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ПОРЯДОК РОБОТИ  

10.30 – 11.00 – підключення учасників наукового семінару 

11.00 – 13.00 – доповіді учасників наукового семінару 

13.00 – 13.30 – перерва 

13.30 – 15.00 – доповіді учасників наукового семінару 

15.00 – 16.30 – обговорення та підсумки роботи наукового семінару 
 

Регламент роботи наукового семінару: 

Доповіді – до 15 хв. 

Виступи – до 5 хв. 

Робоча мова: українська 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова оргкомітету - Самойленко Олександр Григорович, ректор 

Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

 

Робоча група: 

Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного університету імені Миколи Гоголя 

Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки, Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 

Мачуський Валерій Віталійович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України 

Толочко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України 

Хлєбік Світлана Ростиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Конончук Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 

Сватенков Олександр Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 



ВІДКРИТТЯ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ  

Модератор: Лісовець Олег Васильович, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 

Вітальне слово:  

Самойленко Олександр Григорович, ректор Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя 
 

ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ:  

Організація дослідження інноваційного розвитку позашкільної освіти в 

умовах реалізації концепції «Нова українська школа» 

Мачуський Валерій Віталійович, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України 
 

Розвиток лідерства майбутніх керівників гуртків в умовах магістратури 

Бойченко Марина Анатоліївна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки, Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка 
 

Соціально-педагогічна підтримка учнів вразливих груп у закладах 

позашкільної освіти 

Литовченко Олена Віталіївна, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 
 

Особливості гуманістичного підходу в управлінні закладом позашкільної 

освіти 

Хлєбік Світлана Ростиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя 
 

Зміст, форми і методи формування екологічної компетентності 

працівників закладів позашкільної освіти 

Толочко Світлана Вікторівна, доктор педагогічних наук, доцент, 

головний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України 
 

Інклюзивна мистецька освіта в позашкіллі: аналіз основних 

концептуальних положень 

Кричковська Тетяна Домініківна, член робочої групи МОН по створенню 

Концепції інклюзивної мистецької освіти, практичний психолог КЗ 

«Ніжинський фаховий коледж імені Марії Заньковецької» 
 



Створення інклюзивного середовища в мистецькій школі: реалії та 

перспективи (з досвіду роботи Мистецької школи при КЗ «Ніжинський фаховий 

коледж ім. Марії Заньковецької») 

Батрак Марина Григорівна, заступник директора з питань роботи 

мистецької школи при КЗ «Ніжинський фаховий коледж імені Марії 

Заньковецької» 
 

STEM–орієнтований заклад позашкільної освіти: з досвіду роботи 

Ніжинської станції юних техніків 

Яременко Наталія Георгіївна, методист вищої категорії Ніжинської 

станції юних техніків 
 

Позашкільна освіта за кордоном: підготовка кадрового складу  

Чистякова Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри педагогіки, завідувач аспірантури та докторантури Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
 

Наукові дослідження у розвитку професійної компетентності фахівців 

позашкільної та інклюзивної освіти 

Конончук Антоніна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського державного 

педагогічного університету імені Миколи Гоголя 
 

Концепція та основні завдання практики магістрантів в закладах 

позашкільної освіти  

Осьмук Наталія Григорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. 

С. Макаренка 
 

Формування гнучких навичок особистості як необхідна умова інноваційного 

розвитку позашкільної освіти в умовах НУШ 

Бойко Анна Едуардівна, кандидат педагогічних наук, науковий 

співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання 

НАПН України 
 

Формування ціннісних орієнтацій у вихованців підліткового віку в закладах 

позашкільної освіти 

Корнієнко Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 
 

 

 



Структурний аналіз поняття естетичної вихованості підлітків 

Мачула Світлана Сергіївна, аспірантка лабораторії позашкільної освіти 

 Інституту проблем виховання НАПН України, керівник зразкового художнього 

колективу, гуртка образотворчого мистецтва «Колорит», БДЮТ «Дивоцвіт» 

Дарницького району  м. Києва 
 

Взаємодія батьків як одна з умов ефективного інклюзивного навчання в 

позашкільних закладах дітей з ООП 

Новгородський Руслан Григорович, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя 
 

Організація консультативної допомоги батькам обдарованих дітей в 

умовах закладу позашкільної освіти 

Борисюк Світлана Олексіївна, кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Ніжинського 

державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя 

 

ДИСКУСІЙНА ЧАСТИНА 
Авраменко Віта Василівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
Азаренкова Альона Іванівна, учитель КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

N10 імені О. Бутка»; керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Акіменко Віта Миколаївна, завідувач відділу Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Сумської міської ради 

Балаценко Марина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи 
Центру науково-технічної творчості Сумської міської ради 

Баранець Юлія Миколаївна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Берестовська Анастасія Юріївна, викладач з хореографії КЗ Сумської обласної ради - 
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Бикова Марія Миколаївна, старший викладач кафедри педагогіки Сумського 
державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Білецька Ольга Миколаївна, заввідділу КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Бовдуй Наталія Олександрівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Бойко Надія Федосіївна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Бойченко Анна Віталіївна, магістрантка кафедри педагогіки, спеціальність 011 Освітні, 
педагогічні науки (Позашкільна освіта) Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С.Макаренка 

Борщ Микола Миколайович, директор КЗПО "Центр дитячої та юнацької творчості" 
Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області 

Бутурлим Людмила Михайлівна, методист КЗПО "Ічнянський Будинок дитячої та 
юнацької творчості" Ічнянської міської ради 



Б’янка Ганна Григорівна, викладач кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Василенко Ірина Володимирівна, завідувачка інструктивно-методичного відділу 
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді 

Веремійчик Оксана Григорівна, методист Чернігівського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді 

Вернигорова-Грома Катерина Олександрівна, керівник гуртків Будинку дитячої та 
юнацької творчості Срібнянської селищної ради 

Вертель Владислав Вікторович, завідувач методичного відділу Центру еколого- 
натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради 

Ворона Максим Миколайович, аспірант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Гаєва Людмила Валентинівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Гараць Оксана Володимирівна, методист, керівник гуртка Будинку дитячої та юнацької 
творчості Срібнянської селищної ради 

Гарбуз Ірина Василівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Гаркавенко Ірина Григорівна, методист Центру науково-технічної творчості Сумської 
міської ради 

Герасименко Оксана Валеріївна, завідувачка дослідницько-експериментальним 
відділом КЗ Сумської обласної ради - обласний центр позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю 

Глушко Ярина Миколаївна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Говорун Анна Андріївна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Гончаренко Анастасія Володимирівна, завідувач відділу Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради 

Гончаренко Тетяна Ярославівна, директор Березнянського будинку дитячої та 
юнацької творчості 

Гончарова Віра Василівна, соціальний педагог Старогутського НВК "Заклад загальної 
середньої освіти I-III ступенів - заклад дошкільної освіти" Середино-Будської міської ради 

Гончарова Ольга Борисівна, заступник директора з навчально-методичної роботи, 
методист КЗ "Новгород-Сіверський міський Будинок дитячої та юнацької творчості" 
Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 

Горбань Оксана Валентинівна, методист Прилуцького Центру творчості дітей та 
юнацтва 

Гребенніков Ігор Олександрович, директор Ніжинського Центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді 

Гриценко Наталія Іванівна, керівник гуртка Ніжинської станції юних техніків 
Гульчук Олександра Василівна, методист Новгород-Сіверського Центру дитячої та 

юнацької творчості 
Даценко Наталія Олександрівна, методист Центру науково-технічної творчості молоді 

Сумської міської ради 
Дейнеко Любов Вікторівна, директор Будинку дитячої та юнацької творчості 

Сосницької селищної ради Чернігівської області 
Демченко Інна Сергіївна, керівник гуртка КЗ «Сумський Палац дітей та юнацтва» 
Дідиченко Роман Сергійович, магістрант спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

(ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 



Євтушенко Діана Віталіївна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Жоров Анатолій Анатолійович, директор КЗ «Новгород-Сіверський міський Будинок 
дитячої та юнацької творчості» 

Заболотна Юлія Вікторівна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Забродська Ірина Миколаївна, методист Ніжинського будинку дітей та юнацтва 
Зінченко Тетяна Василівна, старший викладач кафедри соціальної педагогіки і 

соціальної роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 
Карпенко Владислава Володимирівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, 

педагогічні науки (ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 

Качалова Тетяна Василівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Клименко Леся Валентинівна, асистент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Коваленко Наталія Володимирівна, доцент кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Комшина Світлана Миколаївна, керівник гуртка Центру науково-технічної творчості 
молоді Сумської міської ради 

Константиненко Анжела Сергіївна, директор Вертіївської школи мистецтв 
Кошель Тетяна Юріївна, методист Корюківського Центру дитячої та юнацької 

творчості Корюківської міської ради 
Кравченко Світлана Василівна, методист Ніжинського будинку дітей та юнацтва 
Крафт Тетяна Петрівна, методист Козелецького будинку творчості дітей та юнацтва 
Кривонос Ольга Борисівна, доцент кафедри педагогіки Сумського державного 

педагогічного університету імені А. С. Макаренка 
Криштопа Тетяна Володимирівна, методист КЗПО "Центр дитячої та юнацької 

творчості" Семенівської міської ради Чернігівської області 
Кубрак Олена Анатоліївна, директор Холминського Будинку творчості дітей та юнацтва 
Кулик Тетяна Володимирівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Куніцина Олена Вікторівна, директор Коропського Центру дитячої та юнацької 
творчості 

Кучмиста Юлія Миколаївна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Кушнiрчук Ірина Вікторівна, керівник гуртка Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Сумської міської ради 

Кущ Юлія Олексіївна, практичний психолог Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Сумської міської ради 

Лаврик Олена Олексіївна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Лапіна Наталія Михайлівна, керівник гуртка Центру науково-технічної творчості 
молоді Сумської міської ради 

Лисиця Марина Анатоліївна, зав. відділом Чернігівського обласного центру науково-
технічної творчості учнівської молоді 

Литвиненко Алла Петрівна, методист Центру науково-технічної творчості молоді 
Сумської міської ради 

Литовченко Анастасія Олегівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки (ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 



Ліскович Наталія Михайлівна, директор Козелецького будинку творчості дітей та 
юнацтва Козелецької селищної ради 

Лісовець Оксана Вікторівна, доцент кафедри дошкільної освіти Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Лісовицька Світлана Михайлівна, завідувачка інструктивно-методичним відділом 
Центру науково-технічної творчості молоді Сумської міської ради 

Лобанова Оксана Владиславівна, заступник директора Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді 

Люленко Олена Сергіївна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (ОП 
«Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 

Люльченко Марина Володимирівна, методист Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Сумської міської ради 

Лях Тетяна Михайлівна, директор Ріпкинського Центру дитячої та юнацької творчості 
Ріпкинської селищної ради 

Марченко Юлія Володимирівна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Мель Альона Миколаївна, культорганізатор Холминського Будинку творчості дітей та 
юнацтва 

Мельниченко Ніна Михайлівна, заступник директора з навчально-методичної роботи 
Прилуцького Центру творчості дітей та юнацтва 

Мишакова Тетяна Вікторівна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Міщенко Вікторія Анатоліївна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки (ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Молібог Віталіна Вікторівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Мохир Марина Семенівна, культорганізатор Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 
Наконечна Ірина Володимирівна, керівник гуртків, методист національно патріотичного 

виховання Ніжинського Будинку дітей та юнацтва 
Нечваль Оксана Олексіївна, керівник гуртка Ніжинської станції юних техніків 
Нікітіна Ірина Русланівна, викладач класу фортепіано та концертмейстер Кам'янець-

Подільської ДМШ ім. Ф. Ганіцького 
Ніколаєва Ольга Анатоліївна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

(ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Ніколенко Світлана Вікторівна, завідувач відділу Центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді Сумської міської ради 

Нос Оксана Сергіївна, магістрантка спеціальності 231 Соціальна робота Ніжинського 
державного університету імені Миколи Гоголя 

Овсяницька Марія Михайлівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки (ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Огієнко Олена Іванівна, професор кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Олефіренко Ірина Володимирівна, керівник гуртка, методист КЗ Сумської обласної ради 
- обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Останіна Ніна Степанівна, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи 
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Павленко Євгенія Олександрівна, керівник гуртка, методист КЗ Сумської обласної ради - 
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 



Павлюченко Олег Борисович, методист, керівник гуртка Центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді Сумської міської ради 

Парієнко Жанна Михайлівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Пархоменко Ірина Володимирівна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Перекрестова Олена Олександрівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - 
обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Пінчук Аліна Володимирівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 
(ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Подгорна Тетяна Володимирівна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Примак Ірина Григорівна, методист, керівник гуртка Будинку дітей та юнацтва 
Примушко Тамара Андріївна, керівник гуртка Ніжинської станції юних техніків 
Прокопко Марія Сергіївна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (ОП 

«Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені Миколи 
Гоголя 

Проценко Ірина Іванівна, доцент кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Прудько Віктор Олександрович, завідувач методичного відділу Ніжинського Будинку 
дітей та юнацтва 

Радченко Оксана Іванівна, керівник гуртка Центру еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді Сумської міської ради 

Рубіжна Тетяна Олександрівна, викладач класу фортепіано Кам'янець-Подільської 
ДМШ ім.Ф.Ганіцького 

Руденко Тетяна Олександрівна, директор Менського центру дитячої та юнацької 
творчості Менської міської ради Чернігівської області 

Савченко Тетяна Михайлівна, директор Прилуцького Центру творчості дітей та 
юнацтва 

Сапухіна Олена Василівна, методист Центру науково-технічної творчості молоді 
Сумської міської ради 

Сбруєва Аліна Анатоліївна, професор кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Сватенков Олександр Васильович, доцент кафедри соціальної педагогіки і соціальної 
роботи Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Семенах Юлія Сергіївна, директор Комунального закладу позашкільної освіти 
"Ічнянський Будинок дитячої та юнацької творчості" Ічнянської міської ради 

Семенкова Юлія Володимирівна, асистент вчителя Прилуцького закладу загальної 
середньої освіти № 7 (ліцей №7) Прилуцької міської ради Чернігівської області 

Сидоренко Надія Володимирівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 
науки (ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Сидорець Тетяна Володимирівна, керівник гуртка-методист Ніжинської станції юних 
техніків 

Слабченко Ольга Василівна, заступник директора Новгород-Сіверського Центру дитячої 
та юнацької творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 

Сліпченко Теятна Володимирівна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Старостенко Світлана Василівна, керівник гуртка Ніжинської станції юних техніків 
Статівка Євгенія Миколаївна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний 

центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 



Статівка Сергій Олексійович, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Сьома Світлана Олексіївна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Темченко Людмила Григорівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Терновська Оксана Миколаївна, керівник гуртка Чернігівського обласного центру 
науково-технічної творчості учнівської молоді 

Тимошенко Галина Львівна, директор Ніжинської дитячої хореографічної школи 
Тихомирова Інна Олександрівна, магістрантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки (ОП «Позашкільна та інклюзивна освіта») Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя 

Усатих Тетяна Олексіївна, аспірантка Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка 

Федченко Тетяна Миколаївна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний 
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Черномаз Алла Вячеславівна, методист КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 

Чернякова Жанна Юріївна, доцент кафедри педагогіки Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

Чмир Олена Петрівна, директор Новгород-Сіверського Центру дитячої та юнацької 
творчості Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області 

Чорний Володимир Іванович, директор КЗПО «Менська станція юних техніків» 
Швидка Наталія Дмитрівна, директор Бахмацького будинку дитячої та юнацької 

творчості 
Шевченко Олена Леонідівна, методист, керівник гуртка Ніжинського будинку дітей та 

юнацтва 
Шевчик Валентина Степанівна, методист Холминського Будинку творчості дітей та 

юнацтва 
Шипиленко Олена Ігорівна, керівник гуртка КЗ Сумської обласної ради - обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю 
Шкарупа Тетяна Євгеніївна, методист Центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Сумської міської ради 
 

ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ НАУКОВОГО СЕМІНАРУ 


