
 Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 Публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (пункт 3 розділу ІІ) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у Конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування Громадська організація «Центр освіти впродовж життя» 

 

Статус Неприбуткова організація 

 

Сфера діяльності            у сфері освіти та науки                                                         . 
                                                (відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації 06.03.2018 р. 

 

Місцезнаходження та контактні дані 40000, м. Суми, вул. Покровська 9/1, к. 213, 

llc.sumy.ukraine@gmail.com, +380509736525 
 (у т.ч. адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів об’єднання: Петрушенко Юрій Миколайович – голова правління, Швіндіна 

Ганна Олександрівна – виконавчий директор, Костюченко Надія Миколаївна – член 

правління, Смоленніков Денис Олегович – член правління, Хвостов Сергій Леонідович – член 

правління, Міленкова Римма Володимирівна – член правління. 

 

Опис діяльності об’єднання упродовж трьох років, що передують дню подання 

заяви на участь у Конференції  
Метою діяльності організації є провадження освітньої, наукової, культурної та 

просвітницької діяльності задля сприяння становленню розвиненого демократичного 

громадянського суспільства, створення та поширення найкращих практик 

альтернативних форм освіти (в першу чергу, неформальної освіти), становлення та 

розвиток системи освіти впродовж життя та освіти дорослих в Україні, формування 

суспільства, що навчається впродовж усього життя, а також здійснення та захист прав 

і свобод, задоволення суспільних, зокрема освітніх, економічних, науково-технічних, 

інноваційних, інформаційних, соціальних, культурних, спортивних та інших інтересів 

громадян. 

Організація веде свою діяльність на територію всієї України і з моменту заснування є 

правонаступницею громадської організації «Рада молодих вчених» в громадській спілці 

«Українська асоціація освіти дорослих».  

mailto:llc.sumy.ukraine@gmail.com


 

 

2 

Однією з стратегічних цілей організації є реалізація концепції освіти впродовж життя в 

Україні. У 2018 році на базі організації було створено перший у м. Суми Центр освіти 

дорослих «Education for Life», який надає доступні та якісні освітні послуги з неформальної 

освіти для дорослого населення міста. Голова правління організації, Петрушенко Ю.М., був 

членом робочої групи, що розробляла законопроект «Про освіту дорослих», що наразі 

проходить громадське обговорення перед реєстрацією в Верховній Раді України. 

Центром освіти дорослих «Education for Life» у 2018 році реалізовано 45 освітніх курсів і 

програм, які відвідало 755 слухачів, у 2019 році реалізовано 68 освітніх курсів і програм, 

який відвідали 1153  слухачів, у 2020 році (станом на 19 жовтня) – 102 освітні заходи (в 

основному онлайн), в яких взяли участь 2334 слухачів. 

Організація активно розвиває міжнародну співпрацю, є членом Мережі організацій, що 

займаються громадянською освітою в країнах Східного партнерства Європейського 

Союзу (EENCE). 

 

Перелік реалізованих проектів: за 2018-2020 роки організацією реалізовано більше 20 

проектів в освітній і науковій сфері. Найбільш значимі проекти: 2018 рік – Проект 

«Регіональні голоси - громадянська освіта дорослих для розширення прав і можливостей 

локальних спільнот в Україні та Білорусі» (проект реалізований за підтримки 

представництва Німецької асоціації народних університетів (DVV International в Україні), 

в результаті проекту створено більше 20 програм громадянської освіти для дорослих, які 

були реалізовані в Україні і Білорусі), 2019 рік – Проект «Дослідження законодавчого поля 

реалізації компетентностей громадянської освіти в країнах Східного партнерства 

Європейського Союзу» (проект реалізований за підтримки Федеральної агенції  з 

політичної освіти Німеччини (Die Bundeszentrale für politische Bildung), в результаті 

проекту розроблено пропозиції для розвитку громадянської освіти в країнах Східного 

партнерства Європейського Союзу), 2020 рік – Проект «Центр освіти і навчання 

дорослих: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади»  (проект 

реалізований за підтримки представництва Німецької асоціації народних університетів 

(DVV International в Україні), в результаті проекту Центр освіти дорослих «Education for 

Life», що є підрозділом громадської організації, розвинув свою інституційну спроможність 

як модельний центр, досвід становлення і функціювання якої має лягти в основу розвитку 

системи освіти впродовж життя в Україні).   

 

Навчальна програма «Громадянська відеожурналістика» ГО «Центр освіти впродовж 

життя» була визнана кращою програмою громадянської освіти на Форумі громадянської 

освіти країн Східного партнерства Європейського Союзу (4-6 жовтня 2019 року, Батумі, 

Грузія). 

 

Проведені заходи: протягом 2018-2020 років організацією проведено більше 30 заходів, 

спрямованих на популяризацію освіти впродовж життя та розвитку громадянської 

освіти в Україні та країнах Східного партнерства Європейського Союзу. 

Приклади таких заходів: 

2018 рік – Освітній форум для вчителів громадянської освіти Сумської області (8 

листопада 2018 року). 

2019 рік – Розробка і презентація стратегії інтеркультурного розвитку м. Суми та її 

презентація мережі інтеркультурних міст України (вересень-грудень 2019 року). 

2020 рік – Тиждень громадянської освіти «Мистецтво жити разом»» в країнах Східного 

партнерства Європейського Союзу: протягом тижня з 5 по 11 жовтня 2020 року в 

країнах Східного партнерства Європейського Союзу було реалізовано більше 150 освітніх 

заходів з громадянської освіти. Більш детально на  сайті: https://cew.eence.eu/ 
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Друковані та електронні видання: автор понад 150 наукових, науково-методичних та 

публіцистичних праць. 

З переліком основних праць Петрушенка Ю.М. можна ознайомитися за посиланням: 

https://mev.uabs.sumdu.edu.ua/zaviduvach-kafedry. 

 

Інформація про керівника   
Петрушенко Юрій Миколайович – Голова правління громадської організації «Центр освіти 

впродовж життя», 1977 року народження. 

Доктор економічних наук, професор.  

Голова галузевої експертної ради 29 «Міжнародні відносини» Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

Має 30 років педагогічного стажу, з 2018 року – завідувач кафедри міжнародних відносин 

Сумського державного університету, з 2016 року – керівник Інформаційного центру 

Європейського Союзу в Сумській області. 

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства науки та освіти України (2009), 

нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти» (2018), стипендіат Кабінету міністрів 

України для молодих вчених (2011), переможець конкурсу грантів МОН для проектів 

досліджень молодих вчених (2017). 

Учасник більше 30 міжнародних наукових конференцій, у тому числі в Польщі, Литві, 

Естонії, Німеччині, Чехії, Боснії і Герцоговині, Сербії, Іспанії, Грузії, Франції, Шотландії, 

Південній Кореї. Проходив стажування в освітніх інституціях Шотландії, Польщі, Латвії, 

Німеччини та Данії. 

Член робочої групи №2 «Економічна інтеграція та зближення з політикою ЄС» 

Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 

Партнерства. Член координаційної ради мережі організації, що займаються 

громадянською освітою в країнах Східного партнерства Європейського Союзу (EENCE). 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність об’єднання упродовж попередніх трьох років 
Інформацію про організацію можна знайти на сайті організації та на сторінці в соціальній мережі 

Facebook: 

http://educationforlife.com.ua/ 

www.facebook.com/lifelonglearningcentreua 

 

 

Керівник                                                                      Ю.М. Петрушенко 
                                                                              (підпис)                                                      (ініціали, прізвище) 

 

Дата 19.10.2020 р. 

М. П.  

http://educationforlife.com.ua/
http://www.facebook.com/lifelonglearningcentreua

