
Іван Бех

з темою: «Виховання у зростаючої особистості засад 
фахово-ціннісної спрямованості»



Валерій Мачуський

з темою: «Неформальна екологічна освіта в країнах Європи» 



Тетяна Туманян

з темою: «Формування та розвиток SKILSS-2030  на уроках біології
засобами освітнього бренду «БРЕНДУ «ГЕНОМ EDTRANSFORMER»



Олена Литовченко

з темою: «Цінності і пріоритети позашкільної освіти у воєнний час та
період відновлення країни»



Наталія Бордюг

з темою: «Проєктне навчання в закладах позашкільної освіти як освітня
технологія майбутнього»



Анна Корнієнко

з темою: «Формування навички безпечної поведінки 
в умовах воєнного стану»



Борис Коцун

з темою: «Вивчення рослин свого краю у гуртковій роботі»



Ольга Заслонкіна

з темою: «Організація роботи практичного психолога закладу позашкільної
освіти в умовах війни: переваги арттерапії»



Алла Радзівілл

з темою: «Патріотичний проєкт «Нащадки Нескорених» як платформа для реалізації
ефективної моделі національно-патріотичного виховання учнівської молоді

Київської області»



Тамара Фаєвська

з темою: «Становлення громадянина-патріота крізь призму участі у
Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі «Паросток»



Альона Негрич

з темою: «Організація освітньої діяльності з педагогами БТДЮ 
під час військового стану»



Олена Пащенко

з темою: «Психологічна реабілітація в Природі: умови воєнного стану та
повоєнного відновлення України»



Анна Гелеш

з темою: «Діджиталізація сучасної освіти: Віртуальне освітнє середовище
для здобувачів вищої освіти (на прикладі Національного університету

«Львівська політехніка»)»



Захарченко Галина

з темою: «Аналітичні аспекти щодо розвитку ГО «Спілка освітян України»



Семенченко Наталія

з темою: «Аналітичні аспекти щодо розвитку ГО «Спілка освітян України»



Анна Бойко

з темою: «Формування ціннісних орієнтацій та SOFT SKILLS у вихованців
ЗПО у контексті імплементації концептуальних засад НУШ»



Дмитро Гордієвський

з темою: «Використання класу безпеки як ефективного інструменту
виховання громадянської особистості в початковій школі 

Щербанівського ліцею»



Володимир Яковлєв

з темою: «Проблеми та виклики позашкілля на територіях, які знаходяться
під тимчасовою окупацією»



Ірина Тамкович

з темою: «Впровадження STEM-освіти у науково-дослідницьку діяльність
вихованців»



Людмила Сусахіна

з темою: «Формування національно-патріотичних цінносте вихованців у
системі роботи закладу позашкільної освіти»



Галина Крикун

з темою: «Актуальні питання функціонування ЗПО еколого-
натуралістичного напряму під час дії воєнного стану та трансформація

освітнього середовища на вимогу сьогодення»



Бойчук Єлизавета

з темою: «Формування навичок інформаційної культури вихованців у
гуртках комп’ютерних технологій»


