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Педагогічна персоналія 

В.Ю. Гаврилюк закiнчив iсторичний факультет Українського державного 

педагогічного університету iм. М.Драгоманова за спеціальністю «iсторiя та 

народознавство» (1997). Працював учителем iсторiї та правознавства, керiв-

ником клубу iнтелектуальних iгор «Ерудит», секцiй iсторичного краєзнавства, 

археологiї та етнологiї МАН Центру творчостi дiтей та юнацтва «Соняшник» 

Білоцерківської міської ради (1997-2005).  

Учасник і переможець ряду професійних конкурсів з позашкільної освіти. 

Педагогiчне звання – «Керiвник гуртка-методист». Науковий кореспондент i 

здобувач (2004-2008), аспірант (2009-2012) лабораторії діяльності позашкільних 

закладів Інституту проблем виховання НАПН України. 

Завiдувач навчально-методичного кабiнету позашкiльної освiти КОIПОПК 

(2005-2014), методист вищої категорiї навчально-методичного кабiнету вихов-

ної роботи та позашкiльної освiти КНЗ КОР «КОІПОПК» (2014-2015).  

З 01.09.2015 завідувач відділу позашкільної освіти, викладач кафедри філо-

софії освіти та управління КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». 

 

Коло наукових і професійних інтересів 

Педагогічні умови формування творчої активності вихованців позашкіль-

них навчальних закладів. Національно-патріотичне виховання дітей та учнів-

ської молоді засобами позашкільної освіти. Формування інформаційно-освіт-

нього середовища позашкільних навчальних закладів Київщини. 
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Друковані видання та публікації 
 

Навчально-методичні та науково-методичні посібники 

1. Формування навичок здорового способу життя у вихованців позашкільних 

навчальних закладів : навчально-методичний посібник / укладачі Мазун Ю.М., 

Гаврилюк В.Ю. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – 124 с. 

2. Гаврилюк В.Ю. Формування духовної культури вихованців позашкільних 

навчальних закладів засобами українського народознавства : навчально-мето-

дичний посібник / В.Ю. Гаврилюк, О.М. Гаврилюк. – Біла Церква : КОІПОПК, 

2008. – 144 с. 

3. Яременко Н.В. Організація діяльності клубів інтелектуального спілкування у 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах : навчально-методичний 

посібник / Н.В. Яременко, В.Ю. Гаврилюк, І.О. Мальцева. – Біла Церква : 

КОІПОПК, 2007. – 176 с. 

4. Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у клубах 

позашкільних навчальних закладів : науково-методичний посібник / В.Ю. Гав-

рилюк, В.В. Мачуський. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 216 с. 

5. Гаврилюк В.Ю. Педагогічні умови розвитку творчої активності вихованців 

гуртків художньо-естетичного напряму : навчально-методичний посібник / 

В.Ю. Гаврилюк, О.М. Гаврилюк. – Біла Церква: КОІПОПК, 2006. – 168 с. 
 

Навчальні програми з позашкільної освіти 

1. Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого напряму 

: збірник / укладач В.Ю. Гаврилюк. – Біла Церква : КНЗ КОР «КОІПОПК», 

2015. – 146 с. 

2. Гаврилюк В.Ю. Навчальна програма клубу «Юний дослідник-краєзнавець» / 

В.Ю. Гаврилюк // Навчальні програми з позашкільної освіти туристсько-крає-

знавчого напряму : збірник / укладач В.Ю. Гаврилюк. – Біла Церква : КНЗ КОР 

«КОІПОПК», 2015. – С. 122-144. 

3. Гаврилюк О.М. Навчальна програма фольклорно-етнографічної студії «Спі-

вограй» / О.М. Гаврилюк, В.Ю. Гаврилюк // Методичні рекомендації щодо 

організації та змісту навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини 

в 2008-2009 рр. – Ч. 2. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – С. 361-383. 

4. Гаврилюк В.Ю. Навчальна програма клубу демократичної культури «Деба-

ти» / В.Ю. Гаврилюк // Методичні рекомендації щодо організації та змісту 

навчально-виховного процесу в закладах освіти Київщини в 2007-2008 рр. – Ч. 

2. – Біла Церква: КОІПОПК, 2007. – С. 300-313. 
 

Наукові статті та публікації у фахових виданнях 

1. Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у поза-

шкільних навчальних закладах у процесі пошукової та дослідницької діяльності 

/ В.Ю. Гаврилюк // Інноваційні соціально-педагогічні моделі розвитку творчої 

активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової 

та дослідницько-експериментальної діяльності : збірник матеріалів науково-

практичної конференції (24-26 вересня 2014, м. Вінниця). – Вінниця, 2014. – С. 

25-33. 
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2. Гаврилюк В.Ю. Сучасні підходи до патріотичного виховання дітей та юнацтва 

у позашкільних навчальних закладах / В.Ю. Гаврилюк // Патріотичне виховання 

громадян України – передумова розвитку державності : збірник тез учасників Все-

української науково-практичної конференції (26 лютого 2013 року, 26 березня 

2013 року) / за наук. ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2013. – С. 144-

147. 

3. Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у позашкіль-

них навчальних закладах : теоретичний аспект / В.Ю. Гаврилюк // Позашкільна 

освіта Київщини : стратегії, інновації, практика : тези обласної науково-прак-

тичної конференції «Регіональні стратегії інноваційного розвитку системи поза-

шкільної освіти Київщини» (13 березня 2012 р., м. Київ). – К., 2012. – С. 138-148. 

4. Гаврилюк В.Ю. Інформаційно-навчальне середовище як засіб формування 

творчої активності педагогічних працівників і вихованців позашкільних нав-

чальних закладів / В.Ю. Гаврилюк // Інноваційні технології у професійному 

розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези міжна-

родної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церк-

ва). – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. – С. 206-208. 

5. Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти формування творчої активності старшо-

класників у позашкільних навчальних закладах в процесі пошукової та дослід-

ницької діяльності / В.Ю. Гаврилюк // Теоретико-методичні проблеми вихован-

ня дітей та учнівською молоддю. Збірник наукових праць. – Вип. 14, кн. 2. – 

Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д.Г., 2010. – С. 407-415. 

6. Гаврилюк В.Ю. Формування творчої активності старшокласників у поза-

шкільних навчальних закладах: теоретичний аспект / В.Ю. Гаврилюк // Поза-

шкільна освіта: історичні поступи та здобутки : збірник статей Всеукраїнської 

педагогічної конференції «Позашкільна освіта : історичні поступи та здобутки», 

Київ, 2-3 грудня 2008 р. – К. : НЕНЦ, 2008. – С. 45-49. 

7. Гаврилюк В.Ю. Теоретичні аспекти формування творчої активності старшо-

класників у позашкільних навчальних закладах [Електронний ресурс] / В.Ю. 

Гаврилюк // Народна освіта. – 2008. – Вип. 3 (6). – Режим доступу :  

http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/6/statti/2gavriluk.htm 

8. Гаврилюк В.Ю. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія як педагогічна умова формува-

ння творчої активності вихованців позашкільних навчальних закладів [Електро-

нний ресурс] / В.Ю. Гаврилюк // Народна освіта. – 2008. – Вип. 1 (4). – 

Режим доступуhttp://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/4/statti/3gavrul

yk/3gavrulyk.htm 

9. Гаврилюк В.Ю. Клуби старшокласників як суспільні інституції формування 

життєвої компетентності та творчої активності учнівської молоді / В.Ю. Гав-

рилюк  // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 

Вип. 24. – Житомир, 2005. – С. 157-160. http://eprints.zu.edu.ua/3750/ 

10. Гаврилюк В.Ю. Творча активність старшокласників як психолого-

педагогічна проблема / В.Ю. Гаврилюк // Теоретико-методичні проблеми вихо-

вання дітей та учнівської молоді. Збірник наукових праць. – Вип. 8. – Кн. 1. – 

К., 2005. – С. 95-100. 

 

http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/gavrulyuk/gavrulyuk.htm
http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/2/statti/gavrulyuk/gavrulyuk.htm
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Участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конфе-

ренціях: 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні соціально-педа-

гогічні моделі розвитку творчої активності вихованців позашкільних навчаль-

них закладів у процесі пошукової та дослідницько-експериментальної діяль-

ності (24-26.09.2014, м. Вiнниця). 

2. Семінар-практикум директорів державних позашкільних навчальних закла-

дів «Організаційно-масові заходи як невід’ємна форма роботи з учнівською 

молоддю професійно-технічних навчальних закладів» (2014, м. Біла Церква). 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання гро-

мадян України – передумова розвитку державності» (26.02.2013, м. Київ). 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у про-

фесійному розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти» 

(24-25.04.2012, м. Біла Церква). 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційна освітня діяль-

ність: регіональні аспекти» (14-15.04.2011, м. Біла Церква). 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна школа: інновації в 

дії» (15.12.2010, м. Біла Церква). 

7. Всеукраїнський семінар-практикум заступників директорів обласних центрів 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Організаційно-педагогічні 

засади соціалізації дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти» 

(30.11-02.12.2010, м. Бровари – Бориспіль); 

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання особистості: пог-

ляд крізь духовність» (14.10.2010, м. Київ). 

9. Міжнародна науково-практична конференція «Післядипломна педагогічна 

освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети» (10-11.09.2009, м. Бiла 

Церква). 

10. Всеукраїнська педагогічна конференція «Позашкільна освіта: історичні 

поступи та здобутки» (02-03.12.2008, м. Київ). 

11. Всеукраїнська науково-пошукова конференція «Теорія і практика роз-

витку ключових компетенцій учнів 12-річної школи» (27.03.2008, м. Київ). 

12. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Творчий розвиток особис-

тості засобами дозвіллєво-ігрової діяльності» (29-31.10.2007, м. Київ). 

13.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми розробки та 

впровадження комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання» (14-15.12.2006, м. 

Біла Церква). 

14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Культурно-ціннісні витоки 

сучасного виховання особистості» (25-26.10.2006, м. Київ). 

15.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні осно-

ви виховання творчої особистості учнів в умовах позашкільних навчальних 

закладів» (30-31.03.2006, м. Київ). 

16.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні реалії 

сучасного виховання дітей та учнівської молоді» (30.11-01.12.2005, м. Київ). 

17.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології 

виховання учнів і молоді у позанавчальний час» (17-18.11.2005, м. Житомир). 
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Результати участі у методичних конкурсах і турнірах 

1. В.Ю. Гаврилюк – лауреат Всеукраїнського методичного турніру «Моє 

покликання – методист» у номінації «Організація науково-методичної роботи з 

питань виховної роботи та позашкільної освіти» (2012, м. Київ, Університет 

менеджменту освіти НАПН України). 

2. Навчальна програма клубу «Юний дослідник-краєзнавець» (автор В.Ю. Гав-

рилюк) – переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу навчальну програму 

для використання в гуртках, групах, наукових секціях МАН (наказ МОНУ від 

18.09.2008 № 866). 

3. Навчально-методичний посібник «Формування духовної культури вихован-

ців позашкільних навчальних закладів засобами українського народознавства» 

(автори В.Ю.  Гаврилюк, О.М. Гаврилюк) – переможець Всеукраїнського кон-

курсу на кращі освітні проекти, програми, посібники з проблем духовного 

виховання підростаючого покоління (наказ УДЦПО МОНУ від 01.11.2007 № 

111). 

4. Навчально-методичний посібник «Педагогічні умови розвитку творчої 

активності вихованців гуртків художньо-естетичного напряму» (автори В.Ю. 

Гаврилюк, О.М. Гаврилюк) – переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу 

методичну розробку з науково-технічної та художньо-естетичної творчості 

серед педагогів позашкільних навчальних закладів України (наказ УДЦПО 

МОНУ від 26.05.2006 № 124/1). 

 

Тематика навчальних занять для слухачів курсів підвищення квалі-

фікації у 2015/2016 навчальному році 

1. Нормативно-правове та програмно-методичне забезпечення діяльності 

позашкільних навчальних закладів. 

2. Психолого-педагогічні засади позашкільної освіти і виховання. 

3. Сучасні підходи до організації освітньої діяльності позашкільних навчаль-

них закладів. 

4. Імідж сучасного позашкільного навчального закладу та шляхи його фор-

мування. 

5. Виховний потенціал позашкільної освіти та шляхи його реалізації в сучас-

них умовах. 

6. Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді засобами поза-

шкільної освіти. 

7. Козацько-лицарське виховання: історія, традиції, сучасність. 

8. Професійна орієнтація та професійне самовизначення вихованців позашкіль-

них навчальних закладів. 

9. Організаційно-педагогічні та дидактичні аспекти особистісно зорієнтованого 

навчання в позашкільних навчальних закладах. 

10. Організація пошукової та науково-дослідницької діяльності вихованців 

позашкільних навчальних закладів. 

11. Упровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний процес 

позашкільних навчальних закладів. 
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12. Формування творчої особистості засобами краєзнавчої та екскурсійної 

діяльності. 

13. Використання засобів ІКТ в освітній діяльності позашкільних навчальних 

закладів. 

14. Створення мультимедійної презентації у програмі MS Power Point. 

15. Створення навчальної публікації у програмі MS Publisher. 

16. Створення персонального Веб-сайту (віртуального методичного кабінету) 

за допомогою конструктора сайтів Wix. 

 


