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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІННОВАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР» 

КРИВОРІЗЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

Н  А  К  А  З 

 
10.09.2020 м.Кривий Ріг                            №19 

 

 

Про організацію методичної роботи  

в закладах позашкільної освіти  

у 2020/2021 навчальному році 

 

Відповідно до  законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту», враховуючи рекомендації КЗВО 

«Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради» 

щодо реалізації обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії 

розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української 

школи»  та з метою підвищення рівня професійної майстерності педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти міста, забезпечення підтримки 

інноваційної діяльності в системі управління закладами освіти, розвитку 

креативної особистості педагогів,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Спрямувати у 2020/2021 навчальному році діяльність методичних 

служб КЗ «Інноваційно-методичний центр» Криворізької міської ради, 

координаційно-методичного відділу КПНЗ «МПДЮТ «Горицвіт» Криворізької 

міської ради (директор Г.Міланович), закладів позашкільної освіти  міста на 

реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

міської Програми  перспективного розвитку освіти на 2019-2021 рр. та міської 

Комплексної програми з національно-патріотичного  виховання «Виховуємо 

дитину – будуємо країну» для закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти на період 2015-2021р.р. 

 

2. Затвердити мережу міських та районних методичних об’єднань 

педагогів закладів позашкільної освіти міста (додається). 

  

3. Продовжити роботу міських семінарів-практикумів: 

- директорів, заступників директорів, методистів закладів позашкільної 

освіти за проблемою «Модернізація змісту діяльності закладів позашкільної 
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освіти»; 

- кадрового резерву директорів та заступників директорів закладів  

позашкільної освіти за проблемою «Упровадження новацій в освітню діяльність 

закладів позашкільної освіти». 

 

4. Методистам комунального закладу «Інноваційно-методичний центр» 

Криворізької міської ради (Т.Лаліменко, М.Дудник-Тітаренко): 

4.1. Здійснювати постійний науково-методичний супровід і прогнозування 

професійного розвитку управлінських, методичних та педагогічних кадрів 

закладів позашкільної освіти. 

Постійно  
 

4.2. Забезпечити методичний супровід реалізації І етапу обласного 

науково-методичного проєкту «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної 

особистості в освітньому просторі Нової української школи». 

Протягом навчального року 
 

4.3. Спрямувати роботу закладів позашкільної освіти міста на створення 

умов для забезпечення рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної 

позашкільної освіти в умовах реформування освіти в Україні. 

Постійно 
 

4.4. Активізувати роботу щодо участі педагогів у конкурсах професійної 

майстерності, створювати умови для безперервного зростання фахового рівня 

педагогів закладів позашкільної освіти, їх самоосвітньої діяльності, участі в 

інноваційних проєктах, оволодіння методами комплексного самоаналізу. 

 

5. Керівникам закладів позашкільної освіти: 

5.1. Впроваджувати в практику роботи директора закладу основні форми 

роботи сучасного менеджменту, сприяти підвищенню професійної майстерності 

педагогів закладів позашкільної освіти. 

Постійно 
 

5.2. Активізувати мережеву співпрацю через сайти, соціальні мережі, 

мобільні застосунки та роботу на освітніх інтернет-платформах у системі 

науково-методичної роботи з педагогічними працівниками закладів 

позашкільної освіти. 

2020/2021 н.р. 
 

5.3. Удосконалювати роботу методичних об’єднань педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти в умовах запровадження 

компетентнісного підходу до розвитку, виховання та навчання здобувачів 

позашкільної освіти. 

2020/2021 н.р. 
 

5.4. Створювати умови щодо включення педагогічних колективів закладів 

позашкільної освіти у пошукову, експериментально-дослідницьку діяльність, 
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спрямовану на реалізацію творчого потенціалу, стимулювання інтелектуального 

й духовного розвитку, задоволення потреби в професійній самореалізації, 

створення моделі сучасного закладу позашкільної освіти на основі академічної 

свободи учасників освітнього процесу. 

Постійно 
 

5.5. Активізувати роботу закладу щодо участі в міжнародних проєктах і 

програмах, налагоджені співробітництва з міжнародними організаціями й 

науковими установами. 

Постійно 
 

5.6. Налагодити взаємодію педагогів закладів позашкільної освіти з 

фахівцями комунальної установи «Криворізький інклюзивно-ресурсний центр 

№1» Криворізької міської ради щодо забезпечення психолого-педагогічного 

супроводу дітей із особливими освітніми потребами. 

2020/2021 н.р. 
 

5.7. Взяти під особистий контроль участь колективів педагогів та 

вихованців закладу в районних, міських, обласних методичних, масових заходах 

за різними напрямами позашкільної освіти. 

Постійно  
 

5.8. Проводити моніторингові дослідження діяльності закладу та 

аналізувати дані показники на нарадах при директорові. 

Постійно 
 

5.9. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього 

середовища закладу позашкільної освіти, сприятливого для формування 

основних компетентностей кожної дитини та реалізації її індивідуальних 

творчих потреб. 

2020/2021 н.р. 
 

5.10. Забезпечити умови впровадження державно-громадського 

управління через налагодження дієвої взаємодії між усіма учасниками 

освітнього процесу на засадах партнерства, інтеграції зусиль батьківської 

громади, місцевої влади, громадських і благодійних організацій.  

Постійно 
 

6. Відповідальність за виконання наказу покласти на методистів  КЗ 

«Інноваційно-методичний центр» КМР Т. Лаліменко, М. Дудник-Тітаренко, 

контроль – залишаю за собою. 

 

 

Директор КЗ «ІМЦ» КМР      Світлана Ратєєва  
 

Марина Дудник-Тітаренко 

Тетяна Лаліменко 493 08 95
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Додаток 

до наказу КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР 

від 10.09.2020  №19 

 

 

Мережа міських та районних  методичних об’єднань у  закладах позашкільної освіти міста 
 

Міські методичні об’єднання  Районні методичні об’єднання 

№ 

з/п 

Напрям 

позашкільної 

освіти 

ПІБ керівника 
Місце роботи, 

посада 

Методична проблема 

напряму 
ПІБ керівника Місце роботи, посада 

1.  Туристсько-

краєзнавчий 

Троценко С.А. КПНЗ «МПДЮТ 

«Горицвіт» КМР, 

методист КМВ 

«Розвиток туристсько-

краєзнавчого напряму в 

закладах освіти міста – 

важливий компонент 

національно-

патріотичного 

виховання учнівської 

молоді» 

1. Цюпера Н.В. 

 

2. Юношева І.В. 

 

3. Кузніцова А.М. 

 

4. Кононенко Г.В. 

 

5. Андросюк Т.П. 

 

6. Циба І.А. 

 

7. Яковенко О.А. 

КПНЗ «Клуб «Юний авіатор» 

КМР, методист 

КПНЗ «ЦТКЕУМ Інгулецького 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦТКЕУМ «Фортуна» КМР, 

методист 

КПНЗ «ЦТКЕУМ «Мандрівник» 

КМР, методист  

КПНЗ «ЦТКЕУМ «Меридіан» 

КМР, методист 

КПНЗ «ЦТКЕУМ «Вершина» 

КМР, методист 

 

2.  Еколого-

натуралістичний 

Завгородня О.П. КПНЗ «МПДЮТ 

«Горицвіт» КМР, 

методист КМВ 

«Формування 

екологічний 

компетентностей 

учнівської молоді 

закладів освіти міста в 

процесі залучення їх до 

1. Косодрига Н.П. 

 

2. Клімець А.В. 

 

3. Кузніцова А.М. 

 

КПНЗ «ЦДЮТ «Гармонія» КМР, 

методист 

КПНЗ «ЦДЮТ «Ріднокрай» КМР, 

методист 

КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного 

району» КМР, методист 
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дослідницької 

діяльності» 

4. Олешкевич Т.М. 

 

5. Даценко Т.Ю. 

 

6. Пархоменко Н.В. 

 

7. Ратушна А.В. 

КПНЗ «СЮН Покровського 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦДЮТ «Сонях» КМР, 

методист  

КПНЗ «СЮН Тернівського 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ПДЮТ Ц.-Міського 

району» КМР, методист 

 

3.  Художньо-

естетичний 

Олійник Т.М. КПНЗ «МПДЮТ 

«Горицвіт» КМР, 

методист КМВ 

«Пошук ефективних 

освітніх технологій 

розвитку творчої 

особистості засобами 

етнокультурної та 

світової спадщини у 

динамічних умовах 

сьогодення» 

1. Савенко Ю.Б. 

 

2. Павлюк Н.Л. 

 

3. Романюк У.С. 

 

4. Клімець А.В. 

 

5. Хрієнко Н.Г. 

 

6. Сидорова І.А. 

 

7. Драченко Л.М. 

 

8. Єлізарова М.В. 

 

9. Крисєєва Н.В. 

КПНЗ «ЦДЮТ «Дружба» КМР, 

завідувач відділу  

КПНЗ «ЦДЮТ «Гармонія» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Мрія» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Ріднокрай» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Сонях» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Терноцвіт» КМР, 

методист  

КПНЗ «ПДЮТ Ц.-Міського 

району» КМР, методист 

 

4.  Науково-

технічна 

творчість 

Андросова О.Г. КПНЗ «МПДЮТ 

«Горицвіт» КМР, 

методист КМВ 

«Формування життєвих 

компетентностей 

самоефективної 

особистості в умовах 

STEM-простору» 

1. Воробйова О.О. 

 

2. Романюк У.С. 

 

3. Кучеренко Н.Л. 

 

КПНЗ «СЮТ Довгинцівського 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦДЮТ «Мрія» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦНТТУМ Метал. району» 

КМР, методист 
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4. Андрухів Л.В. 

 

5. Колісник О.В. 

 

6. Шаманова К.С. 

 

7. Кисельова Т.В. 

КПНЗ «СЮТ Покровського 

району» КМР, методист 

КПНЗ «СЮТ Саксаганського 

району» КМР, методист 

КПНЗ «СЮТ Тернівського 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦПО «Зміна» КМР, 

методист 

 

5.  Соціально-

реабілітаційний 

Солдатенкова 

Л.Є. 

КПНЗ «МПДЮТ 

«Горицвіт» КМР, 

методист КМВ 

«Становлення та 

розвиток 

самоефективної 

особистості, здатної 

протистояти 

негативним проявам у 

соціумі» 

1. Груша Л.Г. 

 

2. Панкратова К.М. 

 

3. Білик Н.М. 

 

4. Пероган В.А. 

 

5. Константинова О.В. 

 

6. Іваха Л.І. 

КПНЗ «ЦДЮТ «Гармонія» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Мрія» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦДЮТ «Сонях» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Сузір’я» КМР, 

завідувач відділу 

КПНЗ «ПДЮТ Центрально-

Міського району» КМР, методист 

 

6.  Розвиток 

дитячих засобів 

масової 

інформації  

Місюкевич О.А. КПНЗ «МПДЮТ 

«Горицвіт» КМР, 

методист КМВ 

«Шляхи опанування 

сучасним контентом 

медіаосвіти та 

медіаграмотності  

самоефективною 

особистістю» 

1. Павлюк Н.Л. 

 

2. Матюніна О.А. 

 

3. Мироник О.С. 

 

4. Шубенко В.В. 

 

5. Скрипник О.П. 

 

6. Гончар В.В. 

КПНЗ «ЦДЮТ «Гармонія» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Ріднокрай» КМР, 

завідувач відділу  

КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦДЮТ «Сонях» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Терноцвіт» КМР, 

методист  

КПНЗ «ПДЮТ Ц.-Міського 

району» КМР, методист 
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7.  Розвиток 

дитячого 

лідерського руху 

Борисюк Л.В. КПНЗ «МПДЮТ 

«Горицвіт» КМР, 

завідувач КМВ 

«Формування 

лідерських якостей 

учнівської молоді міста 

у період становлення та 

розвитку само 

ефективної 

особистості» 

1. Ленковська М.О. 

 

2. Коваленко Н.В. 

 

3. Кружко Т.В. 

 

4. Совенко Л.В. 

 

5. Андросова М.О. 

 

6. Капуста К.В. 

 

7. Басс Г.В. 

КПНЗ «ЦДЮТ «Гармонія» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Ріднокрай» КМР, 

завідувач відділу  

КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного 

району» КМР, методист 

КПНЗ «ЦДЮТ «Дивосвіт» КМР, 

заступник директора  

КПНЗ «ЦДЮТ «Сонях» КМР, 

методист  

КПНЗ «ЦДЮТ «Терноцвіт» КМР, 

завідувач відділу  

КПНЗ «ПДЮТ Ц.-Міського 

району» КМР, методист 

 

 


