
Звіт про участь директора НМЦПО В.М.Могілевської  

у Всеукраїнському форумі працівників позашкільної освіти 

 

20 листопада 2013р., у «Всесвітній день дитини» у Київському палаці дітей та 

юнацтва відбувся  Всеукраїнський форум працівників позашкільної освіти. У заході взяли 

участь заступник Міністра освіти і науки України Борис Жебровський, Уповноважений 

Президента України з прав дитини Юрій Павленко, заступник керівника Головного 

управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань-керівник управління з питань 

гуманітарної політики Адміністрації Президента України Василь Лукомський, перший 

віце-президент Національної академії педагогічних наук України Володимир Луговий, 

начальник відділу навчальних закладів Міністерства культури України Тетяна Колос.   

У першій частині заходу керівники усіх обласних органів управління освітою 

звітували про виконання Указу Президента України від 28 грудня 2012 року №756 «Про 

проведення у 2013 році в Україні Року дитячої творчості». У своїх доповідях учасники 

форуму зупинилися на питаннях збереження та якісного розвитку мережі позашкільних 

навчальних закладів, зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази, 

удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів позашкільної освіти. 

Виступаючі підкреслили роль позашкільної освіти у формуванні всебічно розвинутої 

особистості дитини та її вплив на вибір майбутньої професії. Також було відмічено 

тенденцію зростання показників охоплення позашкільною освітою та кількості гуртків у 

регіонах. 

Запорізьку область на форумі представляла  делегація у складі:  

 
Захарчук В.М. виконуючий обов’язки директора Департаменту освіти і науки Запорізької 

облдержадміністрації 

Юрченко І.В. головний спеціаліст відділу позашкільної освіти, інтернатних закладів та захисту 

дитинства управління загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти 

Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 

Могілевська В.М. директор науково-методичного центру позашкільної освіти КЗ «Запорізький 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР 

Устименко О.С. методист КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Митрофанова Т.Г. директор КЗ «Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді» 

ЗОР 

Кузнєцова Н.Г. директор КЗ «Запорізький обласний центр художньо-естетичної творчості учнівської 

молоді» ЗОР 

Ульянова О.Г. директор КЗ «Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної  творчості 

учнівської молоді» ЗОР 

Горлова С.В. заступник директора Міського Палацу дитячої та юнацької творчості управління 

освіти і науки Запорізької міської ради Запорізької області 

Трубчанінов Ю.В. художній керівник Зразкової вокально-хореографічної студії «Чайка» Міського 

Палацу дитячої та юнацької творчості управління освіти і науки Запорізької міської 

ради Запорізької області 

Щитініна Р.Ю. директор Центру дитячої та юнацької творчості Шевченківського району Запорізької 

міської ради Запорізької області 

Жукова Л.Й. директор Центру творчості дітей та юнацтва Жовтневого району Запорізької міської 

ради Запорізької області 

Горпинич Л.О. директор комунального закладу «Районний центр дитячої та юнацької творчості» 

Гуляйпільської районної ради Запорізької області 

Мартищенко В.А. директор КУ «Приморський районний центр дитячої та юнацької творчості» 

Запорізької області 

Жук Н.С. керівник еколого-краєзнавчого гуртка Центру дитячої та юнацької творчості  

м. Дніпрорудного Василівського району Запорізької області 

 

У другій частині форуму його учасники працювали у семи творчих лабораторіях, 

де підбили підсумки Року дитячої творчості та обговорили плани виконання соціальних 

ініціатив Президента України «Діти – майбутнє України». Модератором лабораторії 

«Основні орієнтири науково-методичної роботи в сучасному позашкільному навчальному 

закладі» (на якій працювала директор НМЦПО В.М.Могілевська) була О.А.Артеменко, 

начальник відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту інноваційних 

технологій та змісту освіти. В ході роботи лабораторії було розглянуто такі питання: 



 інноватика в позашкільній освіті як стратегія її розвитку; 

 підвищення      професійної      компетентності       педагогічних      працівників 

позашкільних навчальних закладів у системі післядипломної освіти; 

 психолого-педагогічний     супровід     в     процесі     інноваційного     розвитку 

позашкільного навчального закладу; 

 шляхи  оптимізації  науково-методичної роботи в  сучасному  позашкільному 

навчальному закладі; 

 роль методиста в інноваційній діяльності керівника гуртка; 

 укріплення   навчально-методичного   забезпечення   як   запорука   підвищення 

якості навчально-виховного процесу позашкільного навчального закладу. 

 

Під час роботи Форуму на  I поверсі КПДЮ  працювала розгорнута виставка 

методичної літератури з питань позашкільної освіти, виховної роботи; на II поверсі 

відбувалася інтерактивна презентація державних центрів позашкільної освіти, КПДЮ 

(відеоматеріали). 

 

 

 

 

 

 

 


