
  



 

 

Мета круглого столу 

Обговорення сучасних питань кадрового забезпечення системи 
позашкільної освіти, професійної підготовки педагогічних кадрів 
закладів позашкільної освіти як важливої складової розвитку галузі 
позашкільної освіти України. 

 
Тематичні напрями круглого столу 

 Правове забезпечення підготовки педагогів позашкільної освіти  
 Організаційне забезпечення підготовки педагогів позашкільної освіти 
 Освітнє забезпечення підготовки педагогів позашкільної освіти 
 

Організатори круглого столу

 Міністерство освіти і науки України  

 Державна служба якості 
освіти України 
 Національний педагогічний 
університет імені М.П. Драгоманова 
 Факультет менеджменту 
освіти та науки 

 Інженерно-педагогічний факультет  
 Кафедра позашкільної освіти  
 Науково-дослідна лабораторія  
 теорії і методики  
 позашкільної освіти  

 Міжнародна асоціація 

 позашкільної освіти  
 Інститут проблем виховання 

НАПН України 
 Лабораторія позашкільної освіти  
 Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i 

Szkolnej (Katedra Pedagogiki 

Wczesnoszkolnej i Katedra 
Pedagogiki Przedszkolnej) 
Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie 

 

Інформаційні партнери круглого столу

 Тижневик «Освіта» 
  Газета «Освіта і 

суспільство»  
 

 Журнал «Рідна школа» 
 Видавнича група «Шкільний світ» 
 Газета «Позашкілля» 

 
Учасники круглого столу 

Представники Верховної Ради України, Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства молоді та спорту України, Державної 
служби якості освіти України, вчені, практики позашкільної і вищої 
освіти, студенти, випускники кафедри позашкільної освіти, 
працівники органів управління освітою, громадськість, ЗМІ. 



ПРОГРАМА 

Всеукраїнського круглого столу  

«Підготовка педагогів позашкільної освіти:  

шлях становлення і розвитку»  

з нагоди 10-річчя підготовки педагогів-позашкільників 

НПУ імені М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9 
 

27 лютого 2019 року, середа 

12.00  Реєстрація учасників круглого столу 

І поверх, хол 

13.00  Засідання Правління Міжнародної асоціації 

позашкільної освіти (МАПО) 

ІІ поверх, зал засідань ректорату,  
ауд. 238 

 

14.00  Урочисте відкриття круглого столу 

ІІ поверх, зал вченої ради,  
ауд. 231 

14.30  Виступи і обговорення учасників круглого столу 

за тематичними напрямами: 

1. Правове забезпечення підготовки педагогів 

позашкільної освіти.  

2. Організаційне забезпечення підготовки 

педагогів позашкільної освіти. 

3. Освітнє забезпечення підготовки педагогів 

позашкільної освіти. 

ІІ поверх, зал вченої ради,  

ауд. 231 

16.30  Підведення підсумків  

Вручення сертифікатів 

Від’їзд учасників 

 



 

27 лютого 2019 року, середа 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова  
 

Початок об 14.00 год        зал вченої ради, ауд. 231  
 

14.00 Офіційне відкриття 

 Андрущенко Віктор Петрович, ректор Національного 
педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, академік 
НАПН України, чл.-кор. НАН України, доктор філософських 

наук, професор  

Виступ від Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти 

 Співаковський Олександр Володимирович, Народний депутат 
України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради 
України з питань науки i освіти, чл.-кор. НАПН України, 

доктор педагогічних 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 

Виступ від Міністерства освіти і науки України 

 Карандій Вадим Анатолійович, заступник міністра освіти і 
науки України 

Виступ від Міністерства молоді та спорту України 

 Ярема Олександр Йосипович, заступник міністра молоді та 
спорту України 

Виступ від Національної академії педагогічних наук України 

 Кремень Василь Григорович, президент Національної академії 

педагогічних наук України, академік НАН України, НАПН 
України, доктор філософських наук, професор 
Саух Петро Юрійович, академік-секретар відділення вищої 
освіти Національної академії педагогічних наук України,    чл.-
кор. НАПН України, доктору філософських наук, професор 

Виступ від Державної служби якості освіти України 

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

служби якості освіти України 

Виступ від Міжнародної асоціації позашкільної освіти 

 Биковська Олена Володимирівна, президент Міжнародної 
асоціації позашкільної освіти (МАПО), завідувач кафедри 

позашкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор 
педагогічних наук, професор 



 

Савенко Наталія Іванівна, виконавчий директор МАПО, 

директор Центру позашкільної роботи Святошинського району 

м. Києва 
 

14.30 Виступи і обговорення 

Виховний потенціал позашкільної освіти 

 Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання 
НАПН України, академік НАПН України, доктор психологічних 
наук, професор 

Подібність та відмінність професійної педагогічної діяльності в 

системах шкільної та позашкільної освіти як передумова доцільності їх 
диференційованої підготовки 

 Костицький Михайло Васильович, суддя Конституційного суду 
України, академік НАПрН України, чл.-кор. НАПН України, 
доктор юридичних наук, професор  

Історія і сучасність підготовки педагогів позашкільної освіти в НПУ 
імені М.П. Драгоманова 

 Корець Микола Савич, проректор НПУ імені М.П. Драгоманова, 
доктор педагогічних наук, професор 
Биковська Олена Володимирівна, президент Міжнародної 

асоціації позашкільної освіти (МАПО), завідувач кафедри 
позашкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор 

педагогічних наук, професор 

Педагогічні класи як історичний досвід НПУ імені М.П. Драгоманова 

 Трегуб Іван Григорович, кандидат фізико-математичних наук, 
доцент 
Нижник Володимир Григорович, кандидат педагогічних наук, 
професор 

Співпраця закладів позашкільної і вищої освіти 

 Тихопій Олександр Якович, директор ЦНТТМ «Сфера» 

Нові освітні орієнтири у підготовці майбутніх педагогів позашкілля 

 Кардаш Наталія Василівна, доцент кафедри позашкільної 

освіти НПУ імені М.П. Драгоманова 

Компетентнісний підхід у підготовці педагогів позашкільної освіти: 
соціокультурний вектор  

 Червінська Інна Богданівна, завідувач творчої навчально-

наукової лабораторії «Гірська школа» ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника», кандидат 
педагогічних наук, доцент, PhD. 

Модернізація змісту позашкільної освіти на основі національних надбань 

 Олексюк-Казо Лариса Маркіянівна, доцент НПУ імені 

М.П. Драгоманова, доцент 



 

Проблеми підготовки педагогів-позашкільників до освітньої діяльності 

 Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії 
позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України, кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник  
Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий 

співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник  
Литовченко Олена Віталіївна, провідний науковий співробітник 
Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат 

педагогічних наук, старший науковий співробітник 

Використання учбово-методичної літератури видавництва «Шкільний 

світ» при підготовці педагогів-позашкільників 

 Мосієнко Марина Володимирівна, генеральний директор 
видавничої групи «Шкільний світ», кандидат філологічних наук 

Сучасний зміст діяльності науково-дослідної лабораторії теорії і 
методики позашкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова у 
підготовці педагогів-позашкільників 

 Биковський Ярослав Тімурович, завідувач науково-дослідної 

лабораторії теорії і методики позашкільної освіти НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

Практична підготовка майбутніх педагогів закладів позашкільної освіти 

 Свінцицька Надія Миколаївна, аспірантка НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

Професійний розвиток методистів закладів позашкільної освіти в 
умовах неперервної освіти 

 Швень Ярослава Леонідівна, доцент кафедри філософії і освіти 
дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 

психологічних наук, доцент 

Професійно прикладна фізична культура майбутніх педагогів 
позашкільної освіти 

 Ребрина Анатолій Арсенович, професор кафедри фізичної 

терапії, ерготерапії ХНУ, кандидат педагогічних наук, доцент 

Проблема підготовки педагогічних кадрів для роботи в дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку 

 Іванова Любов Анатоліївна, доцент кафедри професійної 
освіти та інноваційних технологій ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника», кандидат 
педагогічних наук 

Кадрові проблеми ЗПО в сільській місцевості 

 Герасимчук Оксана Володимирівна, директор 

Крижопільського районного Будинку школяра 



 

Особливості підготовки педагогічних кадрів позашкільної освіти в 
Україні в умовах формування інформаційного суспільства  

 Кушакова-Костицька Наталія Вадимівна, завідувач сектором 
моніторингу правової інформації Конституційного суду 
України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений 
юрист України 

Самоосвіта – найважливіша умова підвищення рівня фахової 
майстерності керівник а гуртка 

 Оружа Лариса Володимирівна, доцент кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені М.П.Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук  

Формування професійної компетентності керівників гуртків закладів 

позашкільної освіти 

 Вороніна Галина Леонідівна, завідувач кафедри виховання й 
розвитку особистості Харківської академії неперервної освіти, 

кандидат педагогічних наук 

Академія Копернікус НЦ МАН 

 Бабійчук Світлана Миколаївна, докторант НПУ імені М.П. 
Драгоманова, МАН, кандидат педагогічних наук  

Значення маркетингових комунікацій при роботі зі споживачем 
закладу загальної середньої освіти 

 Борсук Дмитро Валерійович, директор спеціалізованої школи 

№73 

Формування музичних інтересів учнів закладів позашкільної освіти 

 Семенченко Марина Олександрівна, директор комунального 
початкового спеціалізованого мистецького навчального 
закладу «Школа мистецтв м. Дружківка» 

Сучасні аспекти становлення молодих спеціалістів у закладі 

позашкільної освіти  

 Павлюк Анна Юріївна, заступник директора КПНЗ «Київський 
центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-
патріотичного виховання» 

Операційно-діяльнісний компонент в організації науково-технічної 

творчості 

 Казо Ігор Федорович, доцент НПУ імені М.П. Драгоманова, 
кандидат фізико-математичних наук 

Здоровий спосіб життя майбутніх фахівців позашкільної освіти 

 Ребрина Андрій Анатолійович, аспірант ХНУ 

Вплив позашкільної освіти на формування громадянської компетентності 

 Єгорова Олександра Іванівна, доцент НПУ імені 

М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 



 

Маркетингова компетентність як складова професійної 
компетентності педагогічних кадрів в закладі позашкільної освіти 

 Борсук Олеся Володимирівна, керівник гуртка Центру 
творчості «Шевченківець» 

Формування активної самостійної пізнавальної діяльності в процесі 
гурткової роботи 

 Каленська Богдана Тарасівна, магістрант кафедри 
позашкільної освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова 

Зміст навчання скрапбукінгу в гуртковій роботі 

 Некрасова Олена Юріївна, магістрант кафедри позашкільної 

освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова 

Сучасні форми та методи позашкільної освіти 

 Дерев’янко Оксана Іванівна, магістрант кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова  

Реалізація компетентнісного підходу в позашкільній освіті 

 Савченко Катерина Олександрівна, магістрант кафедри 
позашкільної освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова 

Розвиток здібностей і талантів дитини у творчості 

 Семьонова Ольга Іванівна, магістр кафедри позашкільної 
освіти НПУ імені М.П. Драгоманова 

Партнерство вчителя і учня в навчально-виховній діяльності 

 Діптан Яна Сергіївна, магістрант кафедри позашкільної освіти 

ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова  
 

Участь у обговоренні: 

 Адаменко Олена Андріївна, методист Центру ТТМ  

 Акопян Лариса Василівна, методист ЦТ «Шевченківець» 
м. Києва  

 Андрущенко Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри НПУ імені 

М.П. Драгоманова, доктор політичних наук, професор 

 Андреєва Ксенія Володимирівна, генеральний директор КПНЗ 
«Перші київські державні курси іноземних мов» 

 Антонова Олена Анатоліївна, директор Центру технічної 

творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 

 Андрущенко Тетяна Іванівна, завідувач кафедри суспільних наук 
Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, 
завідувач кафедри етики та естетики НПУ імені 
М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор 

 Артімонова Тетяна Петрівна, викладач НПУ імені 
М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук 

http://www.knmau.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=115


 

 Артюх Світлана Іванівна, заступник директора з навчально-

методичної роботи Полтавського обласного центру естетичного 

виховання учнівської молоді Полтавської облради  

 Бабіч Христина Володимирівна, методист Деснянського 
позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 
юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області 

 Бачинський Олег Іванович, керівник гуртка «Галицька 
кіношкола» Будинку учнівської творчості Трускавця 

 Безницький Вадим Миколайович, завідуючий відділом КПНЗ 
«ЦДЮТ «Дивосвіт» КМР  

 Бербець Вікторія Сергіївна, директор КД БХТТ 

 Биковський Тімур Валерійович, доцент НПУ імені 

М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

 Биховець Оксана Олександрівна, керівник гуртка ЗДО №560 
Св’ятошинського району м. Києва 

 Білецька Наталія Вікторівна, методист Центру дитячо- 
юнацької творчості Дніпровського району міста Києва  

 Бойко Анна Едуардівна, науковий співробітник лабораторії 
позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України  

 Бойко Світлана Василівна, директор КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт» 

КМР 

 Боровская Світлана Василівна, директор комунального 
закладу «Харківський Палац дитячої та юнацької творчості 
Харківської міської ради Харківської області», керівник 
Харківського відділення МАПО 

 Бурлакова Ірина Олексіївна, директор Комунального закладу 
«Полтавський районний Будинок дитячої та юнацької творчості» 

 Буряк Ніна Дмитрівна, завідуюча відділом Сєвєродонецького 
міського Центру дитячої та юнацької творчості, керівник 

Луганського відділення МАПО 

 Васильєва Юлія Леонідівна, начальник філії Дитячо-

молодіжного центру «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради  

 Власенко Ірина Михайлівна, директор комунального закладу 

«Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР» Дніпровської міської ради  

 Вовк Тетяна Вікторівна, викладач Донецького державного 
університету управління 

 Гаращук Олена Василівна, завідуюча сектором Державної 

служби якості освіти України, доктор економічних наук 

 Гулай Ольга Григорівна, завідуюча відділом Центру ТТМ 
Дарницького району м. Києва 



 

 Глядченко Ганна Василівна, директор комунального 

позашкільного навчального закладу «Центр туризму, 

краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького 
району» Криворізької міської ради  

 Дейдиш Лариса Анатоліївна, завідувач сектору Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України 

 Дем’янчук Юрій Вікторович, вчитель інформатики, керівник 
гуртка СЗШ №29 Оболонського району м. Києва  

 Довгоселець Олександр Миколайович, керівник гуртка ЦНТТМ 

«Сфера»  

 Дорошенко Інна Миколаївна, аспірант НПУ імені 

М.П. Драгоманова 

 Жижко Тетяна Анатоліївна, професор НПУ імені 

М.П. Драгоманова, доктор філософських наук, професор 

 Іллюк Надія Олексіївна, завідувач відділу ІТА «ЮН-ПРЕС» 
Київського Палацу дітей та юнацтва, кандидат наук із 
соціальних комунікацій 

 Іщенко Світлана Михайлівна, аспірант НПУ імені 
М.П. Драгоманова 

 Кoвальчук Олег Степанович, директор КЗТМР Станції юних 
техніків м.Тернопіль  

 Калениченко Ельвіра Петрівна, методист ЦНТТМ «Сфера»  

 Карчина Лариса Яківна, завідувач відділу навчально-виховної 
роботи Київської МАН 

 Кільдеров Дмитро Едуардович, декан інженерно-
педагогічного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова, 
кандидат педагогічних наук, доцент 

 Коноваленко Ольга Степанівна, головний редактор 
тижневика «Освіта» 

 Коноваленко Юрій Васильович, доцент Київського 
національного університету технологій та дизайну, кандидат 

педагогічних наук 

 Косюк Тетяна Ігорівна, директор Остерського Будинку 

творчості дітей та юнацтва 

 Красавіна Валерія Валеріївна, заступник директора Дитячо-
молодіжного центру «ЛІДЕР» 

 Ксензова Людмила Михайлівна, керівник гуртка Центру ТТМ 

 Кучма Надія Петрівна, методист комунального позашкільного 
навчального закладу «Дніпропетровський обласний дитячо-
юнацький кіноцентр «Веснянка» Дніпропетровської обласної 
ради» 



 

 
 

Крафт Тетяна Петрівна, методист Козелецького будинку 

творчості дітей та юнацтва 

 Кучма Олександр Іванович, директор комунального 
позашкільного навчального закладу «Дніпропетровський 
обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка» 
Дніпропетровської обласної ради  

 Кушева Наталія Олександрівна, заступник директора 
Рівненського міського Палацу дітей та молоді 

 Леоненко Людмила Миколаївна, завідувач відділу КД БХТТ 
Київського державного будинку художньої та технічної 

творчості 

 Литвинова Людмила Миколаївна, завідуюча відділом народної 

творчості, методист вищої категорії Палацу дітей та юнацтва 
Печерського району  

 Лихота Світлана Олексіївна, заступник директора 
Національного центру «Мала академія наук України» 

 Лісовий Оксен Васильович, віце-президент Міжнародної 
асоціації позашкільної освіти (МАПО), директор Національного 

центру «Мала академія наук України», кандидат філософських 
наук, доцент 

 Лукова Аліна Григорівна, головний спеціаліст відділу освіти 
Жмеринської райдержадміністрації  

 Матійчин Антоніна Іванівна, лаборант кафедри позашкільної 

освіти НПУ імені М.П. Драгоманова  

 Михалюк Тетяна Вадимівна, заступник директора комунальної 
установи «Волинська обласна Мала академія наук» 

 Миханчук Світлана Миколаївна, директор комунального 

закладу Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та 
юнацтва»  

 Міфтахова Зоя Ренатівна, методист БДЮТ Голосіївського 
району м. Києва 

 Мороз Володимир Васильович, магістрант кафедри 

позашкільної освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова 

 Мосякова Ірина Юліївна, директор Центру творчості дітей та 
юнацтва «Шевченківець» м. Києва 

 Мошенський Олег Сергійович, магістрант кафедри 
позашкільної освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова  

 Мухацька Божена, експерт Польської акредитаційної комісії, 

директор Інституту дошкільної та шкільної педагогіки 
Краківського університету імені Комісії Народної Освіти в 
Кракові, доктор педагогічних наук, професор (Польща) 
 



 

 Мусійчук Світлана Іванівна, керівник Вінницького відділення 

МАПО, директор КЗ «Вінницький міський палац дітей та 

юнацтва імені Лялі Ратушної» 

 Назаренко Юлія Анатоліївна, провідний спеціаліст ректорату 
НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук 

 Мухацька Агнешка, викладач Педагогічного університету 
імені Комісії Народної Освіти в Кракові (Польща) 

 Мухацький Матеуш, доцент Педагогічного університету 
імені Комісії Народної Освіти в Кракові, доктор наук (Польща) 

 Найдюк Валентина Іванівна, керівник Житомирського відділення 
МАПО, директор Новоград-Волинського центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді Житомирської області 

 Нечипоренко Оксана Анатоліївна, завідуюча відділом Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді 
Дарницького району м. Києва  

 Ніколенко Оксана Валеріївна, ЗД НВР КЗПО ЦТКУМ 
Святошинського району м.Києва  

 Овсієнко Кіра Володимирівна, керівник гуртка ЦТ 

«Шевченківський» 

 Овчиннікова Наталія Олексіївна, заступник директора ЦТ 
«Шевченківець» м. Києва  

 Оліфер Аліна Анатоліївна, керівник гуртка Деснянського 

позашкільного навчального закладу «Центр творчості дітей та 
юнацтва» Деснянської селищної ради Чернігівської області 

 Павлюк Ніна Лук’янівна, методист комунального 
позашкільного навчального закладу Центр дитячої та юнацької 

творчості «Гармонія»  

 Панченко Леся Миколаївна, вчений секретар НПУ імені 
М.П. Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент 

 Первушевська Ірина Олександрівна, керівник Рівненського 

відділення МАПО, директор Рівненського міського Палацу 
дітей та молоді 

 Пилипак Марина Миколаївна, керівник Хмельницького 
відділення МАПО, в.о. директора Хмельницького палацу 
творчості дітей та юнацтва 

 Попова Ганна Дмитрівна, доцент кафедри позашкільної 
освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова, кандидат 
педагогічних наук, доцент 

 Пугач Анжеліна Володимирівна, головний редактор журналу 

«Рідна школа», кандидат педагогічних наук, доцент 

 Рахуба Олена Семенівна, директор Центру туризму та 
краєзнавства учнівської молоді Святошинського району м. Києва  
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 Розпутня Наталія Станіславівна, заступник директора з 

виховної роботи Київського державного будинку художньої та 

технічної творчості 

 Розумнюк Антоніна Анатоліївна, заступник директора 
Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості  

 Роїк Віта Іванівна, заступник директора комунальної установи 
«Волинська обласна Мала академія наук» 

 Руда Ольга Михайлівна, заступник директора КЗ Львівської 
обласної Малої академії наук учнівської молоді  

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

обласної ради 

 Савельєв Володимир Леонідович, декан факультету 

менеджменту освіти та науки НПУ імені М.П. Драгоманова, 
доктор історичних наук, професор 

 Савенко Олександр Олександрович, доцент кафедри 
позашкільної освіти ІПФ НПУ імені М.П. Драгоманова, 

кандидат педагогічних наук, доцент 

 Савенкова Людмила Василівна, директор наукової бібліотеки НПУ 
імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук, доцент 

 Савченко Наталія Володимирівна, віце-президент Міжнародної 

асоціації позашкільної освіти, заступник директора Українського 
державного центру національно-патріотичного виховання, 
туризму і краєзнавства учнівської молоді 

 Сєрба Тетяна Сергіївна, керівник гуртка КЗ 
«Великосеверинівська ЗШ І-ІІІ ст., Позашкільний центр» 

Кіровоградської області 

 Сидорова Інна Анатоліївна, доцент кафедри філософії і освіти 
дорослих ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кандидат 
психологічних наук, доцент 

 Слободянюк Тетяна Андріївна, директор Васильківського 
міського центру дитячої та юнацької творчості  

 Суркова Ганна Павлівна, керівник Кіровоградського 
відділення МАПО, директор Кіровоградського обласного 
центру дитячої та юнацької творчості 

 Тарасюк Світлана Василівна, заступник директора ПДЮТ 
Солом’янського району м. Києва, кандидат педагогічних наук 

 Татарчук Любов Миколаївна, методист Бучанського центру 
позашкільної роботи  

 Тихонова Ірина Іванівна, директор ПДЮТ Солом’янського 
району м. Києва 



 

 Ткаченко Маргарита Вікторівна, магістрантка Факультету 

соціології і права Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського» 

 Ткаченко Лідія Іванівна, головний редактор газети «Освіта і 
суспільство», провідний науковий співробітник Інституту 

обдарованої дитини НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник  

 Трегуб Ольга Дмитрівна, методист заочного відділення 
Інженерно-педагогічного факультету НПУ 
імені М.П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук 

 Чайя-Шидба Івона, заступник директора Інституту дошкільної 

та шкільної педагогіки Краківського університету імені Комісії 
Народної Освіти в Кракові, доктор педагогічних наук, 
професор (Республіка Польща) 

 Чумаченко Дар’я Володимирівна, методист НЦ «Мала академія 
наук України» 

 Шевченко Олександр Анатолійович, аспірант кафедри 
позашкільної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова 

 Шумило Тамара Володимирівна, керівник гуртка ЦТ 
«Шевченківець 

 Юківська Аліна Михайлівна, проектний менеджер 

благодійного фонду «Школа Майбутнього» 

 Яківець Олександр Сергійович, викладач гурткової роботи 
БДЮТ Голосіївського району м. Києва  

 Яременко Наталія Георгіївна, методист Ніжинської станції 
юних техніків  

 

16.30 Підведення підсумків  
Вручення сертифікатів 
Від’їзд учасників 

 
 


