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Народилася 22 січня 1975 р. у м. Ізмаїлі Одесь-
кої області в родині робітників. Дівчинка виховува-
лася в культурному середовищі, — де завжди панував 
дух національних традицій, піднесеного волелюбства, 
прагнення до знань, вшанування передового суспіль-
ного досвіду. З дитинства захоплювалася музикою, 
а, будучи школяркою, відвідувала музичну школу у 
м. Ізмаїлі, після закінчення якої отримала свій пер-
ший документ про освіту з відзнакою по класу фор-
тепіано. Неодноразово ставала лауреатом конкурсу 
«Таланти твої, Україно».

У 1992 р. закінчила Ізмаїльську загальноосвітню 
школу № 9 і вступила до Ізмаїльського державного педа-
гогічного інституту. Зарекомендувала себе таланови-
тою, цілеспрямованою, здібною до науки студенткою. 
Постійно брала участь у наукових конференціях, кру-
глих столах та науково-практичних семінарах. Уміло 
організовувала поточне і перспективне планування 
діяльності студентського колективу інституту. Протягом 
усього навчання була старостою групи та студентським 
деканом. Трудову діяльність розпочала будучи студент-
кою, — працювала лаборантом на кафедрі музики.

Закінчивши в 1997 р. інститут, здобула кваліфіка-
цію вчителя початкових класів та музики і залишилась 
працювати викладачем кафедри музики. Вже тоді фор-
мувались її основні принципи та погляди, закладався 
фундамент світогляду науковця та педагога.

У 2000 р. отримала цільове направлення на ста-
ціонарне навчання до аспірантури Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
 Науковим керівником І. Ю. Скляренко було призна-
чено талановитого вченого і педагога, людину вели-
кої душі, надзвичайної працьовитості і доброзичли-
вості — д-ра пед. наук, проф., акад. НАПН України 
О. Г. Мороза. За масштабом свого таланту, обсягом нау-
кового доробку, активною громадською та науково-
дослідницькою діяльністю, характером і темперамен-
том він — надзвичайно яскрава постать. Інна Юріївна 
шанувала цього майстерного викладача як свого керів-
ника, педагога, колегу, але, на превеликий жаль, вона 
стала його останньою аспіранткою.

У 2009 р. захистила дисертацію на тему «Профе-
сійне самовдосконалення в процесі підготовки май-
бутніх вчителів музики» і здобула науковий сту-
пінь кандидата педагогічних наук за спеціальністю 
13.00.04 — «Теорія та методика професійної освіти».

З 2011 р. працює  в Київській державній академії 
водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного. На даний час обіймає посаду начальника 
відділу інтелектуальної  власності. Відділ інтелектуаль-
ної власності функціонує в єдиному комплексі освітньої, 
наукової та науково-технічної діяльності та створений 
з метою ефективного використання інтелектуального 
потенціалу наукових співробітників, забезпечення сучас-
них методів управління роботою у сфері інтелектуальної 
власності, захисту прав і інтересів академії, її виклада-
чів та студентів у питаннях, що стосуються об’єктів інте-
лектуальної власності. Підрозділ співпрацює з органами 
державного управління, українськими та іноземними 

інноваційними інфраструктурами, науковими закла-
дами, організаціями, діяльність яких пов’язана зі сфе-
рою інтелектуальної власності та тих, що виявляють 
зацікавлення у створенні та комерційному використанні 
об’єктів інтелектуальної власності.

У процесі наукової діяльності співробітників і сту-
дентів академії часто створюються нові інтелектуальні 
продукти, що можуть і повинні бути захищені як об’єкти 
інтелектуальної власності з отриманням відповідних 
охоронних документів. Ці інтелектуальні продукти 
можуть бути віднесені до об’єктів службової інтелекту-
альної власності, якщо вони створенні за дорученням 
роботодавця (договором чи контрактом) або в процесі 
виконання службових обов’язків.

Протягом певного часу І. Ю. Скляренко працювала 
над науковими доробками, і у 2013 р. обрала напрям 
дослідження для написання докторської дисертації за 
спеціальністю 13.00.01 — «Загальна педагогіка та істо-
рія педагогіки» під керівництвом д-ра пед. наук, про-
фесора кафедри соціальної педагогіки та педагогічної 
майстерності Житомирського державного університету 
імені Івана Франка Н. А. Сейко.

З 2012 р. є дійсним членом Асоціації професорів 
слов’янських країн.

Має чотири вищі освіти, понад 50 наукових праць. 
Коло наукових уподобань різноманітне: від професій-
ного самовдосконалення до фахової підготовки моря-
ків. Постійно вдосконалює педагогічну майстерність, 
загальну культуру, підвищує кваліфікаційний рівень.

Користується авторитетом серед колег та студент-
ства. Одружена. Виховує доньку Рену Олівію.
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