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Освіта: 

Молодший спеціаліст,  денна форма, диплом  

ЕР 47413124 від 27 червня 2014 

2010-2014 Комунальний вищий навчальний заклад 

"Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім. 

Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради" 

Спеціальність: «Технологічна освіта» 

Кваліфікація: Вчитель технологій і креслення, вихователь. 

Бакалавр, денна форма, диплом В16 № 112870 від 30.06.2016. 

2014-2016  Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. 

Інженерно-педагогічний факультет. 

Спеціальність: «Технологічна освіта». 

Кваліфікація: Бакалавр технологічної освіти; вчитель технологій і 

креслення;  педагог – організатор позашкільних навчальних закладів. 

 

Магістр, денна форма, диплом М18 №106686 від 30.06.2018. 

2016 – 2018 Національний педагогічний університет імені М.П. 

Драгоманова. Інженерно-педагогічний факультет.  

Спеціальність: «Середня освіта». 

Кваліфікація: Вчитель технологій, креслення та інформатики. Методист 

позашкільного навчального закладу. 

  

Магістр, заочна форма, диплом М20 №024202 від 31.01.2020. 

2018 – 2020 Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екології 

економіки і права» Факультет психології. 

Спеціальність: «Психологія». 

Кваліфікація: Магістр з психології, психолог, викладач вищого навчального 

закладу. 

 

Аспірант, денна форма. 

2018 – по сьогоднішній день Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова. 

Науковий керівник: доктор пед. наук, проф. Биковська Олена Володимирівна 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки» 

Кваліфікація: Доктор філософії в галузі педагогіки 

 

Сфера наукових інтересів: педагогіка, позашкільна освіта, гурткова робота, 

технології, теорія і методика початкового технічного моделювання, сучасні 

технології та методики навчання.  

Тема дисертаційного дослідження: «Методика навчання учнів у гуртках 

початкового технічного профілю  закладів позашкільної освіти». 

Затверджена вченою радою НПУ імені М.П. Драгоманова витяг з протоколу 

№3 від 28 листопада 2018 року. 



 

Траєкторія працевлаштування:  

• Лаборант кафедри позашкільної освіти 

2016 р. – 2018 р. НПУ імені М.П. Драгоманова; 

• Викладач кафедри позашкільної освіти  

2018 р. – по теперішній час. НПУ імені М.П. Драгоманова; 

• 2019 – 2020 р. Приватний заклад дошкільної освіти «Джеронімо» на 

посаді візит-майстра курсу STREAM Education, викладача курсу 

«Асторономія» для вихованців садочка на дистанційному навчанні; 

• 2017– по теперішній час. Уповноважена особа Українського центру 

оцінювання якості освіти; 

• Досвід роботи член журі при закладах позашкільної освіти та 

волонтерська діяльність при НЦ МАН; 

• Автор програми «Початкове технічне моделювання з елементами STEAM 

Education». 

 

Тези доповідей: 

1. Материалы III Международной научно-практической конференции 

«Педагогический коворкинг как новый формат организации 

образовательного пространство» (10-11 ноября 2020 г.) - Нур-Султан: 

КГУ «Комплекс» Детский сад-Школа-гимназия № 47» г. Нур-Султан, 

2020. – «Шевченко А.А. Содержание обучения учеников в кружках 

начального технического профиля в учреждениях внешкольного 

образования» 

2. Звітно-наукову конференцію студентів та аспірантів «Освіта і наука – 

2021». Шевченко О.А. «Організація занять на гуртках початкового 

технічного моделювання». 

3. Информационно-практическая составляющая программи курса «Кружки 

начального технического моделирования как условие социализации 

детей младшего школьного возраста», Міжнародна науково-практична 

конференція 2018 р., 9-11 листопада, м.Астана, Казахстан. 

 

Участь у конференціях: 

1. VII Методологічний семінар, присвячений темі "Профорієнтація як 

складова кадрового забезпечення закладу позашкільної освіти" 

23.04.2021,  

Доповідь: «Співпраця кафедри позашкільної освіти НПУ імені 

М.П.Драгоманова із закладами освіти як ефективний механізм 

профорієнтації та кадрового забезпечення галузі освіта». 

2. VI Методологічний семінар з позашкільної освіти, відкрита лекція 

«Ігрова практика як ефективний спосіб охоплення учнів закладами 

позашкільної освіти» 26.03.2021. 

3. V Методологічний семінар з позашкільної освіти, відкрита лекція 

«Заклади позашкільної освіти у територіальній громаді: створення, 

функціонування, розвиток», 26.02.2021. 



4. Методологічний семінар з позашкільної освіти "Внутрішня система 

забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти". 29.01.2021 

5. «Позашкільна освіта у громаді: Як зберегти мережу і забезпечити 

розвиток»: 16-17.12.2020 р. 

6. Міжнародна конференція «Позашкільна освіта: вчора, сьогодні, завтра» 

до 20-річча Закону України «Про позашкільну освіту» 19-20.06.20р. 

7. ІІІ Методологічний семінар з позашкільної освіти відкрита лекція 

«Дистанційна робота закладів позашкільної освіти» 20.05.2020 

8. ІІ Методологічний семінар з позашкільної освіти відкрита лекція 

«Інклюзивне навчання у закладах позашкільної освіти» 23.04.2020 

9. «STEAM-день» 12.03.2020р. 

 

Участь Всеукраїнських науково-дослідних проектах: 

Всеукраїнський спільний проєкт: «Заклади позашкільної освіти: 

Дистанційна робота» 19.03 – 15.04.2020р. 

 

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах: 

1. Українсько-литовський проект «Розвиток громадянської активності і 

міжкультурного спілкування молодих педагогів України і Литви через 

діалог і співпрацю». Литва, Литовський едукологічний університет. 2017. 

2. Проект «Позашкільна освіта України та Польщі: розвиток співпраці». 

Республіка Польща, Педагогічний університет імені Комісії народної 

освіти в Кракові. 2018. 

3. International project «E-Learning in After-School Education» 

Міжнародний проект «Дистанційне навчання у позашкільній освіті». 

16 квітня – 15 травня  2020 р. 

4. Міжнародна акція «Світ позашкілля» | International action «Word of 

after-school education» 25.05.2020 -25.09.2020р. 

5. Онлайн зустріч "Позашкільна освіта України і Польщі: розвиток 

співпраці". 2021 

 

Онлайн-курси: 

1. Онлайн курс STEAM еducation «Асторономія» для дітей дошкільного-

молодшого шкільного віку, 2020-2021р. 

 

Експериментальне дослідження: 

Розробка та апробація навчальної програми для дітей дошкільного-молодшого 

шкільного віку для закладів позашкільної освіти (освіти) «Початкове технічне 

моделювання з елементами STEAM education»  

ЦПР Святошинського району м. Києва 2017-2020р. 

ПЗДО «Мережа дошкільних закладів Джеронімо» 2019-2020р. 

НЦ МАНУ 2017-2021р. 


