
 

 

 
 
 

 

           

    ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

Н А К А З 
 

м. Київ 

Від 19.10.2010 р.                                                                       № 183 

 

Про роботу методичних об’єднань 

педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів м. Києва у 2010 - 2012 роках 

 

         Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», на виконання 

програми «Освіта столиці. 2006-2010 рр.», плану роботи Головного управління 

освіти і науки на 2010 рік, за підсумками роботи методичних об’єднань працівників 

позашкільних навчальних закладів міста Києва у 2008-2010 роках, з метою 

пропаганди кращого досвіду роботи та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів міста   

                                                 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити Список методичних об’єднань педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів міста Києва на 2010-2012 роки та призначити 

керівників методичних об’єднань (додається). 

2. Начальникам управлінь освіти виконавчих органів районних у м.Києві рад 

(районних у м.Києві державних адміністрацій), керівникам навчальних закладів 

комунальної власності територіальної громади м.Києва сприяти фінансовому та 

моральному заохоченню педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів, яких призначено керівниками міських методичних об’єднань. 

3. Ректору Київського університету ім. Б.Д. Грінченка  Огнев’юку В.О.: 

3.1. Забезпечити методичну допомогу об’єднанням педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів, сприяти через районні науково-методичні 

центри залученню до роботи в методичних об’єднаннях керівників гуртків 

загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

3.2. Підсумки роботи методичних об’єднань підвести в жовтні 2012 року.   

4. Наказ Головного управління освіти і науки від 27.10.2008 № 274 «Про роботу 

методичних об’єднань працівників позашкільних навчальних закладів  м.Києва у 

2008 - 2010 роках» вважати таким, що втратив чинність. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника 

Головного управління освіти і науки  Герасименка В.М. 

 

    Начальник                                                                       В. Горюнова  

 

 



 

Додаток  

до наказу  Головного управління освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

від 19.10.2010  № 183 

 

Список 

методичних об’єднань педагогічних працівників  

позашкільних навчальних закладів міста Києва та їх керівників на 

2010 – 2012 роки 
                                            

№ 

пп 

Методичні об’єднання Керівники 

1.  Директорів палаців, центрів, будинків 

дитячо-юнацької творчості 

Дахнов Сергій Леонідович, директор Київського 

Палацу дітей та юнацтва 

2.  Заступників директорів позашкільних 

навчальних закладів 

Мартова Світлана Григорівна, заступник 

директора Київського Палацу дітей та юнацтва 

3.  Організаторів  дозвілля Бодня Людмила Карпівна, культорганізатор 

Київського Палацу дітей та юнацтва  

4.  Завідуючих методичними відділами, 

методистів позашкільних навчальних 

закладів 

Москаленко Людмила Миколаївна, методист 

Інституту післядипломної педагогічної освіти  

Київського університету імені Бориса Грінченка 

5.  Завідуючих відділами художньої 

творчості, керівників методичних 

об’єднань художнього напрямку 

Кузнєцова Олена Дмитрівна, завідуюча відділом 

художньої творчості Київського Палацу дітей та 

юнацтва 

6.  Керівників гуртків художньої творчості: 

- «Хорові колективи та  вокальні 

ансамблі» 

Степаненко Світлана Григорівна, художній 

керівник народного художнього колективу 

дівочого хору «Вогник» Київського Палацу дітей 

та юнацтва 

7.  - «Театр, художнє слово» Сенчук Андрій Павлович, керівник народного 

художнього колективу дитячого театру 

“Incunabula” Київського Палацу дітей та юнацтва 

8.  - «Вокально-інструментальні ансамблі,  

рок-групи» 

Шайкевич Юлія Георгіївна, художній керівник 

народного художнього колективу шоу-гурту  

«Сонях»  Київського Палацу дітей та юнацтва  

9.  - «Інструментальні ансамблі» Нестерук Михайло Григорович, художній 

керівник та диригент народного естрадно-

духового оркестру «Юність» Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

10.  - «Ансамблі народної музики, 

фольклорні ансамблі» 

Сазонова  Ганна Семенівна, керівник народного 

художнього колективу ансамблю бандуристів 

«Золоті струни» Київського Палацу дітей та 

юнацтва 

11.  - «Народний танець» Побежимова Ольга Вікторівна, директор дитячо-

юнацької хореографічної студії «Щасливе 

дитинство» Дніпровського району 

12.  - «Спортивний бальний танець» Стадніков Володимир Віталійович, художній 

керівник народного художнього колективу 

ансамблю спортивного бального танцю 

«Фаворит» Київського Палацу дітей та юнацтва 

13.  - «Класичний танець» Майорова Олена Олександрівна, художній 

керівник народного художнього колективу 

ансамблю класичного танцю «Дивертисмент» 



 

Палацу дитячої та юнацької творчості  

Солом’янського району 

14.  - «Естрадний танець» Борсук Наталія Василівна, художній керівник 

народного художнього колективу спортивно-

хореографічного ансамблю «Пульс» Центру 

творчості «Шевченківець» 

15.  Завідуючих відділами декоративно-

прикладного та образотворчого 

мистецтва,  народних ремесел 

Аленченко Надія Степанівна, завідуюча відділом 

декоративно-прикладного та образотворчого 

мистецтва Київського Палацу дітей та юнацтва 

 

16.  Керівників гуртків образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва: 

- «Образотворче мистецтво» 

Кожаєва Тетяна Олексіївна, керівник гуртка 

образотворчого мистецтва Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

 

17.  - «Художня вишивка та рукоділля» Башинська Людмила Миколаївна, керівник 

гуртка художньої вишивки Будинку дитячої 

творчості Шевченківського району 

18.  - «М’яка іграшка» Кравченко Ірина Володимирівна, заступник 

директора з навчально-виховної роботи, керівник 

гуртка м’якої іграшки Центру дитячої та 

юнацької творчості Дніпровського району 

19.  - «Кераміка» Рябчук Анастасія Вікторівна, керівник гуртка 

«Керамічна іграшка» зразкового художнього 

колективу - студії «Кераміка» Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського 

району 

20.  - «Бісероплетіння» Ровинська Людмила Володимирівна, керівник 

гуртка бісероплетіння Київського Палацу дітей 

та юнацтва 

21.  - «Писанкарство» Сташук Зоя Вікторівна, керівник  гуртка 

писанкарства Київського Палацу дітей та 

юнацтва 

22.  - «Конструювання, моделювання та 

пошиття одягу» 

Гардашук Світлана Василівна, методист відділу 

декоративно-прикладного  та образотворчого 

мистецтва, керівник гуртка «Мистецтво 

створення одягу» Київського Палацу дітей та 

юнацтва 

23.  - «Квілінг та ізонитка»  

 

 

Солодянкіна Жанна Михайлівна, керівник гуртка 

«Диво-папір» Дитячого оздоровчо-екологічного 

центру Оболонського району 

24.  - «Етнофлористика» Вавілова Світлана Олександрівна, керівник  

зразкового художнього колективу студії 

етнофлористики Будинку дитячої творчості 

Подільського району 

25.  Керівників гуртків по роботі з дітьми та 

молоддю з функціональними 

обмеженнями 

Фролова Ірина Леонідівна,  соціальний педагог 

Дитячого оздоровчо-екологічного центру 

Оболонського району 

26.  Директорів центрів, клубів з науково-

технічної творчості учнівської молоді, 

керівників методичних об’єднань 

науково-технічного напрямку 

Тихопій Олександр Якович, директор Центру 

НТТМ «Сфера» Оболонського району, міського 

координаційного центру з науково-технічної 

творчості учнівської молоді 

27.  Керівників гуртків НТТМ: 

- «Початкове технічне моделювання» 

Кравець Алла Ігорівна, методист Центру 

технічної творчості та професійної орієнтації 

шкільної молоді  Дарницького району 



 

28.  - «Оригамі» (паперова пластика) Задорожна Ніна Василівна, завідуюча відділом 

науково-технічної творчості Київського Палацу 

дітей та юнацтва 

29.  - «Автомоделювання» Петренко Олександр Іванович, завідуючий 

спортивно-технічним відділом Центру НТТМ 

«Сфера» Оболонського району 

30.  - «Авіамоделювання» Липецький Олександр Петрович, методист  

Центру НТТМ «Сфера» Оболонського району 

31.  - «Судномоделювання» Гончар Віталій Миколайович, завідуючий 

лабораторією експериментального моделювання 

Київського Палацу дітей та юнацтва 

32.  - «Радіоспорт» Алькіна-Філенюк Валентина Олександрівна, 

керівник секції МАН «Дослідник» Київського 

Палацу дітей та юнацтва 

33.  - «Радіоелектроніка» Мироненко Віктор Іванович, завідуючий 

лабораторією радіоелектроніки Київського 

Палацу дітей та юнацтва 

34.  - «Комп’ютерна освіта» Саприкіна Ольга Костянтинівна, керівник гуртка 

інформатики та обчислювальної техніки Центру 

позашкільної роботи Святошинського району 

35.  - «Автосправа. Картинг» Бризгалов Олег Володимирович, директор  клубу 

«Картинг»  ДЮСТШ з автомотоспорту 

Головного управління фізичної культури та 

спорту (за згодою) 

36.  Директорів центрів, клубів, керівників 

гуртків військово-патріотичного 

виховання 

Кічігін Володимир Миколайович, директор 

Центру військово-патріотичного та спортивного 

виховання молоді «Десантник» Святошинського 

району 

37.  Керівників еколого-натуралістичних, 

валеологічних гуртків 

Ткачук Людмила Іванівна, завідуюча відділом 

біології Київського Палацу дітей та юнацтва 

38.  Керівників гуртів оздоровчо-

профілактичного профілю 

Зарубіна Тетяна Володимирівна, завідуюча 

оздоровчо-профілактичним сектором  Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру Оболонського 

району 

39.  Керівників туристсько-краєзнавчих 

гуртків 

Стрижак Олена Анатоліївна, завідуюча відділом 

організаційно-масової роботи Міжнародного 

центру дитячо-юнацького туризму 

40.  Психологів позашкільних навчальних 

закладів 

Морміль Галина Миколаївна, психолог відділу 

розвитку позашкільної освіти  Київського Палацу 

дітей та юнацтва. 

41.  Координаторів районних рад 

старшокласників та методистів по роботі 

з учнівським самоврядуванням 

Долгова Олександра Валеріївна, методист 

Київського Палацу дітей та юнацтва, 

координатор Київської міської ради 

старшокласників 

42.  Координаторів роботи з шкільною 

пресою 

Скоробагач Юлія Михайлівна, методист відділу 

«Інформаційно-творче агентство «Юн-прес» 

 

 

 

Заступник начальника                                                    В. Герасименко 

 

 
 
 


