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Звіт  

про методичну роботу   

з педагогічними працівниками БДЮТ  

за 2015-2016 навчальний рік 

 

   Головним  критерієм  діяльності методичної служби на будь-якому рівні 

залишається питання якості і результативності освітнього процесу в 

інформаційному суспільстві, яке дуже швидко змінюється. Об’єктивне 

ускладнення професійно–педагогічної діяльності педагога, зміна об’єкта 

науково-методичного забезпечення, «споживача» методичної інформації, 

зміна попиту на види методичної продукції формують нові цільові орієнтири 

методичної діяльності, нові цільові функції – діагностичну, корекційну, 

дослідницьку, видавничу, експертну і маркетингову.  

   Супровід діяльності педагога у ПНЗ сьогодні слід розуміти не тільки як 

допомогу йому в розв’язанні його професійних проблем, формуванні  

професійних якостей, але й як особливу сферу діяльності з вирішення 

професійних завдань. Головною ідеєю цього напряму є сервісний підхід. 

Поняття «сервіс» включає в себе цілеспрямовані, технологічно перевірені  

процеси обслуговування,  які  базуються на професійній підготовці 

персоналу, підприємницькому  розрахунку менеджменту та високій  

ефективності. 

    В основі реалізації методичного сервісу лежить створення системи 

методичних послуг та організація процесу обслуговування освітніх запитів  

педагога. 

   За підтримки методиста педагог проектує індивідуальну програму 

професійного розвитку, тобто розробляє індивідуальний методичний 

маршрут. Важливо, що при цьому  самоосвіта і методична робота не 

нав’язуються зовні, а зростають із професійного інтересу педагога. У 

педагога ПНЗ завжди має бути вибір щодо тих чи інших форм і засобів 

підвищення своєї фахової майстерності, а також такий собі «сервісний 

центр», який завжди готовий підставити «плече допомоги» фахівцеві з будь-

якої професійної проблеми. 

        Резюмуючи минулий рік щодо реалізації орієнтовних напрямків, слід 

констатувати, що їх актуальність для життєдіяльності позашкільного 

середовища не тільки залишається, а й стає вагомішою в нинішніх умовах. 

Тому головними орієнтирами роботи позашкільного навчального закладу 

БДЮТ у 2015-2016 навчальному році були:  

 формування у педагогів інноваційного стилю мислення, готовності до 

реалізації новітніх підходів у діяльності; 

 вироблення свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і 

форм навчально-виховної роботи; 

 створення умов для функціонування системи методичної роботи; 

 апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та системи 

роботи; 

 стимулювання творчих пошуків педагогічних працівників; 
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 пропаганда педагогічного досвіду творчих педагогів; 

 підвищення рівня професійної майстерності педагогів. 

 активне впровадження ІТ та формування ІТ-компетентностей у 

педагогів позашкільного навчального закладу БДЮТ; 

 підвищення компетентності фахівців методичної служби БДЮТ, 

насамперед, знання вимог нормативних документів, які регулюють 

роботу саме позашкільної галузі, знання основ інноваційної та 

експертної діяльності, педагогічної діагностики, організації науково-

дослідницької діяльності, надання своєчасної допомоги в 

програмному забезпеченні освітнього процесу;  

 діагностування на предмет вивчення інтересів і запитів дітей 

дошкільного і шкільного віку та документальне оформлення його 

підсумків; 

 широка роз’яснювальна робота серед батьків, громадськості щодо 

ролі та значення позашкільної освіти не тільки як можливостей 

корисно використати дозвілля, а й вагомого важелю для розвитку та 

саморозвитку дитини, в тому числі й стосовно її професійного 

самовизначення;  

 запровадження сучасного та ефективного науково-методичного 

супроводу для постійного вдосконалення фахової майстерності 

педагогів ПНЗ; 

   У 2015-2016 навчальному році методична робота у БДЮТ 

здійснювалась з метою реалізації основних розпорядчих документів та 

комплексних програм розвитку освіти Міністерства освіти і науки України, 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації, 

Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти», відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення про 

позашкільну освіту, наказу управління освіти і науки, № 253 від 15.09.2015 

року, наказу БДЮТ «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

працівниками БДЮТ у 2015-2016 н. р., № 98 від 01.10.2015 р. 

        Педагогічний колектив БДЮТ у 2015-2016 н.р. продовжив роботу над 

єдиною методичною проблемою «Формування професійної компетентності 

педагога як умова розвитку творчої особистості вихованця в контексті 

сучасної позашкільної освіти», ІІІ етап – аналітичний (систематизація та 

узагальнення).  

          З метою реалізації третього етапу роботи над науково-методичною 

проблемою протягом 2015-2016 навчального року було проведено ряд 

методичних заходів на теми: «Педагогічний аналіз результатів навчально-

виховного процесу за 2014-2015 н.р. і шляхи його вдосконалення на основі 

ідей методичної проблеми закладу», яка розглядалась на засіданні  

педагогічної ради; «Шляхи реалізації методичної проблеми БДЮТ у 2015-

2016 н.р.» та «Професійна компетентність керівника гуртка – запорука 

результативності позашкільного закладу», які були реалізовані на двох 

засіданнях методичних рад; «Самоосвіта – один із видів підвищення 
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професійної компетентності керівника гуртка», яка була реалізована на 

засіданні МО відділу організаційно-масової роботи. Також проводились 

консультації з членами методичної ради та керівниками гуртків, відповідно 

до індивідуальних планів роботи. Постійно висвітлювалась інформація 

щодо реалізації методичної проблеми на сайті БДЮТ та був поновлений 

стенд «Методичний вісник» новими інформаційно-методичними 

матеріалами.  

         На початку 2015-2016 навчального року була створена методична рада 

БДЮТ. Методична рада позашкільного навчального закладу покликана 

координувати зусилля різних служб закладу та творчих педагогів. Протягом  

2015-2016 навчального року відбулося 4 засідання методичної ради, зміст 

яких відображено у  протоколах. З метою цілеспрямованої роботи та для 

забезпечення колективного керівництва методичною роботою у закладі на 

першому засіданні було затверджено склад методичної ради, до складу якої 

ввійшли директор БДЮТ – Павлученко В.З., заступники директора з 

навчально-виховної роботи та навчально-методичної роботи – Бойко Є.Т. та 

Сліпець І.В., практичний психолог Луценко О.М. та досвідчені керівники 

гуртків, було визначено та затверджено структуру та форми методичної 

роботи, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи методичних 

структур на  2015–2016 навчальний рік. Очолює методичну раду заступник 

директора з навчально-методичної роботи БДЮТ Сліпець І.В., яка відповідає 

за проведення методичної роботи у закладі.  
        Аналіз проведених засідань методичних рад дозволяє зробити висновок 

про їх якісну підготовку, актуальність питань та результативність впливу на 

якість організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового 

рівня педагогічних працівників.  

         Структуру методичної роботи у ПНЗ БДЮТ становить: педагогічна рада, 

методична рада, Школа педагогічної майстерності, методичні об’єднання 

керівників гуртків художньо-естетичного, гуманітарно-естетичного та 

організаційно-масового відділів, консультпункти для педагогічних 

працівників. Для підвищення фахового рівня педагогічних кадрів та з метою 

популяризації досвіду гурткової роботи проводяться відкриті заняття, творчі 

дискусії, майстер-класи. 

        Вищим колегіальним органом управління закладу є педагогічна рада. З 

метою підвищення рівня педагогічної діяльності у БДЮТ на початку 

навчального року, 08 вересня 2015 року в актовій залі Будинку дитячої та 

юнацької творчості відбулося перше засідання педагогічної ради, в ході якої 

обговорювалися досягнення колективу за минулий навчальний рік та питання 

з планування організації навчально-виховного процесу у 2015-2016 

навчальному році. 

        Перед педагогічними працівниками БДЮТ виступили директор закладу 

В.З. Павлученко, заступники директора з НВР та НМР Бойко Є.Т. та Сліпець 

І.В., психолог Луценко О.М., методист Бех О.В. та керівник  ансамблю 

народного танцю «Броварчаночка» Мінько О.В.  

        На засіданні були розглянуті такі питання:  
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1. Затвердження плану роботи закладу на 2015-2016 н.р.;  

2. Впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді у БДЮТ;  

3. Затвердження навчальних програм гуртків та творчих об’єднань 

БДЮТ  на 2015-2016 н.р.;  

4. Педагогічний аналіз результатів навчально-виховного процесу за 

2014-2015 н.р. та шляхи його вдосконалення на основі ідей методичної 

проблеми закладу;  

5. Про підготовку до атестації педагогічних працівників БДЮТ у 2015-

2016  н. р.;  

6. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу 

БДЮТ у 2015-2016 н.р.; презентація творчого проекту «Танець єднає 

народи». 

 

 
 

 
 

        26.01.2016р. відбулося друге засідання педагогічної ради БДЮТ. На 

засіданні обговорювались актуальні питання щодо організації та 
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удосконалення навчально-виховного процесу у закладі, були підведені 

підсумки роботи БДЮТ за І семестр 2015-2016 н.р., розглядались питання 

розвитку творчої особистості у ПНЗ, національно-патріотичого виховання 

засобами вокального мистецтва. 

        Перед педагогічними працівниками БДЮТ виступили заступники 

директора з НВР та НМР Бойко Є.Т. та Сліпець І.В., психолог Луценко О.М. 

та завідуюча художньо-естетичним відділом Мурзай Т.В. 

     

24.05.06. відбулося підсумкове засідання педагогічної ради БДЮТ, на 

якому розглядались такі питання:  

1. Про підсумки навчально-виховної та методичної роботи БДЮТ за 

2015-2016 н.р., доповідали заступники директора з НМР – Сліпець І.В., з 

НВР – Бойко Є.Т.; 

2. Про видачу свідоцтв про позашкільну освіту,  доповідала Бойко Є.Т.; 

3. «Гармонійний розвиток дитини через казку», доповідала Пінчук 

О.В., керівник гуртка інтелектуального розвитку дитини «Всезнайко»; 

4. «Бісероплетіння як вид народної творчості», доповідала Ільченко 

Л.П., керівник гуртка «Чарівний бісер». 

Підсумовуючи навчально-виховну діяльність за минулий рік, Є.Т. 

Бойко у своїй доповіді наголосила, що протягом  2015-2016 н.р. творчі 

колективи закладу взяли участь у 68 конкурсно-фестивальних заходах. 

Здобули 168 перемог, а саме: 24 дипломи ІІІ ступеня, 46 дипломів ІІ ступеня, 

81 диплом І ступеня, 6 Гран-прі. 13 вихованців успішно склали 

кваліфікаційні іспити та отримали свідоцтва про позашкільну освіту. 

 У своїй доповіді «Про підсумки навчально-виховної та методичної 

роботи БДЮТ за 2015-2016 н.р.» Сліпець І.В. звернула увагу, що  

результатом методичної роботи у закладі є також якісні зміни у формуванні 

погляду педагогів на своє місце та роль в освітньому процесі. Важливими 

здобутками у методичній діяльності педагогів БДЮТ у 2015-2016 н.р. були: 

реалізація плану роботи третього етапу над науково-методичною проблемою 

закладу «Формування професійної компетентності педагога як умова 

розвитку творчої особистості вихованця в контексті сучасної позашкільної 

освіти»; атестовано 13 педагогічних працівників БДЮТ; 10 педагогів були 

http://www.bdut.org.ua/wp-content/uploads/2016/01/DSC03690.jpg
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пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти»; проведено 2 засідання міського методичного 

об’єднання методистів позашкільних навчальних закладів м. Бровари; 

представлені навчально-методичні матеріали трьох педагогів на Сьомій 

Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». 

 Досвідом роботи поділились керівники гуртків Пінчук О.В. та Ільченко 

Л.П., які у своїх виступах розкрили форми та методи роботи з обдарованими 

вихованцями у гуртках «Всезнайко» та «Чарівний бісер». 

          Методичні рекомендації щодо планування роботи гуртків у наступному 

2016-2017 н.р. надав Шмаль М.М., вказавши на основні розділи плану роботи 

БДЮТ.     

Традиційно,  у кінці засідання педагоги БДЮТ зробили спільне фото. 
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У 2015-2016 навчальному році 38 педагогів БДЮТ працюють за 

адаптованими програмами, які затверджені педагогічною радою БДЮТ 

(протокол № 3 від 08.09.2015), та  погоджені науково-методичною радою 

НМНЦ управління освіти і науки Броварської міської ради (протокол № 2 від 

24.09.2015), а саме:   

1. Програма Народного вокального ансамблю «Калинка», укладач 

Шумовська Л.В. 

2. Програма Народного хореографічного ансамблю «Галатея», укладач 

Лисохмара Н.О. 

3. Програма Зразкової образотворчої  студії «Вернісаж», укладач  Лобода 

М.В. 

4. Програма гуртка «Юний скульптор», укладач Рибець К.І. 

5. Програма хореографічного ансамблю «Феєрія Денс»,  укладач Дудник 

Н.М. 

6. Програма Зразкового хореографічного ансамблю «Каприз», укладач  

Маринич С.В. 

7. Програма гуртка англійської мови «Навколо світу», укладач 

Максименко О.В. 

8. Програма гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва «Абрис» та «Колібрі», укладачі Козлова О.В., Балакіна Н.М. 

9. Програма гуртка східного живопису «Сакура», укладач Новак О.А. 

10. Програма хореографічного ансамблю  «Гармонія», укладач Костюков 

О.В. 



 8 

11. Програма гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Світ іграшки», 

укладач Пасічник Г.Ю. 

12. Програма театру народної пісні «Слов’яночка», укладач  Мурзай Т.В. 

13. Програма гуртків бісероплетіння  «Чарівний бісер»,  укладач  Ільченко 

Л.П. 

14. Програма гуртка інтелектуального розвитку «Еврика», укладач  Бойко 

Є.Т. 

15. Програма вокально-інструментального ансамблю «Дивосил», укладач 

Семенець В.В. 

16. Програма гуртка сольного співу «Браво», укладач Глухенький В.М. 

17. Програма хореографічного ансамблю «Вікторія», укладачі Третяк А.П., 

Кондратюк  І.А. 

18. Програма гуртка юних шанувальників художнього слова «Горислово», 

укладач Шмаль М.М. 

19. Програма гуртка «Юні музеєзнавці», укладач Дем’яненко В.І. 

20. Програма гуртка «Настільний теніс», укладач Дем’яненко В.І. 

21. Програма гуртка  інтелектуального розвитку дитини  «Всезнайко», 

укладач Пінчук О.В. 

22. Програма гуртка «Писанка», укладач  Балакіна Н.М.  

23. Програма гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Оберіг», укладач  

Юзвенко І.П. 

24. Програма хореографічного ансамблю «Броварчаночка», укладач 

Мінько О.В. 

25. Програма гуртка «Оригамі», укладач Лещик Н.В. 

26. Програма гуртка «Сольний спів», укладач Халаімова Н.М. 

27. Програма Зразкового хореографічного ансамблю «Елеріна», укладач 

Бездушна І.М. 

28. Програма  ансамблю естрадно-сучасної пісні  «Арт-мікс», укладач 

Рубчинська Т.Д. 

29. Програма гуртка «Театр казок», укладач Сахно В.Т. 

30. Програма гуртка «Юні ведучі», укладачі Павлученко В.З., Сліпець І.В. 

31. Програма гуртка «Юний гітарист», укладач Білецький О.В. 

32. Програма гуртка «Пізнай себе», укладач Луценко О.М. 

33. Програма гуртка «Карате-кіокушинкай», укладач Птіцин Д.В. 

34. Програма гуртка «Боротьба дзюдо», укладач Татоян А.А. 

35. Програма  ансамблю естрадно-сучасної пісні «Мелодика», укладач 

Кумова А.В. 

36. Програма спортивного гуртка «Здоров’я», укладач Бодашевський К.В. 

37. Програма гуртка  образотворчого мистецтва «Пролісок», укладач 

Форманська І.С. 

38. Програма гуртка образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 

«Фантазія», укладач Сичова М.В. 

У 2015-2016 навчальному році продовжила свою роботу 

Школа педагогічної майстерності, керівник Шмаль М.М. Згідно плану 

роботи у 2015-2016 н.р. відбулося 4 засідання. Серед провідних питань, які 



 9 

обговорювалися на засіданнях були: «Відкрите серце педагога – ключ до 

серця дитини»; «Імідж керівника гуртка в умовах сучасного ПНЗ»; «Шляхи 

подолання професійних труднощів молодих педагогів»; «Система діяльності 

педагога у підготовці та проведенні заняття»; «Основні вимоги до сучасного 

заняття»; «Роль танцювального мистецтва в естетичному вихованні творчої 

особистості»; «Сходинки творчості педагога-позашкільника».  

Робота Школи доводить, що в складних умовах, в умовах, що постійно 

змінюються, найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина 

творча, гнучка, креативна, здатна до генерування і використання нового, а 

саме: нових ідей, задумів, нових підходів, нових рішень. Творчість не 

виростає на порожньому місті, творчість – це властивість, як правило 

професіоналів своєї справи, які ефективно працюють у відповідній галузі. 

Саме це намагався показати Михайло Шмаль на засіданнях 

Школи педагогічної майстерності  БДЮТ. 

       Одним із пріоритетних напрямів методичної роботи закладу є робота з 

молодими педагогами. Про результативність методичної роботи з молодими 

педагогами свідчить активна участь і перемоги педагогів закладу у фахових 

конкурсах. Так у червні 2015 р., відповідну до плану роботи з молодими 

педагогами БДЮТ, Мінько О.В., керівник хореографічного ансамблю 

«Броварчаночка», спільно з методичними працівниками закладу підготувала 

проект «Танець єднає народи» та подала матеріали проекту на  участь у 

Конкурсі-проекті Асоціації позашкільних навчальних закладів України 

«Молоде обличчя позашкілля». За підсумками цього конкурсу, у листопаді 

2015 року, Мінько О.В. стала лауреатом у номінації «художньо-естетичний 

напрям». 

  Важливу роль в підвищенні загального, фахового і методичного рівня 

педагогів відіграють методичні об’єднання. У 2015-2016 н.р. діяли  

методичні об’єднання педагогічних працівників за напрямками: художньо-

естетичний, гуманітарно-естетичний, організаційно-масовий, якими керують 

завідуючі відділами Мурзай Т.В., Мінько О.В., Форманська І.С.       

Усі методичні об’єднання мають річні плани роботи та проводять свої 

засідання 3-4 рази на рік. Згідно з планами вивчаються нормативно-правові 

документи, перспективний педагогічний досвід роботи, проводиться 

моніторинг досягнень вихованців за кожен семестр. Під керівництвом голів 

МО пройшли відкриті заняття, виховні та творчі заходи.  

          План-графік внутрішнього контролю БДЮТ за 2015-2016 н.р. 

виконано.  

            Атестація педагогічних працівників ПНЗ сприяє професійному та 

фаховому зростанню педагогів. Під час атестації вивчаються професійні 

якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, 

створюються оптимальні умови для вивчення та впровадження педагогічного 

досвіду кращих педагогів закладу.  

          Для організаційно-методичного супроводу атестації у БДЮТ було 

видано накази «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників БДЮТ у 2015-2016 н.р.», №55 від 17.06.2015, «Про проведення 
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атестації педагогічних працівників БДЮТ у 2015-2016 н.р.», №87 від 

07.09.2015, розроблено план роботи та графік засідань атестаційної комісії, 

плани індивідуальної підготовки та здійснення атестації педагогів.  

У 2015-2016 н.р. було атестовано 13 педагогічних працівників БДЮТ, А 

саме:  

1. Бойко Є.Т., керівник гуртка інтелектуального розвитку дитини  

«Еврика», відповідає займаній посаді та підтвержено10 тарифний розряд; 

2. Глухенький В.М., керівник гуртка сольного співу «Браво», відповідає 

займаній посаді та підтверджено10 тарифний розряд; 

3. Кондратюк І.В., керівник хореографічного ансамблю «Вікторія», 

відповідає займаній посаді та присвоєно 9 тарифний розряд; 

4. Ільченко Л.П., керівник гуртка бісероплетіння «Чарівний бісер», 

відповідає займаній посаді та підтверджено 10 тарифний розряд; 

5. Мурзай Т.В. завідуюча художньо-естетичним відділом, відповідає 

займаній посаді та  підтверджено 11 тарифний розряд; 

6. Павлученко В.З., керівник гуртка «Юні ведучі», відповідає займаній 

посаді та  підтверджено10 тарифний розряд; 

7. Пінчук О.В., керівник гуртка інтелектуального розвитку дитини 

«Всезнайко», відповідає займаній посаді та підтверджено 10 тарифний 

розряд; 

8. Семенець В.В., керівник гуртка ВІА «Дивосил», відповідає займаній 

посаді та підтверджено 10 тарифний розряд; 

9. Сліпець І.В. керівник гуртка «Юні ведучі», відповідає займаній посаді 

та  підтверджено 10 тарифний розряд; 

10. Татоян А.А., керівник гуртка «Боротьба дзюдо»,  відповідає займаній 

посаді та присвоєно 8 тарифний розряд; 

11. Третяк А.П., керівник хореографічного ансамблю «Вікторія», 

відповідає займаній посаді та підтверджено 10 тарифний розряд, 

підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «керівник гуртка-

методист»; 

12. Форманська І.С., керівник гуртка образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Пролісок», відповідає займаній посаді та 

присвоєно10 тарифний розряд; 

13. Шумовська Л.В., акомпаніатор, відповідає займаній посаді та 

підтверджено10 тарифний розряд. 

  10 педагогів були пройшли курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у Комунальному вищому навчальному закладі Київської 

обласної ради «Академія неперервної освіти», а саме: 

1. Глухенький В.М., керівник гуртка сольного співу «Браво», курси 

підвищення кваліфікації для керівників гуртків художньо-естетичного 

напряму (вокал), з 15.02-17.02-10.03-11.03 (очно-заочна форма 

навчання); 

2. Ільченко Л.П., керівник гуртка «Чарівний бісер», курси підвищення 

кваліфікації для керівників гуртків художньо-естетичного напряму 
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(образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво) з  19.10-21.10 - 

12.11-13.11, (очно-заочна форма навчання). 

3. Пінчук  О.В., керівник гуртка інтелектуального  розвитку дитини 

«Всезнайко», курси підвищення кваліфікації для вихователів 

дошкільних навчальних закладів, з  25.08-26.08.15, 27.08.15-22.02.16, 

23.02.16, (дистанційна форма навчання). 

4. Семенець В.В., керівника гуртка ВІА «Дивосил», курси підвищення 

кваліфікації для керівників гуртків художньо-естетичного напряму 

(вокал), з 15.02-17.02-10.03-11.03, (очно-заочна форма навчання); 

5. Третяк А.П., керівник хореографічного ансамблю «Вікторія»,  курси 

фахової кваліфікації для педагогічних працівників, які мають звання 

«керівник гуртка-методист», з 15.09-17.09.2015, 15.12-16.12.2015, 

16.02.2016; 

6. Татоян А.А., керівника гуртка «Дзюдо», курси підвищення кваліфікації 

для керівників гуртків художньо-естетичного напряму (образотворче, 

декоративно-ужиткове мистецтво), з 21.12.15.-22.12.15, 23.12.15.-

12.06.16., 13.06.16. (дистанційна форма навчання); 

7. Шумовська Л.В., художній керівник та акомпаніатор Народного 

вокального ансамблю «Калинка», (вокал) з 03.11–04.11.15, 05.11.15–

03.05.16, 04.05.16, (дистанційна форма навчання); 

8. Павлученко В.З., директор, Сліпець І.В., заступник директора з 

навчально-методичної роботи та Бойко Є.Т., заступник директора з 

навчально-виховної роботи, фахові (пролонговані) курси підвищення 

кваліфікації для слухачів обласного опорного закладу –

Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості з 

проблеми «Художньо-естетичне виховання творчої особистості 

засобами позашкільної освіти», які проходили  протягом 2015-2016 н.р. 

на базі Васильківського міського центру дитячої та юнацької творчості 

за окремим планом. 

        У період атестації методистами закладу постійно здійснювався 

відповідний методичний супровід. Педагогам надавалися консультації, 

проводилися інструктивно-методичні наради, роз’яснювальні бесіди при 

виникненні нестандартних ситуацій. 

        Відкриті заняття – є одна із сходинок у підвищенні методичного рівня 

кожного керівника гуртка. Це і підведення підсумків і порівняльний аналіз 

досягнутого. Відповідно до індивідуальних планів педагогів, які атестувалися 

у 2015-2016 н.р. було проведено відкриті заняття у гуртках:  

1. Гурток інтелектуального розвитку дитини «Евріка», керівник Бойко 

Є.Т., теми занять: «Хто, хто у лісочку живе?», 16.11.2015; «Слова. 

Назви предметів. Розподіл предметів на групи», 24.12.2015. 

2. Гурток сольного співу «Браво», керівник Глухенький В.М., теми 

занять: «Розучування пісні «Маленький мій дружок», 17.11.2015; 

«Розучування пісні «Лелеча доля», 24.11.2015. 

3. Гурток бісероплетіння «Чарівний бісер», керівник Ільченко Л.П., тема 

заняття: «Плетіння джгутів» 24.12.2015;  
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4. Хореографічний ансамбль «Вікторія», керівник гуртка Кондратюк 

І.В., тема: «Класичний екзерсис, відпрацювання елементів джаз-

модерну», 10.12.2015.  

5. Гурток «Юні ведучі», керівник гуртка Павлученко В.З., теми занять: 

«Підготовка до проведення фестивалю-концерту «Перші кроки», 

11.12.2015; «Робота над сценарієм» 27.12.2015. 

6. Гурток інтелектуального розвитку дитини «Всезнайко», керівник 

Пінчук О.В., теми занять: «Ти і твоя сім’я. Родина», 17.11.2015; 

«Пригоди дюймовочки», 27.11.2015. 

7. ВІА «Дивосил», керівник гуртка Семенець В.В., тема заняття: 

«Підготовка до концерту «Новорічні зустрічі»,  28.12.2015. 

8. Гурток «Юні ведучі», керівник гуртка Сліпець І.В., тема заняття: 

«Художні засоби мови»,  16.12.2015. 

9. Гурток «Боротьба дзюдо», керівник гуртка Татоян А.А., теми занять: 

«Відпрацювання кидків через стегно. Відпрацювання ухилів від 

утримання», 26.11.2015; «Відпрацювання захватів за пояс. Кидок 

через спину», 17.12.2015. 

10.  Хореографічний ансамбль «Вікторія», керівник гуртка-методист 

Третяк А.П., тема заняття:  «Відпрацювання елементів афроджазового 

танцю», 18.12.2015. 

11.  Гурток образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 

«Пролісок», керівник гуртка Форманська І.С., тема заняття: 

«Малювання зимового пейзажу»,  24.12.2015. 

12.  Народний вокальний ансамбль «Калинка», акомпаніатор Шумовська 

Л.В., теми занять: «Постановка рухів до пісень Новорічно-Різдвяного 

циклу» 25.11.2015; «Святий Миколай приходить у гості», 18.12.2015. 

13.  ВІА «Дивосил», керівник Семенець В.В. Тема заняття: «Підготовка 

до концерту «Зустрічай канікули», 08.01.16. 

14.  Гурток «Юні ведучі», керівник гуртка Сліпець І.В., тема заняття 

«Робота над дикцією», 10.02.16. 

15.  Хореографічний ансамбль «Вікторія», керівник Третяк А.П., теми: 

«Відпрацювання елементів афроджазового танцю», 05.02.16; 

«Класичний екзерсис та партерний тренаж», 11.03.16;  

16.  Гурток образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва 

«Пролісок», тема: «Малювання портрету людини», 03.03.2016. 
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Відомо, що педагог існує до тих пір, поки сам вчиться. Навчати сьогодні 

молоде покоління без постійного оновлення й збагачення своїх наукових 

знань, які дають можливість педагогу передбачити хід навчального процесу, 

які стають опорою для творчості, неможливо.  

       15 грудня на базі Будинку дитячої та юнацької творчості відбулося 

засідання міського методичного об’єднання методистів позашкільних 

навчальних закладів м. Бровари за темою «Організація роботи з молодими 

педагогами у позашкільному навчальному закладі». У засіданні взяли участь 

14 методичних працівників броварських позашкільних навчальних закладів: 

Навчально-виховного об’єднання, Естетико-натуралістичного центру 

«Камелія», Будинку дитячої та юнацької творчості а також методист 

науково-методичного центру управління освіти і науки Броварської міської 

ради Тетяна Федорівна Пасічна. 

        
           

 14.03.2016 року вдруге у поточному навчальному році на базі Будинку 

дитячої та юнацької творчості відбулося засідання міського методичного 

об’єднання методистів позашкільних навчальних закладів з теми 

«Використання інформаційних комунікаційних технологій у позашкільних 

навчальних закладах». 
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Н.В. Лещик, завідувач сектору зовнішніх комунікацій Інституту 

модернізації змісту освіти МОН України та  адміністратор сайту БДЮТ, 

ґрунтовно розкрила тему «Організаційно-методичні аспекти впровадження 

ІКТ в діяльності сучасного ПНЗ», ознайомила колег з всеукраїнськими 

конкурсами для педагогів у сфері позашкільної освіти та умовами їх 

проведення, познайомила з основними сервісами Google та можливостями їх 

використання у роботі позашкільного працівника та надала методичні 

рекомендації щодо створення мультимедійних презентацій.  

          
 

 Результатом методичної роботи у закладі є також якісні зміни у 

формуванні погляду педагогів на своє місце та роль в освітньому процесі, 

новому ставленні до вихованця, до себе самого, у переході від авторитарного 

стилю спілкування з дітьми до особистісно-зорієнтованого. Переважна 

більшість педагогів прагне змінити практику своєї роботи, щоб сприяти 

активному навчанню й розвитку життєвих компетенцій вихованців.  

            У жовтні 2015 року адміністрація закладу порушила клопотання перед 

адміністрацією Комунального закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» на присвоєння звання «Зразковий  

художній колектив» театру народної пісні «Слов’яночка», керівник Мурзай 

Тетяна Вікторівна. 

У ІІ семестрі 2015-2016 н.р. заступниками директора, методистами, 

завідуючими відділами закладу надавалась відповідна методична допомога 

театру народної пісні «Слов’яночка», керівник Мурзай Т.В., в оформленні 

документації, стендів з фотоматеріалами, складанні сценарію концертної 

програми та у проведенні звітного концерту, який відбувся 23.03.2016 року 

на присвоєння звання «Зразковий  художній колектив».  

У березні 2016 року, на Сьомій Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти», були представлені навчально-методичні матеріали педагогів БДЮТ, 

а саме:  

1. Мурзай Т.В. Роль патріотичного виховання у формуванні духовно-

морального світогляду вихованців вокального колективу: методичний збірник/ 

Т. В. Мурзай. – Бровари, 2016. – 120 с.; 

2. Мінько О.В. Матеріали творчого проекту «Танець єднає народи»: 
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методичний збірник / О. В. Мінько. – Бровари, 2016. – 100 с.; 

3. Бездушна І.М. Програма зразкового ансамблю спортивно-бального 

танцю «Елеріна» Будинку дитячої та юнацької творчості м. Бровари: навчальна 

програма/ І. М. Бездушна. – Бровари, 2016. – 28 с. 

Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» за своїм фаховим і 

науковим рівнем, представництвом учасників усіх ланок освіти, змістовністю 

науково-практичної та ділової програми з найбільш важливих та актуальних 

питань галузі освіти та кількістю відвідувачів, визнана найбільш 

рейтинговою та широкомасштабною в Україні. 

Відповідно до річного плану БДЮТ щодо видавничої роботи на 2015-

2016 н.р. керівником гуртка-методистом Шмалем М.М. був виданий 

літературно-мистецький альманах «Огнищани». Це – плід тридцятирічної 

праці дитячого літературно-мистецького колективу – гуртка юних 

шанувальників художнього слова «Горислово».   

У кінці травня керівник гуртка юних шанувальників художнього слова 

«Горислово» Шмаль М.М. підготував та подав навчальну програму свого 

гуртка для участі у І (обласному етапі) Всеукраїнського конкурсу рукописів 

навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти.  

          Вся інформація про методичну роботу БДЮТ систематично 

висвітлювалась на сайті закладу.  

Позитивні моменти та результативність в роботі методичної служби 

БДЮТ свідчать про ефективність діяльності методичного кабінету закладу. 

     За результатами аналізу участі педагогів БДЮТ у методичній роботі 

спостерігається значне підвищення активності педагогів у масових та 

групових формах роботи. Значна частина з них оволоділа навичками 

застосування інтерактивних форм і методів роботи з вихованцями.  

      У той же час проблемними залишаються питання, а саме: 

 керівники гуртків не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого 

педагогічного досвіду шляхом публікацій у фахових виданнях та 

Інтернет-ресурсах; 

 на низькому рівні залишається розробка власних науково-

методичних і дидактичних матеріалів; 

 потребує доопрацювання індивідуальна робота з педагогами із 

запровадження ІКТ; 

 потребує покращення організація науково-дослідницької роботи  у  

системі Малої академії наук України; 

 не запропоновано і не підготовлено до затвердження МОНУ жодної 

програми роботи гуртка; 

 педагоги закладу не брали участь у Всеукраїнському конкурсі 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості-2016». 

     І тому у наступному 2016-2017 навчального року у роботі закладу 

пріоритетними будуть такі завдання: 

1. Продовжити роботу педагогічного колективу закладу над єдиною 

методичною проблемою «Формування професійної компетентності 
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педагога як умова розвитку творчої особистості вихованця в 

контексті сучасної позашкільної освіти». 

2. Удосконалювати  фахову майстерність педагогів закладу з метою 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

(проходження курсів підвищення кваліфікації; ознайомлення з 

новинками літератури; набуття навичок науково-дослідницької 

діяльності; розвиток ініціативи та творчого пошуку; використання 

досвіду колег). 

3. Продовжити роботу щодо створення банку перспективного 

педагогічного досвіду, електронного банку даних «Обдарована 

дитини». 

4. Провести засідання міського методичного об’єднання методистів 

ПНЗ на тему: «Самоосвітня діяльність педагога як один із основних 

засобів підвищення професійної компетентності». 

5. Надати методичну допомогу Зразковій студії образотворчого 

мистецтва «Вернісаж», керівник Лобода М.В., в оформленні 

документації, виставки на підтвердження звання «Зразковий  

художній колектив». 

6. Надати методичну допомогу хореографічному ансамблю «Феєрія 

Денс», керівник Дудник Н.М., в оформленні документації, концерту 

на присвоєння звання «Зразковий  художній колектив». 

7. Здійснювати методичний супровід педагогічних працівників, які  

атестуються у 2016-2017 н.р. 

8. Постійно наповнювати Інтернет-сайт БДЮТ. 
 

 

Підготувала: заступник директора       

з навчально-методичної роботи БДЮТ  

І.В. Сліпець 


