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Пакет маркетингових пропозицій Рівненського Палацу – це науково-популярні 
видання, які розкривають різні грані інноваційного 25-річного досвіду закладу зі 
створення унікальної системи профільної освіти “18 кроків – нова генерація”.

Як працює сучасний позашкільний заклад нового типу? Яким має бути менеджмент 
та маркетинг позашкілля в нових реаліях? Які новітні технології та який творчих 
продукт забезпечує конкурентоздатність Рівненського Палацу дітей та молоді?

Ми пропонуємо 7 видань - власні висновки та рекомендації на основі багаторічного 
експерименту та його практичної апробації.



Т. Д. Дем’янюк, І. О. Первушевська. Нові 
технології позашкільної освіти і виховання. 

Навчально-методичний посібник. — К., 2001.

Викладені у посібнику думки, тези та рекомендації сформульовано на
основі наукових досліджень, які проводились в рамках Всеукраїнського
експерименту, що відбувався на базі першого в Україні позашкільного
закладу нового типу.

На основі педагогічних досліджень та аналізу досвіду освітньо-виховної
діяльності Палацу дітей та молоді м. Рівного розкриті нові технології
позашкільного педагогічного процесу, система роботи педагогів з
розвитку творчої особистості. Висвітлені інноваційні технології
позашкільного педагогічного процесу, а також організаційно-
педагогічна та навчально-виховна діяльність освітніх і клубних структур
Рівненського Палацу дітей та молоді — 13-ти профільних шкіл та 2-ох
клубів.

Проаналізовані система управління позашкільним педагогічним
процесом та науково-методичне забезпечення позашкільного
педагогічного процесу. У додатках викладені алгоритми, таблиці та
схеми, що стосуються внутрішніх інновацій Центру допрофесійної та
початкової професійної підготовки дітей та молоді, специфіки
вивчення результативності педагогічного процесу, зв’язків Центру з
науковими, навчальними закладами та міжнародними організаціями,
моделі професійної компетентності педагогічного працівника
позашкільного закладу, а також Статут Центру та Положення про
Центр.

Посібник розрахований на педагогічних працівників позашкільних
закладів та студентів вищих педагогічних закладів освіти різних рівнів
акредитації.



Від профільного навчання — до профільної 
освіти. Стратегія локальних змін позашкільного 

закладу нового типу (з досвіду роботи Палацу дітей та 
молоді м. Рівне)/за редакцією Первушевської І. О. 

Науково-методичний посібник. — Рівне, 2010.

В науково-методичному посібнику на основі педагогічних досліджень,
експериментів та моніторингу досвіду авторської інноваційної моделі освітньо-
виховної системи Рівненського Палацу дітей та молоді розкриваються нові
підходи та технології позашкільного педагогічного процесу у здійсненні
профільного навчання, висвітлюються проблеми науково-методичного та
організаційно педагогічного його забезпечення. Подається загальна
характеристика соціально-педагогічної виховної системи Палацу дітей та
молоді, зокрема, організація навчально-виховного процесу та його технологічне
забезпечення.

Висвітлюється науково-методичне, кадрове та психолого-педагогічне
забезпечення: науково-дослідна робота та форми роботи з педагогічними
кадрами, психологічний супровід процесу формування практичних та
соціальних компетенцій вихованців ПНЗ. Деталізується організація профільного
навчання в освітніх підрозділах Палацу дітей та молоді — 9-ти профільних
школах, 3-щх спортивних школах, 2-ох профільних центрах та театральній студії
Рівненського Палацу.

Розкривається взаємодія органів учнівського самоврядування Рівненського
Палацу та закладів загальної середньої освіти. Викладається сутність
організаційно-масової роботи, організаційно-управлінської діяльності.
Представлено діяльність ресурсних центрів Рівненського міського Палацу дітей
та молоді як фактору соціального розвитку муніципальної освітньої системи.

Посібник розрахований на педагогічних працівників позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів; студентів вищих педагогічних закладів
освіти різних рівнів акредитації.



Профільна школа образотворчого 
мистецтва (дипломні роботи 1997 

— 2017)/упоряд. Дмитрієва К. П. —
Рівне, 2018. 

Альбом присвячено дипломним роботам випускників
школи образотворчого мистецтва Рівненського
міського Палацу дітей та молоді (1997—2017).

У передмові описано структуру та специфіку
діяльності Школи образотворчого мистецтва, основні
принципи реалізації профільної освіти художньо-
естетичного напряму у позашкільному навчальному
закладі. Альбом презентує дипломні роботи з
основних напрямів спеціалізації Школи
образотворчого мистецтва: художнього ткацтва,
мереживоплетіння, батику, художньої обробки
деревини, художньої кераміки.

Авторські проекти випускників школи, відтворені
засобами декоративного мистецтва, визначає
оригінальний підхід, комбінування традиційних та
сучасних матеріалів, а також високий техніко-
технологічний рівень.

Альбом розрахований на педагогічних працівників
позашкільних та загальноосвітніх навчальних
закладів, студентів вищих педагогічних закладів
освіти різних рівнів акредитації.



Легітимне позашкілля. Історія 
альтернативи. /заг. ред. І.О. Первушевської. 

— Рівне, 2018

У науково-популярному виданні узагальнено інноваційні
напрацювання Рівненського міського Палацу дітей та
молоді в галузі позашкільної освіти України. Подано опис
авторської соціально-виховної системи безперервного
розвитку творчої особистості, описано основні етапи
створення нової моделі функціонування позашкільного
закладу, викладена суть основних проблем та перспектив
життєдіяльності позашкільного закладу в сучасних умовах.

Автори акцентують увагу на стратегіях і технологіях
управління освітнім процесом. У виданні розкриваються
актуальні підходи до організації навчально-виховного
процесу та специфіка діяльності авторських освітніх шкіл,
педагогічні технології соціальної відповідальності як
фактору оновлення змісту позашкільної освіти, науково-
методичний та психологічний потенціал закладу.

Для педагогічних працівників позашкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів, початкових
мистецьких освітніх закладів, слухачів курсів підвищення
кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів
педагогічного профілю, фахівців громадських організацій,
широкого кола громадськості.



Ковальчук В.П., Гумінська О.О. Етнокультурний 
центр у системі позашкільного закладу: 

концепція, досвід, перспективи. Методичний 
посібник. — Тернопіль, 2014.

У методичному посібнику висвітлено концептуальні, методичні та
організаційні питання функціонування етнокультурного центру в
системі позашкільного закладу. Представлені матеріали є
презентацією тридцятирічного досвіду такого центру в Рівненському
міському Палаці дітей та молоді.

Узагальнено роботу етнокультурного центру як форми позашкільної
освіти і виховання, а саме концептуальні засади діяльності та ціле
покладання, структуру та напрями діяльності, організація навчально-
виховного процесу.

Висвітлено технології успадкування етнокультурної спадщини дітьми
та молоддю: оволодіння традиційною вокальною манерою виконання,
прийомами народного традиційного інструментального виконавства,
реконструкція побутового танцю, сценічне втілення обрядодійств,
організація експедиційно-пошукової роботи, оволодіння
інформаційно-коммунікативними технологіями, організація соціальних
практик. Додатки містять робочий навчальний план, навчальні
програми, технологічну карту заняття, видання центру, його творчі
досягнення та мистецькі проекти.

Для працівників позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів,
студентів вищих навчальних закладів педагогічного та мистецького
профілю, слухачів курсів системи післядипломної педагогічної освіти,
керівників фольклорних гуртків, краєзнавців, етнографів й усіх
шанувальників традиційної народної культури.



Куроченко І.І., Рискова В. Г. Від малого 
відкриття до великої науки: сучасні дані 

досліджень компонентів природно-територіального 
комплексу Рівненської області: навчально-

методичний посібник на допомогу учителям 
природничих дисциплін, керівникам гурткової 

роботи екологічного спрямування. – Рівне, 2016. 

Навчально-методичний посібник на допомогу учителям
природничих дисциплін,керівникам гурткової роботи
екологічного спрямування.

Пропонований посібник представляє добірку історичних
відомостей про дослідження компонентів природно-
територіального комплексу України та Рівненської області,
методик та результатів сучасних досліджень проведених
педагогами та вихованцями Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді впродовж 2009-2016 рр.

Матеріали посібника можуть використовуватись під час
навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних
закладах, гуртках, секціях, факультативах еколого-
натуралістичного напряму; для закладання бази
моніторингових досліджень.

Видання посібника здійснено в рамках міжнародного проекту
«Молодь та ГО назустріч сталому розвитку» за підтримки
Міністерства закордонних справ Німеччини, німецької
громадської організації «DRA», громадської організації
«Екоклуб».



Куроченко І. І., Рискова В. Г. Технології 
екологічної освіти та виховання в 

позашкільному закладі: навчально-
методичний посібник на допомогу керівникам 

гурткової, клубної та секційної роботи 
екологічного спрямування. – Рівне, 2015.

Пропонований посібник спрямований на
розкриття інноваційних методів та форм
екологічної освіти.

Вони допомагають вихованцям узагальнити
знання з основ екології, розвинути навички
аналізу та прогнозування екологічних ситуацій,
розробки заходів щодо раціонального
використання природних ресурсів, сформувати
активну громадянську позицію.

Посібник рекомендований для викладання учням
6—11 класів під час занять у гуртках, клубах,
секціях еколого-натуралістичного спрямування,
що працюють на базі загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів.



ОРГАНАЙЗЕР

Всеукраїнського семінару-практикуму 
«Позашкільна освіта в контексті 
муніципального замовлення. 
Пошук ефективних механізмів».


