
13:00 - 14:00

12:00 -13:00

Реєстрація+welcome coffee9:00-10:00

 20-21.02.2019

 тел.+38 (096) 805 93 80  
          email: kidscampfest@gmail.com 

..............................................................................................................
Бізнес-Центр 101 Tower,  м. Київ, вул. Льва Толстого, 57

Відкриття Форуму10:00- 11:00

..............................................................................................................
11:30 -12:00

 День 1 / 20 лютого

10:30 -11:30

17:00 -18:00

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ         ТЕМА: Ринок дитячого відпочинку. Куди йдемо? 

ІВАН ЛІПТУГА - Президент національної туристичної організації України. 
Радник першого віце-прем'єр-міністра економічного розвитку та 

торгівлі України. Засновник та президент Odessa Tourism Assotiation.  

ОЛЕКСАНДР КАШЛАКОВ - Президент ВБО "Лелека". Ігротренер, 
режисер,соціальний педагог. 

Coffee break..............................................................................................................

15:00 -15:45

НАТАЛІЯ ПАНЧЕНКО -  Практична психологиня, тренерка з 

комунікацій, проектна менеджерка, очільниця ГО "UP: unique 

people", керівниця Всеукраїнської Школи вожатих "Унікальні люди". 

Тема:  Унікальні люди - унікальні програми. 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

НАТАЛІЯ БЕЛЬСЬКА  -  Керівник Виставки та Форуму 

 дитячих таборів та туризму. 
Тема: Статистика за 2018 рік,  чого чекати від 2019? 

ОЛЕГ ХОРОШИЙ - Засновник та генеральний директор компанії 
ST Group, яка включає продюсерський центр Star Time, літній табір 

Star Time, мережу дитячих садочків Happy Time . 
Тема: Як купити власну базу та зробити табір успішним?   
- Історія створення табору Star Time.   
- Інфраструктура, харчування та дозвілля. 

ОЛЬГА ЛЬОДІНА - Практикуючий юрист.  У минулому - головний 

юрисконсульт найбільшого приватного енергетичного холдингу 

України. Тренер, автор статей та юридичного блогу. Засновник 

"Юридична допомога проектам неформальної освіти". 
Тема:  Юридичні питання відносин із персоналом у 
короткострокових проектах. 

...............................................................................................................Обід

..............................................................................................................Основний                  Зал 1 Зал 2                Інтерактивний

...............................................................................................................
14:00 - 15:00

15:00 -16:00ЛЮБОВ ІВАНОВА -  Експерт дитячого відпочинку та оздоровлення. 
Доктор філософії, доцент кафедри професійної освіти та 

інноваційних технологій ДВНЗ "Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника".  Директор з розвитку ДОЗВ  

"Артек- Буковель" (2014-2017 рр.) 
Тема:  Сучасні технології командного коучингу в роботі педагога. 

...............................................................................................

18:00 -19:00

...........................................................................................

15:45 -16:30ОЛЕНА НІКУЛІНА  -  Керівник відділу продажів компанії ST Group 

(продюсерський центр Star Time, літній табір Star Time, мережа 

дитячих садочків Happy Time). 
Тема: Відносини з клієнтом: як побудувати та не втратити. 
- Клієнтоорієнтований підхід. 
- Технології та скрипти продажів. 
- Сервіси, які допомагають продавати. ...............................................................................................................

Coffee break16:30 - 17:00

17:00 -18:00
АНТОН ВОРОНЮК - Керівник Академії Інтернет-маркетингу 

WebPromoExperts. Директор з розвитку WebPromo. 
 В інтернет-маркетингу з 2007 року.  
Автор бестселеру "Актуальний інтернет - маркетинг". 
Тема: SMM: як ефективно просувати бінес у соцмережах. 

18:00 -19:00 ТЕТЯНА ГУЛЕЧКО - Експерт дитячого відпочинку та оздоровлення. 
Віце-президент ВБО "Асоціація за нове покоління Лелека". 
Тема: Ризики та безпека керівника дитячого табору. 

При підтримці: 2-ий Бізнес-Форум індустрії 
дитячого відпочинку та туризму

ОЛЕКСАНДР МОСКАЛЕНКО-  Засновник мережі дитячих таборів 

"Двіжок", Голова МГО «Асоціація вожатих України» 
Тема:  Бізнес-процеси в дитячому таборі в сезон та 
 міжсезоння. 

..............................................................................................................
11:30-12:00 Coffee break..............................................................................................................

НАТАЛІЯ ПАНЧЕНКО -  Практична психологиня, тренерка з 

комунікацій, проектна менеджерка, очільниця ГО "UP: unique 

people", керівниця Всеукраїнської Школи вожатих "Унікальні люди". 

Тема:  Унікальні люди - унікальні програми. 

12:00 -14:00

...............................................................................................................14:00 - 15:00 Обід

16:00 -16:45

16:45-17:00 Coffee break

ГАННА БУРИЛІНА  - Виконавчий директор мережі 
 дитячих таборів "Двіжок".  
Тема:  Періодизація зміни в дитячому таборі. 

ЗОЯ ГАРКАВЕНКО  -  Бізнес-тренер, доцент кафедри практичної 
психології Національного педагогічного університету 

ім.М.П.Драгоманова, автор програм модульного навчання кадрів. 
Тема:  Партнерство дітей та дорослих у дитячому оздоровчому 
таборі: міфи та реалії.

ОЛЕСЯ НІКОЛАЄВИЧ - Співзасновник і керуючий директор "Бояр 

- Мовний центр BoyarSchool", м. Львів. BoyarCamp - англомовний 

табір, співзасновник "Школа Дружня До Дитини", м. Львів. 
Тема: English camp - аглійська в таборі: як організувати так, 
щоб це було вашою фішкою, а не недоліком 



13:00 - 14:00

12:00 -13:00

Реєстрація+welcome coffee9:00-10:00

 20-21.02.2019

..............................................................................................................

10:00 - 11:00

..............................................................................................................
11:30 -12:00

 День 2 / 21 лютого

10:00 -11:30

Coffee break..............................................................................................................

15:00 -16:00

ОЛЕКСАНДР КАШЛАКОВ -  Президент ВБО "Лелека". Ігротренер, 
режисер,соціальний педагог. 
 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

НАТАЛІЯ ОЛЄЙНІКОВА - Адвокат, керуючий партнер ЮФ "LEGAL 

PRIDE ", правовий супровід діяльності дитячих таборів. 
Тема: Хто що лікує? Правові особливості медичного 
обслуговування в дитячих таборах. 

...............................................................................................................Обід

..............................................................................................................

...............................................................................................................
14:00 - 15:00

15:00 -16:00

............................................................................................................................................................................................................................

16:00 -16:30

..............................................................................................................
Coffee break16:30 - 17:00

17:00 -17:30

ДМИТРО ЛУЦЕНКО  -Портал дитячих таборів Childcamp. 
Презентація можливостей порталу ChildСamp. 

17:30 -19:00 ОЛЕНА ПАВЛІКОВА - Керівник проекту НАССР ( системи 

менеджменту безпеки харчової промисловості), Сертифікований 

внутрішній аудитор системи на підприємстві,Технолог 
громадського харчування. Лекторатор сангігієни на підприємствах 

громадського харчування. 
 Тема: Безпека харчових продуктів в дитячому закладі. Вимоги, 
простежуванність обігу продуктів, НАССР, перевірки.  
Що треба знати та зробити до того, як до вас прийшли.

При підтримці: 2-ий Бізнес-Форум індустрії 
дитячого відпочинку та туризму

СЕРГІЙ КУЛИКОВСЬКИЙ  -  Директор табору "Бригантина", 
м. Скадовськ. Керівник Запорізької обласної школи вожатих. 
12 років у дитячих таборах - від вожатого до директора. 
Тема:  Проблемні точки підготовки вожатих та способи 
їх вирішення. 

..............................................................................................................
11:30-12:00 Coffee break..............................................................................................................

ЄВГЕН ВОЛОСТНОВ  -  Засновник і директор табору «GZcamp». 

20 років досвіду в організації та проведенні таборів: від наставника 

до директора табору. 
Тема: Розробка якісної програми табору: від неї кайфують діти, 
вона подобається стаффу та впливає на суспільство. 

12:00 -14:00

...............................................................................................................14:00 - 15:00 Обід

16:00 -16:45

16:45-17:00 Coffee break

ДІАНА ЖИТНЯ-КЕБАС  -  Психолог, спеціаліст із роботи з підлітками, 
співзасновник Комунікаційного клубу для підлітків, дослідник форм 

освіти та навчання, 10-річний досвід роботи з дітьми, батьками та 

вчителями. 
Тема: Чому конфлікти підлітків у таборі - це добре, і як їх 
вирішувати.  Які бувають конфлікти у підлітків і як ми діємо. 

НАТАЛІЯ ОЛЄЙНІКОВА  -  Адвокат, керуючий партнер ЮФ 

"LEGAL PRIDE ", правовий супровід діяльності дитячих таборів. 
Тема:  Договори про надання послуг дитячими таборами. 
Про що не слід забувати? 

11:00 -11:30 КСЕНІЯ ЮЩЕНКО - Експерт дитячого відпочинку та оздоровлення. 
Засновник та ідейний натхненник творчого табору "Час  Індиго". 

ВОЛОДИМИР ПІНЧУК - Практикуючий юрист. Експерт дитячого 

відпочинку та оздоровлення. Директор творчого табору "Час Індиго".  

Презентація програми взаємовідносин з клієнтами.

ВАДИМ МИРОШНИЧЕНКО -  Режисер, ігромайстер, методист. 
Керівник програми ДОЗ СТ "Чайка", м. Богуслав.  
Засновник дитячого табору "FORESTCLUB". 

НАТАЛІЯ МІЄДІНОВА -  Ігромайстер, автор та композитор. 
Засновник дитячого табору "FORESTCLUB". 

Лабораторія гри.

 тел.+38 (096) 805 93 80  
          email: kidscampfest@gmail.com 

www.kidscampfest.com.ua/kidscampforum2019 

Бізнес-Центр 101 Tower,  м. Київ, вул. Льва Толстого, 57

СЕРГІЙ КУЛИКОВСЬКИЙ  -  Директор табору "Бригантина", 
м. Скадовськ. Керівник Запорізької обласної школи вожатих. 
12 років у дитячих таборах - від вожатого до директора. 
Тема: Квест - технології  в умовах дитячого оздоровчого 
проекту. 

*У програмі можливі зміни, доповнення, уточнення. 

Презентація Нового збірника рецептур страв для харчування дітей 
шкільного віку в організованних освітніх та оздоровчих закладах 
 Євгена Клопотенка.

АЛЬОНА ПЛИС- Керівник школи вихідного дня та таборів КМДШ,  
Культуролог та режисер, розробник та ведуча дитячих заходів. 
10 років у сфері дитячого дозвілля.   
Тема: Як говорити про високе просто. Зацікавити дітей 
мистецтвом, культурою та філософією, зробити тематики 
занять послідовними та скласти ідеальну програму – легко. 

Основний                  Зал 1 Зал 2                Інтерактивний

КРУГЛИЙ СТІЛ. Q&A  СЕСІЯ ЗІ СПІКЕРАМИ.

17:00 -18:00


