КYIV-M-FEST
Метою проведення Відкритого методичного фестивалю закладів
позашкільної освіти «Кyiv-M-Fest» (VIII відкрита міська методична виставка) є
виявлення та поширення сучасних інноваційних технологій роботи педагогів у
закладах позашкільної освіти, а також популяризація найкращого досвіду.
Організатори фестивалю:
• Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації);
• Київський Палац дітей та юнацтва.
Співорганізатори фестивалю:
• Інститут проблем виховання НАПН України;
• Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету
ім. Б. Грінченка;
• Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти».
Інформаційні партнери:
• видавництво педагогічної преси «Шкільний світ»;
• газети «Позашкілля», «Методист».
Географія учасників фестивалю
Заклади позашкільної освіти МОН
• Український державний центр позашкільної освіти
• Національний еколого-натуралістичний центр
Заклади позашкільної освіти Києва
• Київський Палац дітей та юнацтва
• Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військовопатріотичного виховання
• Київський державний будинок художньої та технічної творчості
• Будинок дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну
• Дитячо-юнацька музична вокально-хореографічна студія «Світанок»
• Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського р-ну
• Дитячо-юнацький центр Дарницького р-ну
• Будинок дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького р-ну
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Центр технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького р-ну
Центр дитячої та юнацької творчості Дніпровського р-ну
Станція юних техніків — Центр науково-технічної творчості молоді
Дніпровського р-ну
Центр творчості дітей та юнацтва Оболонського р-ну
Центр науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського р-ну
Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського р-ну
Будинок дитячої творчості Подільського р-ну
Палац дитячої та юнацької творчості Солом’янського р-ну
Центр дитячої та юнацької творчості Солом’янського р-ну
Центр позашкільної роботи Святошинського р-ну
Центр творчості дітей та юнацтва Святошинського р-ну
Центр туризму та краєзнавства учнівської молоді Святошинського р-ну
Центр військово-патріотичного та спортивного виховання молоді
«Десантник»
Центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»
Будинок дитячої творчості Шевченківського р-ну

Заклади загальної середньої освіти м. Києва
• Гімназія східних мов № 1
Заклади позашкільної освіти України
• Палац творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області
• Міська станція юних техніків Дніпровської міської ради
• Міський палац дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий Ріг
• Палац дитячої та юнацької творчості Центрально-міського району Криворізької міської ради Дніпропетровської області
• Центр дитячої та юнацької творчості «Дивосвіт» Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
• Центр дитячої та юнацької творчості Шевченківського району м. Запоріжжя
• Центр дитячої та юнацької творчості ім. Є. Руднєвої виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області
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Палац творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області
Васильківський міський центр дитячої та юнацької творчості Київської області
Житомирський міський центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Рівненський міський палац дітей та молоді
Сумський міський центр науково-технічної творчості
Будинок творчості школяра Дунаєвецької міської ради Хмельницької області
Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді
Козелецький будинок творчості дітей та юнацтва Чернігівської області
Ніжинська станція юних техніків Чернігівської області
Ніжинський будинок дітей та юнацтва Чернігівської області

Установи, заклади вищої освіти
• Відділ позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Департаменту професійної освіти Міністерства освіти і науки України
• Відділ позашкільної освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
• Науково-методичний центр гуманітарної освіти та виховання ІППО
Київського університету ім. Б. Грінченка
• Відділ наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту змісту освіти
• Лабораторія позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України
• Лабораторія громадського та морального виховання Інституту проблем
виховання НАПН України
• Лабораторія психології масової комунікації та медіа-освіти Інституту
соціальної та політичної психології НАПН
• Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної
роботи НАПН України
• Кафедра позашкільної освіти Інженерно-педагогічного факультету Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова
• Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний
факультет, кафедра основ архітектури та архітектурного проектування
• Черкаський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Черкаської обласної ради
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ПЛАН РОБОТИ ФЕСТИВАЛЮ
19 лютого
09:30–10:00 Реєстрація
10:00–10:15 Відкриття фестивалю
10:15–13:00 Панельна дискусія «Життєтворчий простір позашкільного
закладу освіти: сучасні виклики та перспективи»
13:00–14:00 Обід
14:00–15:30 Майстер-класи І лінійки
15:30–17:00 Майстер-класи ІІ лінійки

20 лютого
09:30–10:00 Реєстрація
10:00–13:00 II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників закладів позашкільної освіти «Джерело
творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2019»
10:00–11:00 Майстер-класи І лінійки
11:30–12:30 Майстер-класи ІІ лінійки
13:00–14:00 Обід
14:00–15:30 Майстер-класи ІІІ лінійки
15:30–17:00 Майстер-класи ІV лінійки

21 лютого
09:30–10:00 Реєстрація
10:00–13:00 Круглий стіл «Забезпечення та методичний супровід розвитку
життєтворчого простору закладу позашкільної освіти»
10:00–11:30 Майстер-класи І лінійки
11:30–13:00 Майстер-класи ІІ лінійки
13:00–14:00 Обід
14:00–16:00 Майстер-класи ІII лінійки

22 лютого
09:30–10:00 Реєстрація
10:00–11:30 Майстер-класи І лінійки
11:30–12:30 Майстер-класи ІІ лінійки
12:30–13:00 Нагородження переможців. Закриття фестивалю
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ПРОГРАМА
19 лютого, вівторок
09:30–10:00
10:00–10:15

Реєстрація. Перегляд матеріалів виставки.
Ранкова кава (хол 1 поверху, галерея «Дім Миколи»)
Відкриття фестивалю (конференц-зал)

Добровольська Оксана Миколаївна,
директор Київського Палацу дітей та юнацтва
Вітальне слово
Ткаченко Вікторія Василівна,
начальник відділу позашкільної освіти управління дошкільної,
загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти
і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

10:15–13:00 Панельна дискусія
«Життєтворчий простір позашкільного закладу освіти: сучасні виклики та
перспективи»
Формат дискусії передбачає структурований обмін думками за
темою обговорення за участю запрошених експертів-спікерів.
Модератор дискусії
Гаркавенко Зоя Олександрівна,
к. психол. н., провідний спеціаліст Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН
України, доцент кафедри практичної психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету
ім. М. Драгоманова
Експерти-спікери дискусії
Мачуський Валерій Віталійович,
к. пед. н., завідувач лабораторії позашкільної освіти Інституту
проблем виховання НАПН України, ст. наук. співроб.
Харченко Наталія Вікторівна,
завідувач лабораторії громадянського та морального виховання,
редактор газет «Шкільний світ», «Управління освітою», журналу
«Методист».
Вознесенська Олена Леонідівна,
ст. наук. співроб. лабораторії психології масової комунікації
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та медіа-освіти Інституту соціальної та політичної психології
НАПН України.
Ковганич Галина Григорівна,
методист Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну
м. Києва.
Дзюбинська Олена Петрівна,
представник батьківської громади, член батьківського комітету.

13:00–14:00 Обід
14:00–15:30 Майстер-класи І лінійки
Семінар-тренінг «Компетентнісний підхід у позашкільній освіті. Компетентний педагог — компетентний учень» (бібліотека)
Ковганич Галина Григорівна,
методист Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну
м. Києва.
Майстер-клас «Як написати статтю у педагогічне видання: 5 правил, які
варто знати» (конференц-зал)
Харченко Наталія Вікторівна,
завідувач лабораторії громадянського та морального виховання,
редактор газет «Шкільний світ», «Управління освітою», журналу
«Методист».

15:30–17:00 Майстер-класи ІІ лінійки (бібліотека)
Майстер-клас «Формування миротворчих компетентностей у позашкільному
навчальному закладі»
Ахвердова Ольга Василівна,
методист організаційно-методичного відділу Київського Палацу
дітей та юнацтва.
Ахвердов Артур Арсенович,
керівник гуртків «Школа виживання», «Я — миротворець»
Київського Палацу дітей та юнацтва.
Майстер-клас «Компетентнісно-інтегративний підхід до впровадження
Steam освіти Ніжинської станції юних техніків» (каб. 222)
Яременко Наталія Георгіївна, методист Ніжинської станції юних
техніків Чернігівської області.
Майстер-клас «Екодизайн: розвиток екологічної компетентності» (медіа-зал)
Оснач Наталі-Крістіна Олександрівна,
гімназія східних мов № 1, керівник гуртка.
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20 лютого, середа
09:30–10:00 Реєстрація.
Ранкова кава (хол 1 поверху, галерея «Дім Миколи»)
10:00–13:00 II (міський) етап Всеукраїнського конкурсу майстерності
педагогічних працівників закладів позашкільної освіти
«Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка –
2019» (медіа-зал)
10:00–11:00 Майстер-класи І лінійки
Семінар «STEM і позашкілля» (бібліотека)
Малород Галина Миколаївна,
методист лабораторії виховної роботи Черкаського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти Черкаської
обласної ради.
Майстер-клас з виготовлення макета-копії техніки з паперу «Вантажний
автомобіль на реактивній тязі (каб. 222)
Рибалко Любов Анатоліївна,
методист Чернівецького обласного центру науково-технічної
творчості учнівської молоді.

11:30–12:30 Майстер-класи ІІ лінійки
Методичний web-квест як традиційна форма підвищення професійної
компетентності педагогів закладу позашкільної освіти (каб. 230)
Масютіна Марина Едуардівна,
заступник директора з науково-методичної роботи Центру
дитячої та юнацької творчості ім. Є. Руднєвої виконавчого
комітету Бердянської міської ради Запорізької області.
Елемент педагогічного практикуму з питань впровадження елементів STEMосвіти в освітню діяльність закладів позашкільної освіти» (бібліотека)
Бондаренко Оксана В’ячеславівна,
методист Сумського міського центру науково-технічної творчості.

12:30–14:00 Обід
14:00–15:30 Майстер-класи ІІІ лінійки
Майстер-клас «Критичне мислення для дітей і дорослих» (конференц-зал)
Харченко Наталія Вікторівна,
завідувач лабораторії громадянського та морального виховання,
редактор газет «Шкільний світ», «Управління освітою», журналу
«Методист».
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Майстер-клас «Виготовлення українського оберегу» (медіа-зал)
Головата Наталія Анатоліївна,
керівник гуртка «Флористика» Будинку дитячої та юнацької
творчості Голосіївського р-ну м. Києва.

15:30–17:00 Майстер-класи ІV лінійки
Майстер-клас «Нематеріальні форми мотивації співробітників» (медіа-зал)
Харченко Наталія Вікторівна,
завідувач лабораторії громадянського та морального виховання,
редактор газет «Шкільний світ», «Управління освітою», журналу
«Методист»
Майстер-клас «Особистісні цінності та їх вплив на формування життєвої
мети» (бібліотека)
Шаркова Руслана Арсентіївна,
завідувач відділу молодіжної політики та учнівського самоврядування Рівненського міського Палацу дітей та молоді.

21 лютого, четвер
09:30–10:00 Реєстрація.
Ранкова кава (хол 1 поверху, галерея «Дім Миколи»)
10:00–13:00 Круглий стіл «Забезпечення та методичний супровід розвитку життєтворчого простору закладу позашкільної
освіти» (медіа-зал)
Модератор круглого столу
Середницька Алла Дмитрівна,
начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Департаменту професійної освіти МОН України.
Спікери круглого столу
Вербицький Володимир Валентинович,
директор Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, доктор
педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Київського
національного університету ім. Т. Шевченка, ст. наук. співроб.
Інституту проблем виховання НАПН України.
Савченко Світлана Володимирівна,
методист Науково-методичного центру гуманітарної освіти та
виховання ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка.
Ткаченко Наталія Андріївна,
головний спеціаліст відділу позашкільної освіти Департаменту
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освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації).
Корецька Леся Володимирівна,
начальник відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Державної
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».
Шкура Геннадій Анатолійович,
директор Українського державного центру позашкільної освіти.
Корнієнко Анна Володимирівна,
к. пед. н., ст. наук. співроб., пров. наук. співроб. лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.
Литовченко Олена Віталіївна,
к. пед. н., ст. наук. співроб., пров. наук. співроб. лабораторії
позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.
Бойко Анна Едуардівна,
наук. співроб. лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.
Кардаш Наталія Василівна,
к. пед. н., доцент кафедри позашкільної освіти інженернопедагогічного факультету Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова.
Мосякова Ірина Юліївна,
директор Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець»
м. Києва, керівник київського відділення Міжнародної асоціації
позашкільної освіти.

10:00–11:00 Майстер-класи І лінійки
Хортинг-фехтування (хол 2 поверху)
Павлюк Анна Юріївна,
заступник директора з методичної роботи Київського центру
дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання.
Петренко Богдан Андрійович, Галашев Ілля Ігорович, керівники
гурткової роботи Київського центру дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного виховання.
Майстер-клас «Життєві кризи — потенціал розвитку особистості» (бібліотека)
Морміль Галина Миколаївна,
керівник гуртка організаційно-методичного відділу Київського
Палацу дітей та юнацтва, психолог.

11:30–13:00 Майстер-класи ІІ лінійки
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Майстер-клас «Особистісні кордони: як захистити «свою територію»?» (каб. 222)
Тарасенко Ольга Анатоліївна,
психолог кабінету психологічного супроводу організаційнометодичного відділу Київського Палацу дітей та юнацтва.
Майстер-клас «Самоіндукція емоцій — мистецтво володіти собою» (бібліотека)
Бурмак Альона Дмитрівна,
завідувач кабінету психологічного супроводу організаційнометодичного відділу Київського Палацу дітей та юнацтва.

13:00–14:00 Обід
14:00–15:30 Майстер-класи ІІІ лінійки
Екскурсія «Педагогічна виставка як форма узагальнення досвіду роботи
педагогів БДТ Подільського району м. Києва»
Семінар-практикум для юних ігротехніків та їх кураторів «Ігрова програма:
від задуму до втілення» (в рамках підготовки до відкритого районного
фестивалю дитячих ігрових програм «Грайлики збираються на Подолі»
ім. О. Немежанської (14:30, БДТ Подільського р-ну)
Майстер-клас «Виготовлення виробу з фанери «Різдвяна зірка» (бібліотека)
Заєць Ігор Васильович,
керівник гуртка «Художнє випилювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Майстер-клас стилю та візажу «Кверофутуристичний випускний —
3019» (медіа-зал)
Ладан Тетяна Миколаївна,
доцент, кандидат архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, архітектурний факультет,
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування.
Семінар «Освітня палітра» (медіа-зал)
Ладан Тетяна Миколаївна,
доцент, кандидат архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, архітектурний факультет,
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування.
Слєпцов Олег Семенович,
професор, доктор архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури, архітектурний факультет,
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування.
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22 лютого, п’ятниця
09:30–10:00 Реєстрація.
Ранкова кава (хол 1 поверху, галерея «Дім Миколи»)
10:00–11:00 Майстер-класи І лінійки
Практикум «Соціальний інтелект: від процесів до змін» (медіа-зал)
Воронович Ольга Федорівна,
керівник гуртка «Я вдосконалююсь, я розвиваюсь» Київського
Палацу дітей та юнацтва.
Майстер-клас «Успішний виступ. Секрети спілкування з аудиторією» (мала арена)
Либа Наталія Іванівна,
педагог-організатор відділу івент-менеджменту та арт-проектів
Київського Палацу дітей та юнацтва.

11:30–12:30 Майстер-класи ІІ лінійки
Майстер-клас «Виготовлення декоративної прикраси в техніці макраме
«Пір’їна щастя» (медіа-зал)
Недуха Тетяна Анатоліївна,
керівник гуртка макраме «Райдуга» Будинку дитячої творчості
Шевченківського р-ну м. Києва.
Практикум «Short list вправ на розвиток мовного апарату» (мала арена)
Копачинська Мар’яна Яківна,
завідувач відділу організаційно-масової роботи Будинку дитячої
та юнацької творчості Голосіївського р-ну м. Києва.
Майстер-клас з виготовлення трав’яної ляльки «Еколюдики» (бібліотека)
Пудова Анжела Ростиславівна,
керівник гуртка сопілкарів дитячої студії «Супер барабанщиці»
Дитячо-юнацького центру Дарницького р-ну м. Києва.

12:30–13:00 Підбиття підсумків. Нагородження учасників фестивалю
(медіа-зал)
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СКЛАД ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ
Власенко Олена Валеріївна, редактор газет «Позашкілля», «Директор школи» видавничої групи «Шкільний світ».
Голубенко Людмила Василівна, методист навчального кабінету організаційно-методичного відділу Київського Палацу дітей та юнацтва.
Дейдиш Лариса Анатоліївна, наук. співроб. сектора розвитку мислення,
спілкування і взаємодії відділу неформальної та інформальної освіти дітей
Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти».
Калюжна Олена Володимирівна, завідувач кабінету ІТА «ЮН-ПРЕС»
Київського Палацу дітей та юнацтва.
Ковганич Галина Григорівна, методист Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва.
Корнієнко Анна Володимирівна, к. пед. н., ст. наук. співроб., пров. наук.
співроб. лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН
України.
Лінчевська Галина Вікторівна, методист науково-методичного центру гуманітарної освіти та виховання ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка.
Литовченко Олена Віталіївна, к. пед. н., ст. наук. співроб. лабораторії
діяльності позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України.
Савченко Світлана Володимирівна, методист науково-методичного центру
гуманітарної освіти та виховання ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка.
Шевченко Олена В’ячеславівна, заступник директора з навчально-виховної
роботи Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» Дарницького р-ну
м. Києва.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Добровольська Оксана Миколаївна, директор Київського Палацу дітей та
юнацтва.
Долгова Олександра Валеріївна, завідувач організаційно-методичного
відділу Київського Палацу дітей та юнацтва.
Крот Олена Миколаївна, завідувач кабінету освіти дорослих організаційнометодичного відділу Київського Палацу дітей та юнацтва.
Митченко Вікторія Ігорівна, методист організаційно- методичного забезпечення Київського Палацу дітей та юнацтва.
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Пархоменко Ірина Миколаївна, к. пед. н., заступник директора з науковопедагогічної роботи Київського Палацу дітей та юнацтва.
Ткаченко Вікторія Василівна, начальник відділу позашкільної освіти
управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації).

ПЕРЕЛІК АВТОРІВ МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ,
ПРЕДСТАВЛЕНИХ НА ВИСТАВКУ-КОНКУРС
Акопян Лариса Василівна, методист Центру творчості дітей та юнацтва
«Шевченківець» м. Києва. «Моніторинг якості позашкільної освіти як складова
формування життєтворчого простору закладу позашкільної освіти».
Артюх Олена Володимирівна, методист Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського р-ну. Методичні рекомендації «Перші кроки до науково-дослідницької діяльності».
Бабкова Алла Михайлівна, завідувач інформаційно-методичного відділу
Будинку дитячої творчості Подільського р-ну м. Києва. «Мистецтво життєтворчості у конкурсах юних екскурсоводів-музеєзнавців».
Басс Анна Володимирівна, методист Палацу дитячої та юнацької творчості
Центрально-міського району Криворізької міської ради Дніпропетровської
області. «Формування соціальної компетентності лідерів учнівського самоврядування».
Бездушна Ірина Миколаївна, керівник народного ансамблю спортивного бального танцю «Елеріна» Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської
міської ради. Навчальна програма народного ансамблю спортивного бального
танцю «Елеріна».
Безрук Катерина Олександрівна, Марченко Катерина Сергіївна,
методисти Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва.
«Проектна діяльність учнів у ЦПР — закладі життєтворчості».
Бризгалова Наталія Олегівна, методист Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського р-ну. Методичні рекомендації щодо проведення експериментально-дослідницької роботи до навчальної програми з початкового технічного моделювання.
Вержбицька Ірина Володимирівна, методист Центру творчості дітей та
юнацтва «Шевченківець» м. Києва. «Система організації життєтворчого простору в закладі позашкільної освіти для дітей з РАС».
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Веретенова Лілія Костянтинівна, культорганізатор, Шелестова Юлія
Олександрівна, методист Центру технічної творчості та професійної орієнтації
шкільної молоді Дарницького р-ну. «Літнє творче об’єднання «Країна
майстрів» як новітня форма організації життєтворчого простору на базі закладу позашкільної освіти Центру технічної творчості та професійної орієнтації
шкільної молоді Дарницького р-ну».
Виборна Наталія Іванівна, директор, керівник творчого об’єднання
«Едельвейс» станції юних техніків — Центру науково-технічної творчості молоді
Дніпровського р-ну м. Києва. «Формування екологічної культури вихованців
сучасними засобами організації освітнього процесу».
Галіцина Людмила Вікторівна, психолог Будинку дитячої творчості Подільського р-ну м. Києва. «Профілактика емоційного вигорання у педагогів».
Граждан Олександр Броніславович, керівник гуртка «Юні автомобілісти»
відділу науково-технічної творчості Київського Палацу дітей та юнацтва. Навчальна програма «Юні автомобілісти». Науково-технічний напрям.
Гончар Валентина Володимирівна, методист Палацу дитячої та юнацької
творчості Центрально-міського району Криворізької міської ради Дніпропетровської області. Екскурсія в геолого-краєзнавчому музеї «Шляхами славного Криворіжжя».
Демчик Оксана Іванівна, завідувач методичного відділу Будинку дитячої
творчості Шевченківського р-ну м. Києва. Збірник методичних розробок
керівників гуртків художньо-естетичного напряму позашкільної освіти. Декоративно-ужитковий профіль навчання.
Долгова Олександра Валеріївна, завідувач організаційно-методичного
відділу Київського Палацу дітей та юнацтва. Програма «Бюро захисту прав
особистості». Гуманітарний напрям.
Заєць Ігор Васильович, керівник гуртка «Художнє випилювання» Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді.
Навчальна програма з позашкільної освіти художньо-технічного профілю
«Художнє випилювання».
Закревська Валентина Михайлівна, методист організаційно-методичного
відділу, керівник гуртка Центру розвитку дошкільнят «Джерельце». Навчальна
програма «Пізнаємо світ». Гуманітарний напрям.
Заяць Яніна Іванівна, методист станції юних техніків — Центру науковотехнічної творчості молоді Дніпровського р-ну м. Києва. Методичні розробки «Методика професійної орієнтації вихованців технічних гуртків», «Використання комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі в гуртках
позашкільних навчальних закладів».
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Зирянов Юрій Якович, керівник гуртка зразкового художнього колективу ансамблю спортивного бального танцю «Серпантин» Будинку дитячої та юнацької
творчості Голосіївського р-ну м. Києва; Зирянова Тетяна Володимирівна, Зирянова Катерина Юріївна, керівники гуртка ансамблю «Серпантин». Навчальна
програма з позашкільної освіти «Спортивно-бальна хореографія». Художньоестетичний напрям.
Ільчук Юлія Миколаївна, керівник гуртка станції юних техніків — Центру
науково-технічної творчості молоді Дніпровського р-ну м. Києва. «Вплив роботи з конструкційними матеріалами на психоемоційний розвиток дитини».
Казанцева Лариса Миколаївна, керівник гуртка «Культура і мова (французька)» Київського Палацу дітей та юнацтва. Програма «Культура і мова
(французька)». Гуманітарний напрям.
Калашнікова Ірина Іванівна, культорганізатор Будинку дитячої та юнацької
творчості Голосіївського р-ну м. Києва. Дидактичний збірник «Станційна гра як
засіб організації дозвілля у пришкільних таборах».
Канцедал Вікторія Віталіївна, керівник гуртка «Художній розпис» Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості. Методичний посібник
«Порівняльний аналіз символів української кераміки та петриківського
розпису».
Кікіна Лариса Володимирівна, методист Ніжинського будинку дітей та
юнацтва Чернігівської області. Інноваційна програма позашкільної освіти
«Краса врятує світ». Художньо-естетичний напрям.
Коваленко Олена Вадимівна, керівник студії «Пісочна анімація» Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості. «Розробки занять з
пісочної анімації за мотивами оповідань В. Сухомлинського».
Козаренко Ольга Борисівна, керівник гуртка-методист ТО «Сходинки»
Міського палацу дитячої та юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий Ріг.
Проект «Від екології довкілля — до екології душі».
Коломієць Олена Леонідівна, керівник гуртка, Штефан Олена Вікторівна,
методист Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва.
Кейс-заняття з початкового технічного моделювання в творчому об’єднанні
«Паперовий діамант».
Котеля Тамара Мефодіївна, завідувач організаційно-масового відділу
Будинку дитячої творчості Шевченківського р-ну м. Києва. Збірник методичних
матеріалів керівників гуртків художньо-естетичного напряму позашкільної
освіти (вокального, музичного та хореографічного мистецтва). Збірник
виховних заходів, присвячених історичним та пам’ятним датам, які проводяться
в Будинку дитячої творчості.
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Кучинська Надія Миколаївна, Щербакова Олена Олександрівна, керівники
творчих об’єднань Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва.
«Життєтворчий освітній простір навчання, виховання дошкільників у ЦПР».
Ладан Тетяна Миколаївна, доцент, кандидат архітектури Київського
національного університету будівництва і архітектури, архітектурний факультет, кафедра основ архітектури та архітектурного проектування. «Кверофутурустичний випускний-3019».
Слєпцов Олег Семенович, доцент, кандидат архітектури Київського
національного університету будівництва і архітектури, архітектурний факультет, кафедра основ архітектури та архітектурного проектування. «Проект комплексу закладів навчання «Освітня палітра».
Левченко Яна Вікторівна, керівник хорового гуртка Дитячо-юнацької
музичної вокально-хореографічної студії «Світанок» м. Києва. «Сценарнопостановча робота з вихованцями хорового гуртка початкового рівня». Сценарії
дитячих свят.
Литвяк Наталія Миколаївна, практичний психолог Центру технічної
творчості та професійної орієнтації шкільної молоді Дарницького р-ну. Освітній
профорієнтаційний проект «Хобі. Професія. Успіх».
Лихман Ольга Вячеславівна, завідувач відділу Палацу дитячої та
юнацької творчості Центрально-міського району Криворізької міської
ради Дніпропетровської області. Екскурсійний маршрут «Природні скарби
Криворіжжя». «Формування у підростаючого покоління громадської свідомості
й відповідальності за майбутнє рідного краю. Збереження природних та
геологічних пам’яток Криворіжжя».
Марченко Ірина Володимирівна, керівник гуртка Центру науково-технічної
творчості молоді «Сфера» Оболонського р-ну. «Методика викладання
англійської мови в гуртках початкового технічного моделювання з елементами
англійської мови першого року навчання».
Масютіна Марина Едуардівна, заступник директора з навчально-методичної
роботи; Демченко Ніна Германівна, Дяденчук Альона Федорівна, методисти
Центру дитячої та юнацької творчості ім. Є. Руднєвої виконавчого комітету
Бердянської міської ради Запорізької області. «Методичний web-квест як
нетрадиційна форма підвищення професійної компетентності керівників
гуртків закладу позашкільної освіти».
Матвієнко Валентина Олександрівна, керівник гуртка декоративного живопису «Яйце-райце» Дитячо-юнацького центру Дарницького р-ну м. Києва.
Методичні розробки «Цікаве малювання, здорове харчування та інші важливі
речі», «Декоративний малюнок «Сніговики».
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Молчанова Марія Юріївна, методист Центру позашкільної роботи Святошинського р-ну м. Києва. «Формування ключових компетентностей учнів в
освітньому просторі ЦПР».
Мурзай Тетяна Вікторівна, керівник колективу Палацу творчості дітей
та юнацтва Броварської міської ради. Навчальна програма зразкового театру
народної пісні «Слов’яночка».
Наконечна Оксана Леонідівна, заступник директора, Таранова Ольга
Миколаївна, завідувач відділу, Кузьменко Валентина, методист Дитячо-юнацького центру Дарницького р-ну м. Києва. «Психологічні аспекти управління закладами освіти».
Оснач Наталі-Крістіна Олександрівна, керівник гуртка «Екодизайн» гімназії
східних мов № 1 м. Києва. Програма гурткової роботи з екодизайну «Виготовлення квітів з пластику». Навчальна програма з позашкільної освіти (художньоестетичний напрям) «Екодизайн — дивоквіти». Майстер-клас «Виготовлення
простої безкаркасної квітки». Стартап ідея, бізнес-гра «Я меценат, або Що я
можу зробити для держави».
Павлученко Валентина Зіновіївна, директор Палацу творчості дітей та юнацтва
Броварської міської ради, Сліпець Ірина Володимирівна, заступник директора з
навчально-методичної роботи, Бойко Євгенія Томасівна, заступник директора з
навчально-виховної роботи, Луценко Оксана Миколаївна, практичний психолог,
Сахно Валентина Томасівна, Стукаленко Наталія Володимирівна, методисти.
Соціально-творчий проект «Різні можливості — рівні права».
Пустільнік Світлана Анатоліївна, методист Центру творчості дітей та юнацтва
Святошинського р-ну м. Києва. Педагогічний проект «SТЕАМ-лабораторія —
навчання в умовах свободи». Конкурс стартапів Smart devices – 2019.
Редько-Онучак Марина Вікторівна, завідувач інформаційно-методичного
відділу станції юних техніків — Центру науково-технічної творчості молоді
Дніпровського р-ну м. Києва. «Організація дитячого дозвілля у вигляді квесту».
Рогожина Валентина Федорівна, методист Палацу дитячої та юнацької
творчості Центрально-міського району Криворізької міської ради
Дніпропетровської області. «Створення ефективного виховного простору
в закладі позашкільної освіти шляхом впровадження довгострокових програм». «Діагностика успішності функціонування закладу позашкільної освіти».
Екскурсійний маршрут «Природні скарби Криворіжжя».
Румянцев Олександр Сергійович, методист, Кубрак Ірина Георгіївна, керівник
гуртків «Основи комп’ютерної графіки та інфографіки» і «Тривимірна
графіка» Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського
р-ну. Навчальна програма з позашкільної освіти науково-технічного
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напряму інформаційно-технічного профілю «Основи комп’ютерної графіки
та інфографіки засобами програм ADOBE AFTER EFFECTS та ADOBE
ILLUSTRATOR».
Рябцева Надія Іванівна, керівник гуртка «Юні квітникарі» Васильківського
міського центру дитячої та юнацької творчості. Природоохоронна акція «Збережемо первоцвіт», розробка мультимедійної презентації.
Савенко Наталія Іванівна, директор Центру позашкільної роботи
Святошинського р-ну м. Києва, Калуга-Семенкова Леся Петрівна, заступник
директора, Ковганич Галина Григорівна, методист. «Центр позашкільної роботи
— заклад життєтворчості».
Сорокопуд Станіслав Олексійович, керівник гуртка Центру науково-технічної
творчості молоді «Сфера» Оболонського р-ну м. Києва. Навчальна програма
«Основи програмування у середовищі візуального програмування з графічним
інтерфейсом Scratch».
Сурков Василь Миколайович, керівник гуртка Ніжинського будинку дітей
та юнацтва. «Навчальні програми соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти «Клуб інтелектуальних ігор».
Тарасова Галина Анатоліївна, методист Центру творчості дітей та юнацтва
Оболонського р-ну м. Києва. Проект «Плекаємо патріота».
Хмара Володимир Олександрович, керівник гуртка радіоконструювання
Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді
«Пристрої на основі трифазного мультивібратора». Посібник для керівника
радіогуртка.
Ходорівська Катерина Володимирівна, художній керівник зразкового художнього колективу модельно-хореографічної студії «Індустрія моди», Іванова Олена Олександрівна, керівник гуртка хореографії студії «Індустрія моди» Будинку
дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м. Києва. Навчальна програма з позашкільної освіти модельно-хореографічної студії.
Чепурда Лариса Володимирівна, керівник зразкового художнього колективу
«Творча майстерня «Світ сувенірів» Васильківського міського центру дитячої
та юнацької творчості. Опис досвіду «Формування національно-патріотичного
світогляду вихованців гуртків засобами декоративно-ужиткового мистецтва».
Чернікова Наталія Захарівна, методист Центру творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва. «Формування життєтворчого простору у центрі
творчості дітей та юнацтва «Шевченківець».
Шаркова Руслана Арсентіївна, керівник гуртка Центру гуманітарної освіти
Рівненського міського палацу дітей та молоді. «Формування громадянських
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компетенцій та soft skills у старшокласників через діяльність в учнівському
самоврядуванні».
Шевченко Марія Вікторівна, завідувач відділу туристсько-краєзнавчого
напряму, гуманітарного навчання та інтелектуальної творчості Будинку
дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м. Києва, Манукян Мар’яна
Юріївна, завідувач відділу методичної роботи. Збірка методичних рекомендацій
організаційно-масових заходів відділу туристсько-краєзнавчого напряму,
гуманітарного навчання та технічної творчості.
Шевченко Тетяна Олександрівна, керівник гуртка «Школа ДоброТи» Будинку
дитячої та юнацької творчості Голосіївського р-ну м. Києва. Проект «Крок за
кроком до набуття життєвих компетентностей вихованцями гуртка соціальнореабілітаційного напряму «Школа ДоброТи».
Шеманаєва Наталія Володимирівна, директор, керівник гуртка гітаристів
Дитячо-юнацької музичної вокально-хореографічної студії «Світанок»
м. Києва. Методична розробка «Комплементарний розвиток творчого простору
гуртка гітаристів ДЮМВХС «Світанок».
Шибка Ольга Сергіївна, завідувач методичного відділу, керівник гуртка астрономії та ІТ Міської станції юних техніків Дніпровської міської ради.
«Застосування системи оцінювання результативності проектної діяльності
вихованців ЗПО».
Шорстка Олена Олександрівна, керівник гуртка Міського палацу дитячої та
юнацької творчості «Горицвіт» м. Кривий Ріг. Методична розробка у декоративно-вжитковому напрямку «Як народжується витинанка».
Юрченко Тетяна Валентинівна, заступник директора Дитячо-юнацького
центру Дарницького р-ну м. Києва, Затока Тетяна Віталіївна, завідувач відділу,
Кузьменко Валентина Олександрівна, методист. «Сучасні форми організації артпростору в позашкільному закладі».
Ягодка Оксана Василівна, керівник гуртка-методист, керівник студії дизайну
«Мистецький світ» Будинку дитячої творчості Подільського р-ну м. Києва. Проекти «Україна весільна», «Україна різдвяна», методична розробка «Виготовлення різдвяної зірки».
Яременко Наталія Георгіївна, методист Ніжинської станції юних техніків
Чернігівської області. «Компетентнісно-інтегративний підхід по впровадженню
Steam освіти в закладі позашкільної освіти науково-технічного профілю».
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Наша адреса:
вул. І. Мазепи, 13 (каб. 129), м. Київ, Україна, 01010
Тел.: 280-63-97
E-mail: parostokfest@gmail.com
Ми в соціальних мережах
Кабінет освіти дорослих
https://www.facebook.com/psiholog.palace.kiev.ua/
Київ М-FEST
https://www.facebook.com/Kiev.M.Fest/
Методист позашкілля
https://www.facebook.com/MentorPozashkillya
www.palace.kiev.ua
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