
МЕТОДИЧНА  ПЛАТФОРМА 

«КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ МОДЕРНІЗАЦІЇ  
ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» 

Цільова аудиторія: заступники директорів з навчально-методичної роботи 
та педагогі відповідальні за методичну роботу ЗПО художньо-естетичного 
напряму Донецької області. 
 Мета:  

• усвідомити сучасні проблеми інноваційного освітнього менеджменту;  
• збагатити методологічну  культуру і компетентність знаннями з 

модернізації методики освіти ЗПО, обґрунтувати і довести практичну 
доцільність використання наукових досягнень в педагогічній 
діяльності; 

• розвивати здатність продукувати нові ідеї, освітні технології; 
інтегроване поєднання знань, умінь, здібностей і установок, досвіду, 
оптимальних для виконання професійних функцій; 

• формувати та розвивати власну концепцію методичної діяльності. 
Виконавці програми:  

Ольга Бойко, заступник директора з навчально-методичної роботи; 
Тетяна Соколенко, завідувач методичного відділу. 

Перелік професійних компетентностей, що вдосконалюватимуться 
програмою: методологічна, методична, когніативно-технологічна, 
дослідницька, соціальна, психологічна (рефлексивна), управлінська. 
Місце виконання програми: Донецький обласний палац дитячої та 
юнацької творчості 
Строки виконання програми: жовтень 2022 р. – травень 2023 р. 
 
Жовтень 2022 р. (6 годин) 
Теоретичний модуль 
Позашкільна педагогіка: наука, філософія, методологія 
Інноваційні освітні процеси в системі позашкільної освіти 
Практичний модуль 
Позашкільна педагогіка: педагогіка дитиноцентризму  
Вимоги до написання наукових  статей та їх презентації 
 Сформувати проблему статті та надати план  

 
Грудень 2022 р. (6 годин) 
Теоретичний модуль 
Соціально-психологічна природа позашкільного освітнього процесу 
Роль та можливості педагогів щодо психо-емоційної підтримки дітей в 
умовах дистанційного навчання в період війни 
Практичний модуль 
Практичне заняття з елементами тренінгу «Стрес та його профілактика. 
Вправи на зняття стресу» 



 Надати практичні матеріали з психологічного супроводу освітнього 
проесу 

 
Лютий 2023 р. (6 годин) 
Теоретичний модуль 
Моделювання освітнього простору ЗПО як  технологія інноваційного 
освітнього менеджменту 
Ефективні форми та методи дистанційного навчання 
Практичний модуль 
Моделювання як методологічний принцип організації освітнього процесу 
ЗПО 
 Створити одну з моделей освітнього простору ЗПО 
 Надати методичну розробку (методичні вказівки) дистанційного 

заняття 
 
Квітень 2023 р. (6 годин) 
Теоретичний модуль 
Акмеологічні технології особистісного професійного розвитку 
Практичний модуль 
Коучинг: технологія розвитку потенціалу людини  
Розробка індивідуальної освітньої програми 
 Розробити індивідуальну освітню програму 
 Надати текст та презентацію статті 

 
Травень 2023 р. (6 годин) 
Науково-практична конференція «Позашкільна освіта: методологія, 
філософія, практика» 
 


