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Н

ародилася 29 січня 1971 р. у м. Бучі Київської
області. У 1986–1990 рр. навчалася у Ржищівському
педагогічному училищі імені А. С. Макаренка, яке
закінчила з відзнакою. Упродовж 1990–1998 рр. працювала вчителем початкових класів у школах м. Ірпеня.
У 1991 р. вступила на заочну форму навчання до
КДПІ ім. О. М. Горького за спеціальністю «Трудове і
професійне навчання».
З 1998 до 2002 р. обіймала посаду заступника
директора ТОВ «Етрепост». З 2002 до 2005 р. працювала інспектором факультету довузівської підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації Київського
університету туризму, економіки і права (КУТЕП).
У 2005 р. була переведена на посаду заступника директора Економіко-юридичного училища КУТЕП та здобула другу вищу освіту в КУТЕПі, отримавши кваліфікацію викладача-туризмолога. У 2013 р. захистила
дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 — «Теорія і методика професійної освіти» на тему «Формування професійної компетентності майбутніх агентів з організації туризму у професійному коледжі». З
2014 р. — керівник освітянських проектів, співорганізатор проекту «Освіта для розвитку громадянського
суспільства». З 2015 р. — доцент кафедри готельноресторанної справи КУТЕПу, керівник Школи юних
лідерів громадського суспільства.
Автор низки науково-методичних публікацій і художніх творів. Сфера інтересів: професійна підготовка

ЛЮБАРЕЦЬ
ВЛАДИСЛАВА ВІКТОРІВНА
Випускниця індустріально-педагогічного
факультету (1998)
Доцент кафедри готельно-ресторанної справи
КУТЕП
Керівник Школи юних лідерів
громадянського суспільства
фахівців сфери готельних послуг та туризму; неперервність освіти; професійна культура; психологія управління; інноваційні форми профорієнтаційної роботи;
профілізація ЗНЗ; підготовка майбутніх лідерів громадянського суспільства.
Має трьох дітей.

Н

ародилася 30 вересня 1975 р. у м. Корсуні-Шевченківському Черкаської області в родині інженера
Ігоря Ананійовича та товарознавця Лідії Василівни
Макаренків. З 1991 р. навчалася у Корсунь-Шевченківському педагогічному училищі ім. Т. Г. Шевченка
за спеціальністю «Трудове навчання». У 1996 р.
вступила на педагогічно-індустріальний факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, який закінчила з відзнакою
у 2001 р.
Відтоді й дотепер працює в альма-матер. З 2006
до 2010 р. навчалася в аспірантурі рідного університету. У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на
тему «Інтеграція техніко-технологічних знань і умінь
майбутніх учителів трудового навчання у процесі
вивчення виробництва й обробки конструкційних
матеріалів» під керівництвом д-ра пед. наук, проф.
В. В. Юрженка. У 2013 р. їй присвоєно вчене звання
доцента кафедри загальнотехнічних дисциплін.
З 2007 до 2013 р. — секретар Вченої ради Інституту
гуманітарно-технічної освіти. З 2012 р. — заступник голови осередку Всеукраїнської асоціації працівників технологічної освіти в НПУ ім. М. П. Драгоманова.
Сфера наукових інтересів: інтеграція знань
й умінь, трудова та техніко-технологічна підготовка
молоді. Викладає наступні дисципліни: «Матеріалознавство», «Виробництво й обробка конструкційних
матеріалів», «Основи виробництва».

МАКАРЕНКО
АЛЛА ІГОРІВНА
Випускниця
педагогічно-індустріального факультету
(2001)
Доцент кафедри загальнотехнічних
дисциплін НПУ ім. М. П. Драгоманова
Кандидат педагогічних наук, доцент
Автор понад 40 друкованих праць. Розробила
навчальні програми таких дисциплін: «Виробництво
й обробка конструкційних матеріалів», «Технологія металообробки», «Стандартизація, управління
якістю та сертифікація», «Металознавство та інструментальні матеріали».
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