Формування позитивного іміджу закладу
Протягом 2013-2016 років, окрім концертної та виставкової діяльності керівників
дитячих творчих об´єднань Центру, формуванням позитивного іміджу закладу
займалися працівники відділу психолого-методичного забезпечення:


















Українське радіо 27.01.2013р. (ефір о 15-45) Радіопередача «Київські етюди».
Розповідь методиста С.М. Вакулишина про Зразковий музей історії району.
Всеукраїнська газета «Позашкілля» №5, травень 2013р.Публікація «Планування
діяльності позашкільного навчального закладу на навчальний рік» (автори Ковганич Г.Г., Кириченко В.І., Савенко О.О.)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» №5, травень 2013р.Публікація «Зміст і
технології моніторингу професійної компетентності педагогів» (автори – Ковганич
Г.Г, Гук М.Ю. - методисти ЦПР)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 6, червень 2013 року
Міський Будинок вчителя 14 травня 2013 року Публікація «День всеукраїнської
газети «Позашкілля» (з нагоди Року дитячої творчості) про нагородження Центру
позашкільної роботи та працівників: директора Савенко Н.І., дипломами методистів Ковганич Г.Г., Гук М.Ю., керівників гуртка-методистів Величко А.М.,
Каціон Н.І., наукового консультанта Центру, кандидата педагогічних наук
Савенка О.О.
Всеукраїнська газета «Позашкілля»№ 10, жовтень 2013 року Стаття Людмили
Токаренко «Англійська мова. Навчаємо легко» ТО «Англійська мова»
Журнал «English» № 15,серпень 2013 рокуРозробка уроку з англійської мови –
автор Токаренко Л.В. (ТО «Англійська мова»)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 12, грудень 2013 року Публікація
«Виховання культури миру і толерантності» організація тренінгів автори – Гук
Марія, Ковганич Ганна
Телеканал «Київ» 16.01.2014р. – зйомки; дата виходу програми -23.01.2014р. (23
хв.) Програма «Прогулянки містом» (проект про історію Києва, культурні та
історичні пам‘ятки столиці, видатних мешканців столиці; цикл програм,
присвячених проспекту Перемоги, музею історії ЦПР) за участю методиста С.
Вакулишина
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 1, січень 2014 року Публікація
«Акмеологічний підхід» у навчання іноземної мови (автор керівник гуртка Ольга
Осадча)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 5, травень 2014 року
- Публікація «Планування діяльності позашкільного навчального закладу»
(автори: Ковганич Г.Г., Марія Гук, Савенко О.О.)
- Публікація «Планування науково-методичної роботи» Методичний
конструктор (автори: Ковганич Г.Г., Марія Гук, Савенко О.О.)
- Публікація «Науково-методична рада. План роботи» (автори: Ковганич Г.Г.,
Гук М.Ю., Савенко О.О.)
ТРК «Київ» 20.11.2014р. Передача «Прогулянки містом» за участю методиста
С.Вакулишина «Тема голодомору»
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 11, листопад 2014р. Публікація
«Міжнародний день прав людини у позашкільному навчальному закладі» (автори
- Ковганич Г.Г., Козицина К.С.)
Радіо «Голос Києва» 20.12.2014р. Програма «Зелений Київ» з Віктором Ісаковим.
Участь методиста С. Вакулишина у програмі про підготовку нової експозиції
музею до 50-річчя Академмістечка














Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 12, грудень 2014 року Публікація
«Акмеологічний ПНЗ: від задуму до реалізації (автори - Г. Ковганич,
К.Чайковська)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 1, січень 2015 року
Публікація «Від
батьківського джерела» Українознавчий проект (автори - методисти Оріхон Д.Р.,
Корольчук О.С.)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 2, лютий 2015р. Публікація «Формуємо
позитивний імідж ПНЗ» (автори - Ковганич Г.Г., Чайковська К.В.)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 10, жовтень 2015р.Публікація «Яким має
бути заняття в сучасному ПНЗ» (автори - Ковганич Г.Г., Щербакова О.О.)
Всеукраїнська газета «Позашкілля» № 10, жовтень 2015р.Публікація «Складові
іміджу керівника творчого об‘єднання» (автор – керівник гуртка Щербакова О.О.)
Журнал «Методист» № 7, 2015р. «Серпневі тези: яким бути вихованню в
сучасній школі » (автори – методисти Ковганич Г.Г., Кириченко В.І.)
Журнал «Методист» № 8, 2015р. «Засідання педагогічної ради з питань
виховання: як його провести, щоб не було байдужих» (автори – методисти
Ковганич Г.Г., Кириченко В.І.)
Журнал «Методист» № 11, 2015р. «Методичний супровід навчально-виховної
діяльності» (автор – завідувач психолого-методичного відділу ЦПР - Корольчук
О.С.)
Журнал «Методист» № 11, 2015р. «Соціальна активність сьогодні - соціальна
успішність завтра»(автори - Ковганич Г.Г., Козицина К.С.)
Журнал «Методист» № 12, 2015р. - «Як вести за собою: основи організаторської
роботи. Цикл тренінгових занять»(автори - Ковганич Г.Г., Козицина К.С.)
- «Тренінг як ефективна технологія навчання активу учнівського
самоврядування»(автори - Ковганич Г.Г., Козицина К.С.)
- «Лідер та лідерство. Тренінгове заняття» (автори - Ковганич Г.Г., Козицина
К.С.)
Збірник «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи». 29.09.2015р.
Публікація «Формування урбаністично-цивілізаційної компетентності учнівської
молоді засобами музейної педагогіки» (автор методист С. Вакулишин)
 Журнал «Краєзнавство» №3, 2015р.Стаття
«Історико-краєзнавчі конференції – традиції закладу
позашкільної освіти» (автор - С. Вакулишин).
 Журнал «Практика управління дошкільним
закладом освіти» № 5, 2016 р. Стаття
«Актуальні засади управлінської компетентності
керівника закладу освіти» (автор – О.Корольчук).

