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ародився у м. Києві в сім’ї робітників.
У 1976 р. закінчив Київське медичне училище № 2,
у 1994 р. — Український національний педагогічний
університет імені М. П. Драгоманова. За фахом вчитель історії. Трудову діяльність розпочав у 1975 р. із
посади фельдшера Київського радіорентгенологічного та онкологічного інституту. Працював фельдшером, старшим фельдшером підстанції Київської станції швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Учасник 56 бойових операцій в Афганістані, інвалід
війни ІІ групи. Відзначений 69 урядовими, міжнародними
та громадськими нагородами, серед яких ордени Червоної
Зірки, Богдана Хмельницького, Гетьмана Петра Сагайдачного, «Ветеран Афганської війни», «За відвагу в надзвичайній ситуації», медалі «За бойові заслуги», «За відвагу» та ін.
У 1989 р. створив у м. Бровари Центр патріотичного і фізичІВАШКОВСЬКИЙ
ного виховання, яким керував протягом десяти років, що й
ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
дало поштовх дослідженню та захисту в 2002 р. дисертації
на тему «Педагогічні умови формування готовності старшоВипускник історичного факультету (1994)
класників до служби в Збройних Силах України». До занять
у центрі були залучені діти з неблагополучних сімей, які
Старший науковий співробітник лабораторії
перебували на обліку в міліції. Система виховання в центрі
фізичного розвитку Інституту проблем
виховання НАПН України
дала змогу перевиховати дітей, — вони всі були зняті з обліку,
а по досягненню призовного віку пройшли військову службу
Доктор філософських наук,
кандидат педагогічних наук, академік.
в десантних, внутрішніх та прикордонних військах. ПраВідмінник освіти України
цівники Броварської міліції прозвали В. В. Івашковського
«Другим Макаренком». В 1999 р. призначений директором
Центру творчості дітей та юнацтва Київщини, який на той
час знаходився на Печерську. Всі творчі заходи (фестивалі,
Доктор філософських наук, кандидат педагогічвиставки, конкурси…) проводилися в Палаці культури МВС них наук, дійсний член (академік) Міжнародної акаУкраїни. Діти з усіх куточків Київської області приїжджали демії культури безпеки, екології та здоров’я, старший
до Києва і з надзвичайним задоволенням брали в них участь. науковий співробітник лабораторії фізичного розПрацював у Міністерстві освіти і науки України на посаді витку Інституту проблем виховання НАПН України,
головного спеціаліста Департаменту розвитку освіти, а голова Броварського відділення Української спілки
потім — заступника міського голови з питань діяльності ветеранів Афганістану, голова наглядової ради Укравиконавчих органів Броварської міської ради (соціаль- їнської федерації поліцейського хортингу, член нагляний та гуманітарний напрями). Має 7 ранг державного дової ради Міжнародної федерації хортингу, генерал
автомобільної корпорації Інтерполу, майстер спорту
службовця.
З 2003 р. Віталій Володимирович працював заступ- України з хортингу, генеральний отаман Громадником директора з наукової роботи Броварської філії ської спілки «Всеукраїнське козацтво», маршал козаВНЗ ВМУРоЛ «Україна». З групою науковців філії під- цтва, нагороджений Золотою Зіркою «Герой козацтва
готував до друку навчально-методичний посібник для України».
студентів вищих навчальних закладів «Валеологія»,
На освітянській ниві має низку експериментальних
в якому написав три розділи. Є автором монографій майданчиків із військово-патріотичного виховання дітей
«Теоретико-методичні засади виховання старшокласни- та молоді на Київщині та Сумщині. Саме на Сумщині
ків як суб’єктів громадянського суспільства», «Екологічна активно діють козацькі класи, в яких хлопці та дівчата
освіта школярів у контекзаймаються з першого класу
сті виховання суб’єктів грота виховуються на козацьмадянського суспільства»,
ких засадах. Щороку на
«Проблема суб’єктного підбазі Сумського державного
ходу до виховання старшопедагогічного університету
класників як суб’єктів гроімені А. С. Макаренка промадянського суспільства» і
водяться міжнародні та всеукраїнські конференції за
«Психофізіологія хортингіста» та історично-краєзнавнапрямом інноваційних підчого посібника «Броварщина
ходів до виховання учнів на
козацька», більш як 70 науоснові козацької педагогіки.
кових праць, у тому числі й у
Одружений. Має трьох
фахових виданнях.
дітей.
Із сумськими козачатами
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