовки і прийняття Закону України «Про позашкільну освіту».
ІІІ. Історія, сьогодення і майбутнє позашкільної освіти.
ІV. Регіональні особливості діяльності закладів позашкільної освіти у Незалежній Україні.

Міжнародна конференція
«Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра»
до 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту»
19–20 червня 2020 року, онлайн

19 червня 2020 року, п’ятниця
10.30-11.45

Реєстрація учасників конференції.
Відео презентації «Позашкілля: від історії до сьогодення»

12.00

Офіційне відкриття конференції
Пленарне засідання. Вітальні слова

14.00

Проведення панельних дискусій

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- Комітет Верховної Ради України з питань освіти,
науки та інновацій
- Міністерство освіти і науки України
- Національна академія педагогічних наук України

- Державна служба якості освіти України
- Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова
- Міжнародна асоціація позашкільної освіти

Панельна дискусія І.
Державна політика у сфері позашкільної освіти.

- Кафедра позашкільної освіти ІПФ Національного
педагогічного університету
імені М.П. Драгоманова
- Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості
- Міжнародний Центр Балтійсько-Чорноморських
досліджень та консенсусних практик
- Громадська Рада при Державній службі якості освіти України
- Інститут проблем виховання НАПН України
- Інженерно-педагогічний факультет Національного
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова
- Науково-дослідна лабораторія теорії та методики
позашкільної освіти Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова

- Національний центр «Мала академія наук України»
- Український державний центр національнопатріотичного виховання, краєзнавства і туризму
учнівської молоді
- Центр позашкільної роботи Святошинського
району м. Києва
- Національний палац дітей, Республіка Болгарія
- ДУ «Комплекс «Дитячий садок-школа-гімназія
№47» м. Нур-Султан, Республіка Казахстан
- Кафедра художньої освіти, Інститут дошкільної
та шкільної педагогіки Педагогічного
університету у Кракові, Республіка Польща
- Факультет гуманітарних і природничих наук
Пряшівського університету в Пряшеві, Словацька
Республіка

Панельна дискусія ІІІ.
Історія, сьогодення і майбутнє позашкільної освіти

Панельна дискусія ІІ.
Витоки підготовки і прийняття Закону України
«Про позашкільну освіту»

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАРТНЕРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

-

Телеканал «Рада»
Телепрограма «Навчайся з нами»
Газета «Сучасна Освіта України»
Тижневик «Освіта»

-

Газета «Освіта і супільство»
Видавництво «Шкільний світ»
Газета «Позашкілля»
Портал «Освітня політика»

УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України,
Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, Профспілки працівників
освіти і науки України, видатні постаті історичної події 2000 р., вчені, працівники органів управління освітою,
закладів вищої і позашкільної освіти, наукових установ, ЗМІ, громадськості з усіх областей України, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Білорусь, Республіки Болгарія, Республіки Казахстан, Республіки Польща,
Словацької Республіки, Чеської Республіки та інших зарубіжних держав. Загалом понад 2 500 учасників.

Панельна дискусія ІV.
Регіональні особливості діяльності закладів позашкільної освіти
у Незалежній Україні

20 червня 2020 року, субота

11.00

Продовження конференції
Реєстрація учасників конференції

12.00

Презентація виступів учасників міжнародної конференції

17.00

Підбиття підсумків
Прийняття резолюції конференції
Вручення сертифікатів

19 червня 2020 року, п’ятниця
Міжнародна конференція
«Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра»
до 20-річчя Закону України «Про позашкільну освіту»
On-line

10.30-11.45
12.00

Вітальне слово від Міністерства освіти і науки України

Мандзій Любомира Степанівна, т.в.о. Міністра освіти і науки України

Вітальне слово від Уповноваженого Президента України з прав дитини

Реєстрація учасників конференції.
Відео презентації «Позашкілля: від історії до сьогодення»
Офіційне відкриття конференції. Пленарне засідання
Биковська Олена Володимирівна, президент Міжнародної асоціації
позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ
імені М. П. Драгоманова, голова Громадської ради при Державній службі
якості освіти України, доктор педагогічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України

Вітальне слово від Верховної Ради України

Бабак Сергій Віталійович, голова Комітету Верховної Ради України
з питань освіти, науки та інновацій, народний депутат України,
доктор технічних наук, професор

Констанкевич Ірина Мирославівна, перший заступник голови Комітету
Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики,
доктор філологічних наук, професор
Верещук Ірина Андріївна, народний депутат України, кандидат наук
з державного управління, голова підкомітету з державної безпеки
та оборони Комітету Верховної Ради України з питань
національної безпеки, оборони та розвідки

Вітальне слово від учасників історичної події

Кучма Леонід Данилович, Президент України (1994–2005)
Кремень Василь Григорович, президент Національної академії
педагогічних наук України, президент Товариства «Знання» України,
академік НАН України і НАПН України, Міністр освіти і науки України
(1999–2005), доктор філософських наук, професор

Красняков Євген Васильович, народний депутат України ІІ та ІІІ скликань,
головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України
з питань науки і освіти, кандидат наук з державного управління, доцент
Андрущенко Віктор Петрович, ректор Національного педагогічного
університету імені М. П. Драгоманова, академік НАПН України,
чл.-кор. НАН України, доктор філософських наук, професор,
перший заступник міністра освіти і науки України (1995-1999)
Костицький Михайло Васильович, народний депутат України
ІІ скликання, суддя Конституційного суду України, академік НАПрН
України, чл.-кор. НАПН України, доктор юридичних наук, професор

Кулеба Микола Миколайович, Уповноважений Президента України
з прав дитини

Вітальне слово від Національної академії наук України

Бар’яхтар Віктор Григорович, Герой України, академік НАН України,
почесний директор Інституту магнетизму Національної академії наук
України, доктор фізико-математичних наук, професор

Вітальне слово від Малої академії наук України

Довгий Станіслав Олексійович, Президент Малої академії наук України,
академік НАН України і НАПН України, народний депутат України
ІV-VІ скликань, доктор фізико-математичних наук, професор

Вітальне слово від Державної служби якості освіти України

Гурак Руслан Васильович, Голова Державної служби якості освіти України,
кандидат юридичних наук, професор
Бондар Алла Володимирівна, заступник Голови Державної служби
якості освіти України

Вітальне слово від Профспілки працівників освіти і науки України
Труханов Георгій Федорович, Голова Профспілки працівників
освіти і науки України

Романюк Сергій Михайлович, заступник Голови Профспілки працівників
освіти і науки України
Яцунь Олександр Михайлович, Голова Київської міської організації
Профспілки працівників освіти і науки України, кандидат економічних наук

Вітальне слово від Національного інституту стратегічних досліджень

Тищенко Юлія Анатоліївна, керівник центру суспільних досліджень
Національного інституту стратегічних досліджень

Словацька Республіка

Ясинська Алла Михайлівна, завідувач науково-організаційного відділу
Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат педагогічних
наук, доцент

Ханесакова Марта, президент Асоціації позашкільної освіти Словаччини,
директор Центру вільного часу, доктор наук (Словацька Республіка)

Чорний Роман Володимирович, провідний фахівець науковоорганізаційного відділу Національного інституту стратегічних досліджень

Чеська Республіка

Вітальне слово від Інституту проблем виховання Національної академії
педагогічних наук України
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання
НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних наук,
професор

Вітальне слово від представників іноземних держав
Федеративна Республіка Німеччина
Гунцінґер Морітц, почесний сенатор, почесний доктор філософських наук
(Федеративна Республіка Німеччина)

Республіка Білорусь

Яковлева Ірина Олександрівна, завідувач Центром соціального моніторингу додаткової освіти дітей та молоді Мінського державного палацу
дітей та молоді, науковий співробітник факультету міжнародних відносин
Білоруського державного університету (Республіка Білорусь)

Республіка Болгарія

Досева Тетяна, директор Національного Палацу дітей
(Республіка Болгарія)

Республіка Казахстан

Тодераш Ольга Євгенівна, директор державної установи Комплекс «Дитячий садок – школа – гімназія № 47» (з вивченням української мови і літератури) м. Нур-Султан (Республіка Казахстан)

Республіка Польща

Лапот-Дзірва Кінга, керівник Іноземного відділення МАПО, завідувач
кафедри факультету дошкільної і шкільної педагогіки Педагогічного
університету в Кракові, доктор наук, професор (Республіка Польща)
Чапла-Сташнік Моніка, заступник директора Центру Молоді
імені Г. Джордана (Республіка Польща)

14.00

Бездек Лібор, депутат, голова Асоціації працівників будинків дітей
та молоді в Чеській Республіці (SPDDM), директор Будинку
дітей та молоді у м. Прага (Чеська Республіка)

Панельні дискусії

Панельна дискусія І.
Державна політика у сфері позашкільної освіти
Сальков Віктор Васильович, в.о. генерального директора директорату
дошкільної, інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти
і науки України
Малигіна Ірина Вікторівна, консультант Секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
Галюк Тетяна Миколаївна, головний консультант секретаріату
Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної
та інформаційної політики

Макарук Олена Олександрівна, головний спеціаліст відділу праці
та нормативно-інформаційного забезпечення департаменту
фінансування державних і загальнодержавних видатків
Міністерства освіти і науки України

Лісовий Оксен Васильович, віце-президент Міжнародної асоціації позашкільної освіти, директор Національного центру «Мала академія наук
України», кандидат філософських наук, доцент

Неділько Сергій Вікторович, директор Українського державного центр
національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської
молоді

Панельна дискусія ІІ.
Витоки підготовки і прийняття Закону України
«Про позашкільну освіту»
Сущенко Тетяна Іванівна, професор кафедри освіти та управління
навчальним закладом Класичного приватного університету (Запоріжжя),
доктор педагогічних наук, професор

Ковбасенко Луїза Іванівна, начальник відділу позашкільних закладів,
головний спеціаліст управління виховної роботи Міністерства освіти
і науки України (1981–1998), заслужений працівник народної
освіти України, кавалер «Орден княгині Ольги» ІІІ ступеня
Рудакова Зінаїда Миколаївна, головний спеціаліст управління виховної
роботи та позашкільних навчальних закладів Міністерства освіти і науки
України (1993–2010)
Шаліт Олександр Григорович, голова Президії ГО «Всеукраїнська рада
директорів закладів початкової мистецької освіти», директор Київської
дитячої музичної школи № 35, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня,
заслужений працівник культури України

Шатна Лідія Францівна, заступник начальника управління освіти і науки
Кіровоградської обласної державної адміністрації, заслужений працівник
освіти України
Листопадова Людмила Володимирівна, директор Кіровоградського
обласного центру дитячої та юнацької творчості (1977–2011), заслужений
працівник освіти України

Савченко Наталія Володимирівна, віце-президент Міжнародної асоціації
позашкільної освіти, заступник директора Українського державного
центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму
учнівської молоді

Панельна дискусія ІІІ.
Історія, сьогодення і майбутнє позашкільної освіти

Биковська Олена Володимирівна, президент Міжнародної асоціації
позашкільної освіти, завідувач кафедри позашкільної освіти НПУ
імені М. П. Драгоманова, голова Громадської ради при Державній службі
якості освіти України, доктор педагогічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України
Паливода Тамара, експерт у сфері освіти
Джус Оксана Володимирівна, завідувач кафедри професійної освіти
та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника», доктор педагогічних наук, доцент

Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії позашкільної
освіти Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних
наук, старший науковий співробітник
Дейдиш Лариса Анатоліївна, начальник сектору змісту позашкільної
освіти та гурткової роботи відділу наукового та навчально-методичного
забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»

Савенко Наталія Іванівна, виконавчий директор Міжнародної асоціації
позашкільної освіти, директор Центру позашкільної роботи
Святошинського району м. Києва, заслужений працівник освіти України

Мосякова Ірина Юліївна, голова ревізійної комісії Міжнародної асоціації
позашкільної освіти, директор Центру творчості дітей та юнацтва
«Шевченківець» м. Києва, кандидат педагогічних наук, заслужений
працівник освіти України
Кільдеров Дмитро Едуардович, декан інженерно-педагогічного
факультету НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук,
доцент

Гаращук Олена Василівна, начальник відділу комунікацій
та міжнародного співробітництва Державної служби якості освіти України,
доктор економічних наук
Ткаченко Лідія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу
інтелектуального розвитку особистості Інституту обдарованої дитини
НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник

Панельна дискусія ІV.
Регіональні особливості діяльності закладів позашкільної освіти
у Незалежній Україні
Вінницька область

Мусійчук Світлана Іванівна, керівник Вінницького відділення МАПО,
директор Вінницького міського палацу дітей та юнацтва
імені Лялі Ратушної
Буняк Володимир Володимирович, в.о. директора Департаменту
освіти і науки Вінницької облдержадміністрації

Волинська область

Пшибельський Володимир Володимирович, керівник Волинського
відділення МАПО, заступник директора з навчально-методичної роботи
Волинського обласного еколого-натуралістичного центру
Плахотна Людмила Володимирівна, начальник управління освіти
та науки Волинської обласної державної адміністрації
Остапчук Валентина Адамівна, директор Волинського обласного
еколого-натуралістичного центру Волинської обласної ради, заслужений
працівник освіти України

Дніпропетровська область

Кучма Олександр Іванович, керівник Дніпропетровського відділення
МАПО, директор Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького
кіноцентру «Веснянка» Дніпропетровської обласної ради

Донецька область

Байрачна-Заговоричева Марія Іванівна, керівник Донецького відділення
МАПО, директор Центру дитячої та юнацької творчості Костянтинівської
міської ради
Василенко Олена Анатоліївна, начальник відділу національного
виховання та європейської інтеграції Департаменту освіти і науки
Донецької обласної державної адміністрації

Житомирська область

Найдюк Валентина Іванівна, директор Новоград-Волинського центру
науково-технічної творчості учнівської молоді Житомирської області,
керівник Житомирського відділення МАПО
Боровська Олена Валентинівна, директор Центру позашкільної освіти
імені Олександра Разумкова

Закарпатська область

Геревич Олександр Васильович, керівник Закарпатського відділення
МАПО, директор Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді

Запорізька область

Мазнєва Галина Василівна, керівник Запорізького відділення МАПО,
заступник директора з виховної роботи позашкільного навчального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району»
Запорізької міської ради Запорізької області
Чурикова Лариса Василівна, методист відділу позашкільної, вищої освіти
та інтернатних закладів Департаменту освіти і науки Запорізької обласної
державної адміністрації

Івано-Франківська область

м. Київ

Косило Михайло Юрійович, керівник Івано-Франківського відділення
МАПО, директор Івано-Франківського обласного державного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді, кандидат педагогічних наук,
заслужений працівник освіти України
Тихопій Олександр Якович, керівник Київського відділення МАПО,
директор Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера»
Оболонського району м. Києва

Ткаченко Вікторія Василівна, начальник відділу позашкільної освіти
Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київсьої міської державної адміністрації)

Київська область

Нестерук Тамара Василівна, в.о. керівника Київського обласного
відділення МАПО, директор Центру творчості дітей та юнацтва Київщини

Кіровоградська область

Суркова Ганна Павлівна, керівник Кіровоградського відділення МАПО,
директор комунального позашкільного навчального закладу
«Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»
Таборанський Володимир Петрович, начальник управління освіти
і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації,
кандидат історичних наук

Луганська область

Буряк Ніна Дмитрівна, керівник Луганського відділення МАПО, завідувач
відділом Сєвєродонецького міського Центру дитячої та юнацької творчості
Костиря Аліна Юріївна, директор Сєвєродонецького міського Центру
дитячої та юнацької творчості

Львівська область

Кузик Олег Євгенович, керівник Львівського відділення МАПО,
доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв
ЛНУ імені Івана Франка, кандидат педагогічних наук, доцент
Чурій Ірина Степанівна, заступник керівника Львівського відділення
МАПО, директор Жовківського районного центру дитячої та юнацької
творчості, заслужений працівник освіти України

Миколаївська область

Щукіна Лариса Вікторівна, керівник Миколаївського відділення МАПО,
директор обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної
ради, Заслужений працівник освіти України
Кремінь Тарас Дмитрович, народний депутат України VIII скликання,
член ученої ради, кандидат філологічних наук, доцент, професор кафедри
МОІППО

Одеська область

Цвікова Наталія Олександрівна, керівник Одеського відділення МАПО,
заступник директора з навчально-виховної роботи комунального закладу
«Міський Центр дитячої творчості» міста Білгорода-Дністровського
Одеської області

Лончак Олександр Анатолійович, директор Департаменту освіти і науки
Одеської обласної державної адміністрації

Полтавська область

Чернівецька область

Рець Олександр Вікторович, в.о. керівника Полтавського
відділення МАПО, заступник директора з виховної роботи
Полтавського обласного центру естетичного виховання учнівської молоді
Полтавської обласної ради

Плешко Петро Денисович, керівник Чернівецького відділення МАПО,
директор комунального закладу «Чернівецький обласний центр науковотехнічної творчості учнівської молоді»

Раца Олена Анатоліївна, головний спеціаліст відділу інклюзивної,
спеціальної, позашкільної освіти та виховної роботи Департаменту освіти
і науки Чернівецької обласної державної адміністрації

Чернобель Надія Леонідівна, директор Полтавського обласного центру
естетичного виховання учнівської молоді Полтавської обласної ради

Рівненська область

Чернега Ірина Аркадіївна, заступник директора з навчально-виховної
роботи КЗ «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості
учнівської молоді»

Первушевська Ірина Олександрівна, керівник Рівненського відділення
МАПО, директор Рівненського міського Палацу дітей та молоді,
заслужений працівник освіти України

Чернігівська область

Андрєєв Олександр Анатолійович, директор обласного комунального
позашкільного навчального закладу «Рівненська Мала академія наук
учнівської молоді» Рівненської обласної ради

Степовик Петро Миколайович, керівник Чернігівського відділення
МАПО, директор КПНЗ «Центр національно-патріотичного виховання,
туризму та краєзнавства учнівської молоді»

Сумська область

Модератори конференції

Тихенко Лариса Володимирівна, керівник Сумського відділення МАПО,
директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи
з талановитою молоддю

Коротка Олена Валентинівна, культорганізатор комунального
позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр
дитячої та юнацької творчості»

Тернопільська область

Ільїн Сергій Олександрович, культорганізатор комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої
та юнацької творчості»

Ковальчук Олег Степанович, керівник Тернопільського відділення МАПО,
директор комунального закладу Тернопільської міської ради
«Станція юних техніків»

Харківська область

Боровська Світлана Василівна, керівник Харківського відділення МАПО,
директор Харківського Палацу творчості дітей та юнацтва,
заслужений працівник освіти України

Херсонська область

Рудика Олена Володимирівна, керівник Херсонського відділення МАПО,
директор комунального закладу «Центр науково-технічної творчості
учнівської молоді» Херсонської обласної ради

Хмельницька область

Пилипак Марина Миколаївна, керівник Хмельницького відділення МАПО,
директор Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва

Черкаська область

Темченко Юлія Сергіївна, керівник Черкаського відділення МАПО,
директор Черкаської дитячої музичної школи № 1 ім. М.В. Лисенка

20 червня 2020 року, субота
11.00

Продовження конференції
Реєстрація учасників конференції

12.00

Презентація виступів учасників міжнародної конференції

17.00

Підбиття підсумків
Прийняття резолюції конференції
Вручення сертифікатів
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