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ЛУКАШЕНКО
АЛЬОНА АНАТОЛІЇВНА
Випускниця філологічного
факультету (1992)
Доцент кафедри
управління та роботи з персоналом
Національної академії
внутрішніх справ України
Кандидат юридичних наук, доцент

Н

ародилася 23 грудня 1972 р. у м. Києві в сім’ї
педагогів. Альона Анатоліївна завжди прислухалась до висловів і думок великих учителів, наполегливо вивчала їх передовий досвід, адже знала, що

ЛУТЧЕНКО (ЯРЕМЕНКО)
ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА
Випускниця аспірантури (2000)
Доцент кафедри прикладної математики,
статистики та економіки Кіровоградського
державного педагогічного університету
імені Володимира Винниченка
Кандидат педагогічних наук, доцент

Н

ародилася у смт Молодіжне Долинського району
Кіровоградської області в сім’ї вчителів. У 1987 р. із
золотою медаллю закінчила Молодіжненську середню
школу та вступила на фізико-математичний факультет
Кіровоградського державного педагогічного інституту
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працьовитість — душа будь-якої справи і запорука
добробуту.
У 1988 р., після закінчення Спеціалізованої
школи № 57 м. Києва та Київської дитячої музичної
школи № 8, вступила до Київського педагогічного
училища № 1, яке закінчила у 1992 р.
З 1992 до 1997 р. навчалася на заочному відділенні Київського державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. У цей же час
А. А. Лукашенко обіймала посаду вчителя української мови і літератури у Спеціалізованій школі
№ 21 м. Києва.
З грудня 1993 р. працювала в Національній академії внутрішніх справ, у якій навчалася на заочному відділенні у 1997–2000 рр.
Упродовж 2006–2010 рр. була аспіранткою Інституту законодавства Верховної Ради України.
У 2012 р. А. А. Лукашенко здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук, а у 2014 р. їй присвоєно вчене звання доцента.
Нині Альона Анатоліївна викладає наступні
дисципліни: «Методика викладання та педагогічна майстерність», «Педагогіка вищої школи»;
проводить заняття в інституті післядипломної
освіти.
Сфера її наукових інтересів охоплює питання
місцевого самоврядування, правового регулювання
вищої освіти України, дидактичного проектування,
особливостей методики викладання та педагогічної
майстерності.
імені О. С. Пушкіна (нині КДПУ ім. В. Винниченка),
який закінчила з відзнакою в 1992 р. за спеціальністю
«Математика». У 1992–1994 рр. працювала вчителем
математики у Шарівській середній школі Олександрійського району, а в 1994 р. — у Новогригорівській
СШ Долинського району.
Із вересня 1994 р. Л. І. Лутченко — асистент кафедри
математики КДПУ. З 1996 до 2000 р. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. У 2003 р. захистила
кандидатську дисертацію «Організація самостійної
навчально-пізнавальної діяльності учнів 7–9 класів
при вивченні математики» (наук. кер. З. І. Слєпкань).
Із 2003 р. Людмила Іванівна працює на посаді доцента
кафедри прикладної математики КДПУ. У 2005 р. їй
присвоєно вчене звання доцента. З 2004 р. викладає
також у Педагогічному ліцеї Кіровоградської міської ради, вчитель вищої категорії, з 2010 р. — вчительметодист.
Бере активну участь у науковому житті КДПУ,
роботі Кіровоградського відділення МАН, читає лекції
для вчителів математики, слухачів курсів Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти імені Василя Сухомлинського. Має біля 100 наукових і науково-методичних публікацій, автор і співавтор 20 навчальних і навчально-методичних посібників.
Старша донька Яна Лутченко — випускниця магістратури НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю «Освітні вимірювання» (2013), також працює
на освітянській ниві. Молодшій, Надії, — 2,5 роки.

