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Коло професійних інтересів 

  Теорія і методика виховної роботи, підготовка заступників директорів 

шкіл з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників до фахової 

та професійної діяльності в закладі освіти; упровадження у практику роботи 

інноваційних проектів та програм у сфері виховання; розвиток громадянської 

освіти.  

Тренерська діяльність за програмами та проектами 

  «Школа як осередок розвитку громади» 

  «Запобігання торгівлі людьми та експлуатації дітей»  

  «Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні» (програма 

розвитку ООН (ПРООН) в Україні). 

  «Сприяння відповідальному способу життя через малювання коміксів 

для сталого розвитку»  («Вчителі за демократію та партнерство»). 

 «Розвиток громадянських компетентностей в Україні». Міжнародний 

швейцарсько-український проект 

 «Гуманітарна допомога для внутрішньо переміщених осіб та громад, які 

зазнали наслідки конфлікту у Східній Україні» (Міжнародний жіночий 

правозахисний центр «Ла Страда-Україна»). 

 «Розвиток міжкультурної освіти в Україні». 

 «Базова навички медіатора в навальному закладі. Забезпечення участі 

жінок і дітей у вирішенні конфліктів і миробудуванні». 

 «Методи  фасилітації групової роботи: прийняття спільних рішень» 

 «Демократична школа: підтримка освітніх реформ в Україні». 

 

Публікації  

 Культура добросусідства : учимося, відпочиваємо та працюємо разом. 

Київщина. Частина 3. Робочий зошит для дітей і матеріали для батьків і 

педагогів / автори- укладачі  М. Араджіоні, О. Боярчук, Л. Микитюк та ін. 

– К. : ТОВ «Прометей», 2017. – 88 с. 

 Культура добросусідства : місце де ми живемо Київщина: Робочий зошит 

для учнів 2 класу загальноосвітніх шкіл з м. Києва та Київської області / 

автори- укладачі  М. Араджіоні, Л. Микитюк та ін. – 2-ге вид. перероб. і 

доповн. – К. : ТОВ «Прометей», 2017. – 88 с. 

 Микитюк Л.В. Організація змістовного дозвілля  учнів та молоді під час 

літнього відпочинку й оздоровлення / В.Ю. Гаврилюк, Л.В. Микитюк 
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[Електронний ресурс] // Інформаційно-методичний збірник : 

Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки 

Київської ОДА та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – Травень, 

№ 5 (199) / 2017. – І.С. Режим доступу: https://base.kristti.com.ua/?p=4066.  

 Громадянська відповідальність: 80 вправ для формування громадянської 

та соціальної компетентностей під час вивчення різних шкільних 

предметів. 5-9 клас. Посібник для вчителя / Рафальська М., Микитюк Л.В. 

та ін. – Київ, 2017. – 136 с. 

 Микитюк Л.В. Моя стать і ставлення до неї в суспільстві / Культура 

добросусідства: «Я, МИ. Країна». Програма виховних годин для ЗНЗ ІІ-ІІІ 

ст. і методичні рекомендації щодо її апробації та впровадження / автори-

укладачі: М. А. Араджіоні, А.І. Гусєв та ін. – К.: ТОВ «Контекст 

Україна», 2016. – 260 с. 

 Микитюк Л.В. Права дитини: від знань до дій! / Культура добросусідства: 

«Я, МИ. Країна». Програма виховних годин для ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. і методичні 

рекомендації щодо її апробації та впровадження / автори-укладачі: М. А. 

Араджіоні, А.І. Гусєв та ін. – К.: ТОВ «Контекст Україна», 2016. – 260 с. 

 Микитюк Л.В. Драматична лекція «Історія Романа» / Культура 

добросусідства: «Я, МИ. Країна». Програма виховних годин для ЗНЗ ІІ-ІІІ 

ст. і методичні рекомендації щодо її апробації та впровадження / автори-

укладачі: М. А. Араджіоні, А.І. Гусєв та ін. – К.: ТОВ «Контекст 

Україна», 2016. – 260 с. 

 Микитюк Л.В. Упровадження принципів демократії у процес організації 

учнівського самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах // 

Актуальні питання формування та розвитку громадянських 

компетентностей в Україні: тези Всеукраїнської науково-практичної 

конференції за міжнародною участю (Київ, 17–18 березня 2016 р.) / за заг. 

ред. Ю. В. Ковбасюка, Н. Г. Протасової, Ю. О. Молчанової. – К. : НАДУ, 

2016. – 288 с. 

 Культура добросусідства: «Я, моя сім’я, мої сусіди» : робочий зошит для 

1-го класу загальноосвітніх шкіл м. Києва й Київської області / автори-

укладачі : М.А. Араджионі, О.І. Боярчук, Л.Ф. Кравцова, Л. В. Кравчук, 

Л. В. Микитюк. – Київ : ЧП «Золоті Ворота». – 2015. – 80 с. (Робочий 

зошит створений відповідно до програми 1-го класу курсу «Культура 

добросусідства», схваленої до використання в навчальних закладах 

України (лист ДНУ «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» 

Міністерства освіти і науки України №14.1/12-Г-436 від 30.07.2013 р.) й 

надрукований для апробації в ЗНЗ м. Києва та Київської області). 

 Микитюк Л.В., Цикл уроків мужності. / Л.В. Микитюк, О.І.Боярчук // 

https://base.kristti.com.ua/?p=4066


Методист. – 2015. – №2 (38). – С. 59-63. 

 Патріотичні акварелі: формування свідомого громадянина-патріота 

України : навчально-методичний посібник / автори-укладачі : О.І. 

Боярчук, Л.В. Микитюк, Ю.П. Устич. – Біла Церква : КНЗ  КОР 

«КОІПОПК». – 2015.   –  285 с. 

 Розвиток системи національно-патріотичного виховання учнів у 

загальноосвітньому навчальному закладі. Досвід роботи слухачів 

обласного опорного закладу освіти / автори-укладачі Н.Г.Кудько, 

Л.В.Микитюк; за ред. Л.В. Микитюк – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 

166 с. 

 Микитюк Л.В. Методичні рекомендації щодо організації  та проведення 

театрально-публіцистичної вистави (агітбригади) у закладах освіти 

Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки КОДА 

та КОІПОПК «Інформаційно-методичний збірник». – №4 (174). / 2015. – 

С.47-53. 

 Микитюк Л.В. Методичні рекомендації  щодо організації та проведення у 

загальноосвітніх навчальних закладах позакласної роботи з вивчення та 

популяризації творчої спадщини Тараса Шевченка / Л.В.Микитюк // 

Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – № 

11 (157).  – с. 35. 

 

Тематика навчальних занять: 

 Нормативно-правове забезпечення виховного процесу 

 Формування в учнів гендерної культури 

 Ігрові форми діяльності для підвищення згуртованості та ефективності 

роботи групи 

 Соціально педагогічна робота з дітьми у період конфлікту 

 Використання методів роботи в групі 

 Функціональна компетентність тренера 

 Упровадження принципів демократії у навчально-виховний процес 

закладу освіти 

 Упровадження ключових тем ОДГ/ОПЛ у позакласну роботу 

 Рамка компетентностей для культури демократії: практична реалізація 

 Участь як передумова демократії (Драбина Харта) 

 Забезпечення прав людини в школі 

 Формування в учнів соціальної і громадянської компетентності на уроках 

української мови 

 Медіація як соціально значущий інструмент вирішення конфліктів 



 Технологія використання відновних практик у навчальному заклад 

 Використання техніки «Коло» у процесі вирішення конфліктних ситуацій 

 

 

 

 

 

 


