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№ Прізвище, ім’я, 
по батькові 
учасника 

Місце роботи, 
посада 

Юридична 
адреса закладу 

 

Індивідуальни
й\ 

командний 
проект 

Тема роботи Де 
запроваджувавс

я 

Анотація 

1. Поддубко 
Лілія 
Михайлівна 

методист, 
керівник 
гуртка 
екодизайну 
Комунального 
позашкільного 
навчального 
закладу освіти 
«Нікопольськи
й міжшкільний 
центр 
трудового 
навчання та 
технічної 
творчості» 
Дніпропетровс
ької області 

53211 
м. Нікополь, 
Дніпропетровсь
кої області, вул. 
Херсонська, 
56/1  
тел.: 
8(05662)50336; 
8(05662)51327; 
8(066)9459658 
e-mail: 
Poddubko59@m
ail.ru 

Індивідуальни
й проект 

«Екологічне 
виховання 
засобами 
дизайну в 
умовах 
позашкільної 
освіти» 

На базі 
Комунального 
позашкільного 
навчального 
закладу освіти 
«Нікопольськи
й міжшкільний 
центр 
трудового 
навчання та 
технічної 
творчості» 
Дніпропетровс
ької області 

Втілення на 
практиці ідеї 
безперервної 
початкової 
дизайн-освіти 
школярів 

2. Герліванова директор 49100 Індивідуальни Опис на базі Залучення дітей 

mailto:Poddubko59@mail.ru
mailto:Poddubko59@mail.ru


Ірина 
Анатоліївна 

Комунального 
позашкільного 
навчального 
закладу 
дитячо-
юнацького 
центру 
«Штурм» 
Дніпропетровс
ької області 

м. 
Дніпропетровсь
к, вул. Генерала
Грушевого, 9,  
тел.: 
8(0562)685404 
e-mail: spas-
shturm@rambler.
ru 

й проект соціально-
педагогічної 
системи на 
прикладі 
Дніпропетровс
ької 
регіональної 
зразкової 
школи 
українського 
національного 
бойового 
мистецтва 
«Спас» 

Комунального 
позашкільного 
навчального 
закладу 
дитячо-
юнацького 
центру 
«Штурм» 
Дніпропетровс
ької області 

до 
систематичних 
занять 
фізичною 
культурою та 
спортом на 
підставі 
інноваційного 
трактування та 
адаптації 
традиційних 
принципів 
педагогіки до 
сучасної 
системи 
фізкультурно-
оздоровчої 
роботи 

3. Єлінова 
Тамара 
Григорівна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи Центру 
дитячої 
творчості 
«Дивосвіт» 
Жовтневого 
району м. 

50081 
м. Кривий Ріг 
Дніпропетровс
ької області, 
м/р 5-й 
Зарічний, 16-А 
тел.: 
8(0564)956763 

Індивідуальни
й проект 

«Виставковий 
зал 
позашкільного 
закладу – 
соціально-
педагогічна 
система 
естетичного 
виховання» 

На базі Центру 
дитячої 
творчості 
«Дивосвіт» 
Жовтневого 
району м. 
Кривого Рогу 
Дніпропетровс
ької області 

Представлена 
система 
спрямована на 
максимально 
ефективне 
використання 
всіх 
можливостей 
позашкільного 
закладу щодо 



Кривого Рогу 
Дніпропетровс
ької області 

створення умов 
для  всебічного 
розвитку та 
самореалізації 
вихованців, 
задоволення їх 
потреб 

4. Ванжула 
Тетяна 
Дмитрівна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи Центру 
туризму, 
краєзнавства 
та екскурсій 
учнівської 
молоді 
«Мандрівник» 
Саксаганськог
о району, м. 
Кривого Рогу 
Дніпропетровс
ької області 

м. Кривий Ріг, 
Саксаганського 
району, 
Дніпропетровсь
кої області, вул. 
Співдружності, 
97-А 
тел.: 
8(0564)653343 

Індивідуальни
й проект 

«Система 
героїко-
патріотичного 
виховання 
учнівської 
молоді в 
навчальних 
закладах 
Саксаганськог
о району» 

 На базі Центру 
туризму, 
краєзнавства та 
екскурсій 
учнівської 
молоді 
«Мандрівник» 
Саксаганського 
району, м. 
Кривого Рогу 
Дніпропетровсь
кої області 

Визначальний 
принцип 
системи 
патріотичного 
виховання є 
взаємозв’язок 
впливів: 
родини, 
педагога, 
соціальних 
об’єктів, 
довкілля, 
освітнього 
простору 

5. Долбня Олена 
В’ячеславівна 

педагогічний 
працівник 
Криворізького 
міського 
палацу дитячо-

50015, м. 
Кривий Ріг, вул. 
Ватутіна, 33 
тел.:  
8(0564)531225; 

Індивідуальни
й проект 

«Соціально-
реабілітаційна 
діяльність як 
один з 
провідних 

На базі 
Криворізького 
міського 
палацу дитячо-
юнацької 

Представлена 
програма 
досить добре 
розроблена, 
відповідає 



юнацької 
творчості 
«Горицвіт» 
Дніпропетровс
ької області. 

 

53-21-77;  
53-13-56 
e-mail: 
gorcvit@from.ru 

напрямків 
здійснення 
соціально-
педагогічної 
виховної 
діяльності в 
міському 
палаці дитячо-
юнацької 
творчості 
«Горицвіт» 

творчості 
«Горицвіт» 
Дніпропетровс
ької області. 

системному 
підходу до 
вирішення 
проблем 
підлітків, 
заслуговує на 
увагу 
використання 
щоденника 
досягнень. 

6. Афоніна 
Вікторія 
Олександрівна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 
еколого-
натуралістично
го центру 
«Енергія» 
навчально-
виробничого 
комплексу 
«Дивосвіт» м. 
Жовті Води 
Дніпропетровс
ької області 

52201 
м. Жовті Води, 
Дніпропетровсь
кої області, вул. 
Гагаріна, 31-А 
тел.: 
8(05652)27938; 
8(095)6042606 
e-mail: eco-
center@live.ru 

Індивідуальни
й проект 

Опис 
соціально-
педагогічної 
виховної 
системи 

На базі 
еколого-
натуралістично
го центру 
«Енергія» 
навчально-
виробничого 
комплексу 
«Дивосвіт» м. 
Жовті Води 
Дніпропетровс
ької області 

Представлена 
модель 
життєво-
компетентної 
особистості. 
Заслуговує на 
увагу 
перспективний 
розвиток 
діяльності 
гуртків. 
 

7. Гаврилюк директор 59118 Індивідуальни «Музей На базі Цікава ідея 

mailto:gorcvit@from.ru
mailto:eco-center@live.ru
mailto:eco-center@live.ru


Антоніна 
Іванівна 

Дитячого 
екологічного 
центру м. 
Дніпродзержи
нська 
Дніпропетровс
ької області 

м. 
Дніпродзержинс
ьк 
Дніпропетровсь
кої області, вул. 
Кільцева, 3 тел.: 
8(0569)551754 
e-mail: 
dek_unat@ukr.ne
t 

й проект виховує юних» Дитячого 
екологічного 
центру м. 
Дніпродзержи
нська 
Дніпропетровс
ької області 

представленої 
системи – 
екологічна 
освіта і 
виховання 
засобами 
музейної 
педагогіки, 
формування 
екологічної 
культури всіх 
верств 
населення за 
допомогою 
природничих 
музеїв, 
використання в 
педагогічної 
практиці 
екологічно-
виховні і 
просвітницькі 
можливості  
музейної 
педагогіки. 

8. Тищенко 
Лариса 
Володимирівна

методист 
Яготинського 
Будинку 

07700 м. 
Яготин, 
Київської 

Індивідуальни
й проект 

Інтегрований 
освітній 
проект 

 Психолого-
педагогічні 
аспекті 



дитячої та 
юнацької 
творчості 
Київської 
області 

області, пров. 
Шмідта, 1,  
тел.: 
8-275-5-50-47 

навчально-
виховної 
роботи з 
проблем 
духовного 
становлення 
підростаючого 
покоління «Без 
минулого 
немає 
майбутнього» 

соціалізації 
дітей та 
подолання 
стереотипів 
антикультури, 
духовних 
сурогатів, що 
нав’язуються 
молоді України 

9. Сіляк Ольга 
Федорівна 

директор 
Фастівської 
міської станції 
юних 
натуралістів 
Київської 
області 

08500 м. Фастів, 
Київська 
область, вул. 
Строкова, 18 
тел.: 8(04465)6-
92-05 
e-mail: 
naturalists@ukr.n
et 

Індивідуальни
й проект 

Структурна 
модель 
соціально-
педагогічної 
виховної 
системи: 
«Екологія! 
Уроки у ХХІ 
сторіччі» 

На базі 
Фастівської 
міської станції 
юних 
натуралістів 
Київської 
області 

Представлена 
модель 
відповідає всім 
компонентам 
виховного 
процесу – 
цільовому, 
мотиваційному, 
змістовному, 
діяльнісному, 
контрольно-
оціночному. 
Добре 
висвітлені всі 
складові 
системи. 

mailto:naturalists@ukr.net
mailto:naturalists@ukr.net


10. Гажала Олена 
Анатоліївна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 
навчально-
виробничого 
Центру 
творчості 
молоді м. 
Бровари 
Київської 
області 

07400 
м. Бровари, 
Київської 
області, вул. 
М.Лагунової, 
17-А 
тел.: 
8(04494)61314; 
8(068)1206709 
e-mail:  
nyctm-
15@yandex.ru 
 

Індивідуальни
й проект 

«Виховання як 
розширення 
можливостей 
компетентного 
самовизначенн
я особистості» 

На базі 
Навчально-
виробничого 
Центру 
творчості 
молоді м. 
Бровари 
Київської 
області 

Впровадження 
компетентнісно
го підходу до 
організації НВП 
через систему 
удосконалення 
змісту і методів 
НВП, 
застосування 
прогресивних 
інноваційних 
технологій, 
впровадженню 
проектної 
діяльності 
 

11. Салтикова 
Ольга 
Володимирівна

методист 
Кіровоградськ
ого обласного 
Центру дитячої 
та юнацької 
творчості 

25006 
м. Кіровоград, 
вул. Калініна, 36
тел.: 
8(066)2490206; 
8(0522)321581 
e-mail:  
lider_school@ma
il.ru 

Індивідуальни
й проект 

Навчально-
виховна 
система: 
«Обласна 
Школа Лідерів 
учнівського 
самоврядуванн
я» 

На базі 
Обласної 
Школи Лідерів 
учнівського 
самоврядуванн
я 

Створення 
відкритого 
простору 
громадянської 
відповідальност
і сучасних 
підлітків як 
результат 
довготривалого 
цілеспрямовано
го впливу на 
людину 

mailto:nyctm-15@yandex.ru
mailto:nyctm-15@yandex.ru
mailto:lider_school@mail.ru
mailto:lider_school@mail.ru


12. Поліщук Марія 
Зиновіївна 

директор 
Сокальського 
районного 
будинку 
дитячої та 
юнацької 
творчості 
Львівської 
області 

80000 
м. Сокаль, 
Львівської 
області, вул. 
Шашкевича, 74 
тел.: 
8(257)22213 

Індивідуальни
й проект 

Матеріали 
Сокальського 
будинку 
дитячої та 
юнацької 
творчості 

На базі 
Сокальського 
районного 
будинку 
дитячої та 
юнацької 
творчості 
Львівської 
області 

Розвиток 
життєвої 
компетентності 
особистості, 
життєтворчості 
та підготовки її 
до успіху 

13. Савчук Тетяна 
Василівна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 
Рівненського 
міського 
Центру 
творчості 
учнівської 
молоді 
Рівненської 
області 

33001 
м Рівне, 
Рівненської 
області, вул. 
П.Могили,10 
тел.: 
(0362)266644; 
8(096)3550275 
e-mail: 
mctum@ukrwest.
net 

Індивідуальни
й проект 

Виховна 
система 
позашкільного 
навчального 
закладу 

На базі 
Рівненського 
міського 
Центру 
творчості 
учнівської 
молоді 
Рівненської 
області 

Пошук та 
активне 
використання 
нових 
навчальних 
технологій: 
метод проектів, 
ділові ігри, 
робота в парах, 
робота в малих 
групах, 
мозковий 
штурм та інші 

14. Первушевська 
Ірина 
Олександрівна 

директор 
Рівненського 
міського 
Палацу дітей 
та молоді 
Рівненської 

33028 
м. Рівне, вул. 
Князя 
Володимира, 10 
тел.: 
8(0362)633592 

Індивідуальни
й проект 

Соціально-
педагогічна 
виховна 
система 
Рівненського 
міського 

На базі 
Рівненського 
міського 
Палацу дітей 
та молоді 
Рівненської 

Представлена 
виховна 
система 
характеризуєтьс
я чотирма 
педагогічними 

mailto:mctum@ukrwest.net
mailto:mctum@ukrwest.net


області e-mail: pdm-
rivne@rv.uar.net
www.pdm.org.ua 

Палацу дітей 
та молоді 

області умовами: 
навчально-
матеріальною, 
організаційно-
управлінською, 
змістовно-
технологічною 
та науково-
методичною 

15. Юрченко 
Олена 
Веніамінівна 

методист 
Радивилівськог
о районного 
Будинку 
школяра 
Рівненської 
області 

35500 
м. Радивилів, 
Рівненської 
області, вул. 
Паркова, 11 
тел.: 8(03633) 4-
30-66 

Індивідуальни
й проект 

Опис 
соціально-
педагогічної 
виховної 
системи 
Радивилівськог
о районного 
Будинку 
школяра 
«Школа 
позитивного 
соціального 
досвіду» 

На базі 
Радивилівськог
о районного 
Будинку 
школяра 

Представлена 
система добре 
розроблена та її 
направленість 
на здобуття 
позитивного 
соціального 
досвіду є 
визначальним 
для формування 
у вихованців 
життєвих 
компетенцій, 
які допоможуть 
їм стати 
конкурентоспро
можними у 
сучасному світі 

16. Скоробагатько методист 40007 Індивідуальни Опис На базі Заслуговує на 

mailto:pdm-rivne@rv.uar.net
mailto:pdm-rivne@rv.uar.net
http://www.pdm.org.ua/


Вікторія 
Сергіївна 

Сумського 
обласного 
Центру 
позашкільної 
освіти та 
роботи з 
талановитою 
молоддю 

м. Суми, вул. 
Августовська, 
14-А 
тел.: 
(0542)331185; 
(0542)335237 
e-mail: 
center@ukrpost.n
et 
 
 

й проект соціально-
педагогічної 
системи 
відділу 
раннього 
творчого 
розвитку  
Сумського 
обласного 
центру 
позашкільної 
освіти та 
роботи з 
талановитою 
молоддю 

Сумського 
обласного 
центру 
позашкільної 
освіти та 
роботи з 
талановитою 
молоддю 

увагу реалізація 
навчально-
виховного 
процесу в 
системі «Сім’я-
дошкільний 
заклад-школа-
позашкільний 
заклад» та 
створення в 
позашкільному 
закладі 
креативного 
навчально-
виховного 
мікросоціуму 

17. Холодовська 
Ольга 
Анатоліївна 

директор 
Шосткинськог
о районного 
Будинку 
дитячої та 
юнацької 
творчості 
Сумської 
області 

 Індивідуальни
й проект 

Шосткинський 
районний 
будинок 
дитячої та 
юнацької 
творчості – 
центр 
формування 
життєтворчості 
вихованців 

На базі 
Шосткинськог
о районного 
будинку 
дитячої та 
юнацької 
творчості 

Життєтворчість 
в цьому закладі 
передбачає 
наповнення 
життя 
вихованців 
розмаїттям 
суспільно-
корисних справ 
– навчальними, 
трудовими, 
благодійними, 



творчими, 
спортивними, 
ігровими, 
пошуковими 

18. Колесник 
Майя Сергіївна

педагогічний 
працівник 
Станції юних 
техніків м. 
Умані 
Черкаської 
області 

20300 
м. Умань, 
Черкаської 
області, вул. 
Садова,3, тел.: 
8(047)4452711; 
8(096)1650993 

Індивідуальни
й проект 

Матеріали 
Станції юних 

техніків 

На базі Станції 
юних техніків 

Представлена 
система  
спрямована на 
виховання 
особистості, 
здатної до 
самореалізації 
та 
самовдосконале
ння 

19. Одинак Зірка 
Михайлівна 

методист 
Чернівецького 
міського 
Палацу дітей 
та юнацтва 
Чернівецької 
області 

 Індивідуальни
й проект 

Соціально-
педагогічна 
система 
позашкільного 
навчального 
закладу 

На базі 
Чернівецького 
міського 
Палацу дітей 
та юнацтва 
Чернівецької 
області 

Представлена 
система  
спрямована на 
виховання 
засобами 
позашкільної 
освіти 
всесторонньо 
розвинутої 
особистості, 
здатної до 
самореалізації 
та 
самовдосконале



ння 
20. Бровченко 

Олена 
Костянтинівна 

заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 
середньої 
загальноосвітн
ьої школи № 
230 м. Києва 

03164 
м. Київ, вул.: 
Генерала 
Наумова, 35-б 
тел.: 
8(044)4248259; 
8(044)4248249 
e-mail: 
sch230@sch-
230.edy.kiev.ua 

Індивідуальни
й проект 

Виховна 
система 
«Виховуємо 
громадянина, 
патріота» 

На базі
середньої 
загальноосвітнь
ої школи № 230
м. Києва 

Поетапність 
впровадження 
системи 
(діагностично-
концептуальний
, формуючий та 
узагальнюючий
) забезпечується 
окремими 
компонентами, 
які 
відповідають 
певним цілям і 
забезпечують 
досягнення 
результату 

21. Ковганич 
Галина 
Григорівна 

методист 
Центру 
позашкільної 
роботи 
«Північне 
сяйво» 
Святошинсько
го району м. 
Києва 

03115 
м. Київ, пр. 
Перемоги, 136, 
к. 201 
тел.: 
8(044)4501879 
e-mail: 
ngl_Kiev@ukr.ne
t 

Індивідуальни
й проект 

Виховна система
«Творчість. 
Розвиток. 
Компетентність.
Здоров’я. Успіх»

На базі Центру 
позашкільної 
роботи 
«Північне 
сяйво» 
Святошинсько
го району м. 
Києва 

Виховна 
практика центру 
будується на 
основі 
декількох 
педагогічних 
підходів, з яких 
домінуючим є 
компетентнісни
й підхід. Разом 
вони складають 



стратегію 
виховної  
діяльності та 
обумовлюють 
вибір тактики 
дій  в 
конкретній 
ситуації 

22. Горбаченко   
Григорій   
Володимирович

Директор 
 

Переяслав-
Хмельницький 
Клуб юних
моряків 
Київської 
області 

Командний 
проект 

«Соціально-
виховна 
система Клубу 
юних моряків. 
Школа життя 
на кораблі» 

На базі Клубу 
юних моряків 
Клубу юних 
моряків 

Представлена 
система 
спрямована на 
виховання  
необхідних 
соціальних 
якостей, норм 
спілкування, 
засвоєння 
соціальних 
ролей, завдяки 
яким діти 
зможуть стати 
дієздатними 
учасниками 
соціального 
життя 

Чорненко 
Наталія 
Миколаївна  

Методист 

08402 
М. Переяслав-
Хмельницький, 
вул.. Ярмаркова,
50, 
тел.: (267)55676
8(097)8111027 
e-mail: 
kumor@ukr.net 

23. Стаменова 
Тетяна 
Анатоліївна 

Директор Вишнівський 
Центр творчості 
дітей та юнацтва

Командний 
проект 

«Модель 
виховної 
системи 

На базі 
Вишнівського 
Центру 

Представлена 
система, 
побудована на 



Гарбар Надія 
Володимирівна

Заступник 
директора 

Київської 
області 

Вишнівського 
Центру 
творчості дітей 
та юнацтва» 

творчості дітей 
та юнацтва 

гармонійному 
поєднанні 
навчально-
виховного 
процесу в 
позашкільному 
закладі із 
життєтворчістю
, опануванням 
багатством 
національної та 
світової 
культури 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Донцова 
Оксана 
Миколаївна 

Методист 
 08132 

Київська 
область, києво-
Святошинський 
район, м. 
Вишневе, вул. 
Зелена, 8 
тел.: 
8(044)9850518; 
829850518 
e-mail: 
Tvorchi@bigmir.
net 
сайт: 
www.vctdu.se-
ua.net 

Гончаренко       
Дмитро  
Володимирович

Методист 

Шевкун Марія 
Вікторівна 

Психолог 

Хомицька 
Тетяна 
В’ячеславівна 

Культорганізат
ор 

Соболєва 
Оксана 
Василівна 

Керівник 
гуртка 

Бондаренко 
Галина 
Миколаївна 

Голова 
методоб’єднан
ня 

24. Наконечна 
Світлана 
Іванівна 

Директор Яворівський 
районний 

Центр дитячої 
та юнацької 
творчості 

Командний 
проект 

«Навчаємо, 
виховуємо, 
розвиваємо» 

На базі 
Яворівського 
районного 
Центу дитячої 
та юнацької 
творчості 

Робота 
представленої 
системи 
спрямована на 
розвиток 
особистості 

Магловець О.І.  
Деркач О.І.   
Горбань Ю.В.  

mailto:Tvorchi@bigmir.net
mailto:Tvorchi@bigmir.net


Шалашова 
Н.М. 

 учнів, здобуті 
знань, які 
допомагають 
соціальному 
становленню 
особистості 
вихованців 

25. Токмань 
Тетяна 
Анатоліївна 

Директор Недригайлівсь
кий районний 
будинок 
дитячої та 
юнацької 
творчості 

Командний 
проект 

Соціально-
педагогічна 
виховна 
система 
Недригайлівсь
кого будинку 
дитячої та 
юнацької 
творчості 

На базі 
Недригайлівсь
кого будинку 
дитячої та 
юнацької 
творчості 

Система 
відповідає  
вимогам 
сьогодення 
щодо створення 
навчально-
виховного 
середовища з 
потужним 
виховним 
впливом на 
особистість 
вихованців, на 
виховання їх 
свідомості та 
самосвідомості 
через 
організацію 
цілеспрямовани
х різноманітних 
видів діяльності 

Козлова 
Світлана 
Михайлівна 

Методист 



26. Федорюк 
Світлана 
Іванівна 

Директор Чернівецький 
міський 
Будинок 
творчості дітей 
та юнацтва  

Командний 
проект 

«Формування 
єдиного 
колективу 
керівників 
гуртків, 
вихованців і 
батьків, як 
групу 
однодумців, 
здатних до 
постійної 
творчості» 

На базі 
Чернівецького 
міського 
Будинку 
творчості дітей 
та юнацтва 

Представлена 
система 
використовує 
декілька 
важливих 
принципів 
виховання 
особистості, а 
саме: принцип 
адекватності до 
психологічних 
умов розвитку, 
особистої 
орієнтації, 
превентивності, 
колективної 
праці 

Корнецька 
Ірина 
Миколаївна 

Зав. організ.-
мас. відділом 

58025 
м. Чернівці, 
вул. 
Демократична 5
тел.: 560441 

Стрієнко 
Альона 
Михайлівна 

Методист 
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