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 Звіт  

про методичну роботу   

з педагогічними працівниками ПТДЮ  

за  2016-2017 навчальний рік 

 

«Будь-яка найсучасніша система освіти залишається 

 залежною від якості його величності Педагога»  

В.О.Сухомлинський 

 

Сьогодні в Україні набирає обертів реформа освітньої системи. 

Позашкільна освіта, як і вся освітня галузь, переживає процес перетворень. У 

2016-2017 навчальному році передбачено оновлення законодавчої бази з 

позашкільної освіти. Слід зауважити, що вітчизняний погляд на роль 

позашкільної освіти в освітньому просторі цілком співпадає з тим, який існує в 

західноєвропейських країнах: позашкільна освіта забезпечує освітню діяльність 

(розвиток) дітей і молоді у вільний від навчання час, що надважливо в умовах 

ХХІ століття.  

У сучасному розумінні позашкільна освіта – це науково обґрунтована в 

логічній єдності, наступності та послідовності система додаткових знань, умінь 

та навичок, що здобувають діти і молодь у позашкільних навчальних закладах 

різних типів, інших закладах освіти як центрів позашкільної роботи в 

позаурочний і позанавчальний час.  

Реальні  можливості змін у діяльності позашкільних освітніх закладів 

залежать від того, які додаткові ресурси вони можуть отримати від методичної 

служби, від конкретного методиста. Тому робота методичних служб всіх рівнів 

потребує значної трансформації в напрямку розширення сервісних послуг, 

зорієнтованих на потреби педагогів позашкільних навчальних закладів. 

У методичному сервісі важливо: 

- напрям діяльності не тільки на задоволення актуальних освітніх потреб 

педагогічних кадрів, але й на випередження, прогнозування та створення умов 

для виявлення потенційних освітніх потреб, поява яких визначається новими 

вимогами до  освітнього процесу; 

- не тільки адресність, індивідуальність засобів її реалізації, а й 

забезпечення права вибору методичної послуги, що дає можливість реалізації 

індивідуального освітнього маршруту педагога як засобу досягнення нової 

якості його професійної діяльності;  

- побудова процесу обслуговування на технологічній основі та при 

наявності необхідних ресурсів як умови якості методичної послуги і досягнення 

гарантованого результату; 

- ефективна та безперервна взаємодія суб’єктів системи освіти в процесі 

методичного обслуговування; 

- високий рівень професіоналізму методиста, як спеціаліста позашкільної 

освіти дорослих, виконавця методичної послуги. 

Фахівець пропонує наступні види методичних послуг : 

- інформаційні (ресурсне забезпечення, взаємодії педагога та методиста); 
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- навчально-методичні (сприяння педагогам в освоєнні нових освітніх 

технологій, педагогічних технологій,  форм організації освітнього процесу, 

навчально-методичних комплектів); 

- науково-методичні (дослідницькі);  

- організаційно–методичні (визначення основних напрямів,  

удосконалення методик і технологій); 

- експертно–аналітичні (система моніторингу якості освітніх 

результатів); 

- соціально–психологічна та правова підтримка (психолого-педагогічний 

супровід професійної діяльності, профілактика та зняття професійних  

конфліктів, збагачення  соціального досвіду дорослих і дітей); 

- ресурсне забезпечення. 

Методична робота у Палаці творчості дітей та юнацтва є частиною 

системи внутрішнього управління, найвагомішим засобом підвищення 

педагогічної майстерності педагогів, єднальною ланкою між діяльністю 

педагогічного колективу та державною системою освіти, психолого-

педагогічною наукою, перспективним педагогічним досвідом 

  У 2016-2017 навчальному році у роботі закладу пріоритетними у 

навчально-методичній діяльності  були наступні завдання: 

1. Продовження роботи педагогічного колективу закладу над єдиною 

методичною проблемою «Формування професійної компетентності 

педагога як умова розвитку творчої особистості вихованця в контексті 

сучасної позашкільної освіти». ІV етап – узагальнювально-підсумковий 

(узагальнення результатів, упровадження досвіду в практику).  

2. Удосконалення фахової  майстерності 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, тощо). 

3. Продовження роботи щодо створення банку перспективного педагогічного 

досвіду, електронного банку даних «Обдарована дитина». 

4. Участі в обласному науково-практичному семінарі «Виховний потенціал 

позашкільної освіти та засоби його реалізації в умовах суспільних викликів» 

для методистів регіональних методичних служб, які координують 

позашкільну освіту, заступників директорів і методистів позашкільних 

навчальних закладів; 

5. Участь та надання фахової допомоги в урочистому відкритті нового 

приміщення ПТДЮ. 

6. Здійснення методичного супроводу педагогічних працівників, які      

атестуються у 2016-2017 н.р. 

7. Постійне наповнення Інтернет-сайту ПТДЮ.  

У  2016-2017 навчальному році методична робота у ПТДЮ 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 



3 

 

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 БМР «Про організацію та зміст методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році», від 20.09.2016 № 338; 

наказу БДЮТ «Про організацію та зміст методичної роботи з педагогічними 

кадрами БДЮТ у 2016-2017 навчальному році», від 10.10.2016 № 113. 

Згідно річного плану роботи ПТДЮ у 2016-2017 н.р. педагогічний 

колектив у 2016-2017 н.р. продовжив роботу над єдиною методичною 

проблемою «Формування професійної компетентності педагога як умова 

розвитку творчої особистості вихованця в контексті сучасної позашкільної 

освіти», ІV етап – узагальнювально-підсумковий (узагальнення результатів, 

упровадження досвіду в практику). Відповідно, був розроблений та 

затверджений план роботи закладу над єдиною методичною проблемою на 2016-

2017 н.р. 

На початку навчального року була створена методична рада на чолі з 

заступником директора з навчально-методичної роботи Сліпець І.В. До її складу 

увійшли директор ПТДЮ – Павлученко В.З., заступник директора з навчально-

виховної робот – Бойко Є.Т., практичний психолог Луценко О.М., методист 

Шмаль М.М. та педагоги, які мають педагогічне звання «керівник гуртка-

методист». З метою цілеспрямованої роботи було визначено та затверджено 

структуру та форми методичної роботи, розглянуто, обговорено та затверджено 

плани роботи методичних структур на 2016-2017 навчальний рік. 

Структуру методичної роботи у ПТДЮ становить: педагогічна рада, 

методична рада, художня рада, Школа педагогічної майстерності, методичні 

об’єднання керівників гуртків художньо-естетичного, гуманітарно-естетичного 

та організаційно-масового відділів, консультпункти для педагогічних 

працівників. 

З метою реалізації четвертого етапу роботи над єдиною методичною 

проблемою протягом І семестру 2016-2017 навчального року було проведено 

засідання методичної ради  з теми: «Роль методичних об’єднань у формуванні 

професійної компетентності особистості», (вересень 2016 р.), оновлено стенд  з 

методичною інформацією, проведено засідання МО з теми: «Метод проектів як 

провідний засіб розвитку творчої особистості у ПНЗ» (березень 2017 р.), 

проведено засідання педагогічної ради: «Підсумки роботи педагогічного 

колективу БДЮТ з упровадження методичної проблеми «Формування 

професійної компетентності педагога як умова розвитку творчої особистості 

вихованця в контексті сучасної позашкільної освіти» (травень 2017 р.). 

Однією із провідних форм методичної роботи закладу є педагогічна рада, 

яка досліджує і розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, 

стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної 

майстерності керівників гуртків. 

У І семестрі 2016-2017 н.р. 30 серпня відбулася перша настановча 

педагогічна рада. У ході засідання були розглянуті наступні питання порядку 

денного: 
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1. Про організацію навчально-виховного процесу у 2016-2017 н.р.; 

2. Методичні рекомендації з питань організації виховної та організаційно-

масової роботи БДЮТ у 2016-2017 н.р.; 

3. Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу; 

4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у БДЮТ на 

2016-2017 н.р.; 

5. Про основні завдання методичної роботи БДЮТ на 2016-2017 н.р.; 

6. Про затвердження плану роботи закладу та навчальних програм гуртків, 

студій та творчих об’єднань БДЮТ у 2016-2017 н.р. 

У роботі педагогічної ради взяла участь начальник управління освіти і 

науки Броварської міської ради Мельник О.М. На початку засідання вона 

привітала педагогів-позашкільників з початком навчального року, відмітила 

роботу закладу, вказала на головні завдання, які стоять сьогодні перед освітою 

міста та України в цілому. 

Директор Павлученко В.З. проаналізувала роботу БДЮТ за минулий 

навчальний рік та окреслила стратегії розвитку з урахуванням концептуальних 

змін в освіті, нових завдань. Також директор ознайомила колектив з структурою 

2016-2017 навчального року, зачитала проект наказу щодо організації навчально-

виховного процесу у 2016-2017 н.р. у БДЮТ. 

«Нині, як ніколи, набуває особливого значення перспективність виховної 

роботи, спрямованість її в майбутнє.». Словами великого педагога Василя 

Сухомлинського розпочала свій виступ завідуюча організаційно-масовим 

відділом Мінько О.В. Вона наголосила на обов’язкове використання у роботі з 

дітьми основні державні документи з національно-патріотичного виховання, 

методичні рекомендації МОНУ з виховної діяльності у навчальних закладах 

на  2016-2017 н.р., ознайомила педагогів БДЮТ з орієнтовним планом масових 

заходів, що будуть відбуватись протягом навчального року. 

Заступник директора з НВР Бойко Є.Т. ознайомила з нормативними 

документами та планом роботи на наступний навчальний рік щодо організації 

роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у БДЮТ на  2016-2017 н.р. 

Психолог Луценко О.М. наголосила у своїй доповіді, що для створення 

оптимальних соціально-психологічних умов для спільної діяльності педагогу 

потрібно уміти: оперативно і правильно орієнтуватися в постійно змінюваних 

умовах спілкування, знаходити відповідні комунікативні засоби, які відповідали 

б його індивідуальності, обставинам спілкування та індивідуальним 

особливостям вихованця, постійно відчувати і підтримувати зворотний зв’язок у 

спілкуванні. У кінці виступу психолог застосувала цікаву форму роботи, а 

саме:  провела гру «Дерево бажань». У ході гри педагоги загадували бажання на 

новий навчальний рік та на клаптиках паперу, у формі сердечок, вішали на 

кімнатне дерево. 

Про основні завдання методичної роботи БДЮТ на 2016-2017 н.р. 

наголосила заступник директора з НМР Сліпець І.В. У своїй доповіді Сліпець 

І.В. зазначила, що успіх роботи у позашкільному навчальному закладі забезпечує 

річний план – основний документ, за яким працює заклад. Також заступник 

директора ознайомила присутніх з структурою річного плану закладу, 
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основними його розділами, планом роботи методичних заходів з педагогами та 

планом роботи над методичною проблемою закладу. У кінці доповіді вона 

провела голосування щодо затвердження річного плану БДЮТ та навчальних 

програм педагогів БДЮТ на 2016-2017 н.р. 

За ініціативи педагогів закладу та підтримки керівництва міста на засіданні 

було розглянуте питання про перейменування Будинку дитячої та юнацької 

творчості у палац творчості дітей та юнацтва.  

Традиційно, у кінці засідання було прийнято рішення педради. Слід 

відмітити, що всі виступи педагогів були змістовні та супроводжувались 

мультимедійними презентаціями. 

 

 
 

            
 



6 

 

 
Актуальним питанням  на початку навчального року є якісне та кількісне 

забезпечення педагогів сучасними навчальними програмами. Процес адаптації 

навчальних програм в сучасних умовах – це творча праця, яка передбачає 

активну дослідницьку діяльність педагога, поєднує індивідуальну і колективну 

форму роботи, враховуючи  культурні традиціям регіону, вікові особливості 

вихованців, науково-методичні пріоритети педагога. 

У 2016-2017 н.р. 36 педагогів БДЮТ працювали за навчальними 

програмами, які затверджені педагогічною радою БДЮТ (протокол № 3 від 

30.08.2016), та  погоджені науково-методичною радою НМЦ управління освіти і 

науки Броварської міської ради (протокол № 2 від 22.09.2016), (додаток, 1). 

16 вересня 2016 року було здійснено урочисту передачу нового 

приміщення позашкільного начального закладу творчому колективу дітей та 

педагогам Будинку дитячої та юнацької творчості. У підготовці та проведенні 

святкового дійства брали участь всі педагоги закладу, зокрема і методисти 

БДЮТ на чолі з заступником директора з навчально-методичної роботи – 

Сліпець І.В. 
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29 листопада 2016 року на базі Комунального вищого навчального закладу 

Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» було проведено науково-

практичний семінар «Виховний потенціал позашкільної освіти та засоби його 

реалізації в умовах суспільних викликів» для методистів регіональних 

методичних служб, які координують позашкільну освіту, заступників директорів 

і методистів позашкільних навчальних закладів. Під час практичної частини 

семінару – подіумної дискусії на тему «Позашкільна освіта Київщини в умовах 

суспільних викликів: успіхи,  проблеми,  перспективи» – було представлено 

кращі практики стратегічного управління, соціального партнерства, модернізації 

змісту та форм освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів 

Київщини. Перед учасниками семінару виступила Сліпець Ірина 

Володимирівна, заступник директора з навчально-методичної роботи БДЮТ м. 

Бровари з теми: «Взаємодія влади та громади як засіб розвитку системи 

позашкільної освіти міста Бровари». 

 

          
 

У березні-липні 2016 року з метою підвищення якості й удосконалення 

змісту позашкільної освіти, забезпечення гуртків, секцій, 

творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів 

навчальною літературою за художньо-естетичним, науково-

технічним, еколого-натуралістичним, дослідницько-

експериментальним напрямами позашкільної освіти у 

категоріях «Навчальні програми» та «Навчальна література» 

відбувся І (обласний) етапу Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 

освіти, що проводився КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». 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. 

Відповідно до рішення експертної комісії конкурсу та наказу департаменту 

освіти і науки Київської облдержадміністрації «Про підсумки І (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти» від 05.09.2016 № 255 переможцем визнано 

навчальну програму «Гурток юних шанувальників художнього слова 

«Горислово», автор – Шмаль Михайло Михайлович, методист, керівник гуртка 
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Будинку дитячої та юнацької творчості м.Бровари категорія «Навчальні 

програми». 

   Відповідно до наказу МОН України «Про підсумки проведення ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів системи освіти у 2016 році» від 29.12.2016 № 1691 

лауреатом конкурсу за напрямами позашкільної освіти та категоріями визнано 

навчальну програму «Гурток юних шанувальників художнього слова 

«Горислово», автор – Шмаль Михайло Михайлович, методист, керівник гуртка 

Будинку дитячої та юнацької творчості м.Бровари – в номінації «Навчальні 

програми художньо-естетичного напряму». 

 Відповідно до річного плану роботи БДЮТ на 2016-2017 навчальний рік, з 

метою реалізації завдань щодо національно-патріотичного виховання 

підростаючого покоління, 24.01.2017 відбулася педагогічна рада за темою 

«Національно-патріотичне виховання у контексті духовного потенціалу 

особистості дитини». 

Досвідом з цього питання поділилися педагоги БДЮТ, а саме: Пасічник 

Г.Ю. – керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва «Світ 

іграшки», Дем’яненко В.І. – керівник гуртка «Юні музеєзнавці», Шмаль М.М. – 

методист, керівник гуртка юних шанувальників художнього слова 

«Горислово», Луценко О.М. – практичний психолог БДЮТ. 

«Декоративно-ужиткове мистецтво – мабуть, найбільш популярний і 

розповсюджений вид мистецтва, що розквітав у всі часи, у всіх народів, при всіх 

суспільних формаціях. І сьогодні, декоративно-ужиткове мистецтво живе  на 

основі спадковості традицій і розвивається як колективна народна художня 

діяльність. Вивчаючи традиції, та опановуючи техніки декоративно-ужиткового 

мистецтва у дітей формуються патріотичні відчуття та відбувається 

усвідомлення власних світоглядних орієнтацій», – наголосила у своєму виступі 

Пасічник Г.Ю. 
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Галина Юріївна вказала, що творчий потенціал вихованців гуртків 

декоративно-ужиткового напрямку Будинку дитячої та юнацької творчості 

стимулюють конкурси різних рівнів, це міські – «Перші кроки», «Зорепад 

талантів»; обласні та  всеукраїнські – «Український сувенір», «Знай і люби  свій 

край», «Моя країна – Україна», «Об’єднаймося ж, брати мої», «Скарби рідного 

краю» та інші. А ще педагог у своєму виступі зауважила, що окремою темою для 

творчих робіт дітей сьогодні є підтримка бійців в зоні АТО. Це є не менш 

важливим моментом національно-патріотичного виховання дітей та молоді, яка 

базується не на віковічній історії а на подіях сучасності. Так, цього року 

вихованці гуртків декоративно-ужиткової творчості виготовляли  не тільки 

сувеніри воїнам, але і подарунки для дітей-переселенців зі Сходу. До справи 

виготовлення подарунків для воїнів АТО долучився і гурток «Світ іграшки», 

яким керує Пасічник Г.Ю. На відкритому занятті в гуртку «Світ іграшки» було 

виготовлено та декоративно оформлено біля 200 штук солодких пряників-

медяників. Всі вони були передані на фронт, а допомогла в цьому – представник 

волонтерської групи міста Бровари –  Редчук Олена Олегівна. 

У виступі Шмаля М.М. особливу увагу було акцентовано на необхідності 

реалізації статті 8 Закону України «Про позашкільну освіту» та Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, на формуванні у 

вихованців прагнення до збереження рідної мови та національних традицій і 

цінностей. 

Важливим виховним аспектом, спонуканням дітей до подальшої творчості 

та прищепленням любові до рідної землі засобами художнього слова є публікації 

їхніх творів у газетах, літературно-мистецьких альманахах «Криниця», 

«Незглибима Криниця», літературних збірках «Кришталеве перо», «Зерна 

доброти» та інших колективних виданнях. Важливою сторінкою у культосвітній 

діяльності колективу «Горислово» та піднесенні його патріотичних почуттів є 

участь вихованців гуртка у щорічній панахиді з приводу перепоховання 

Великого Кобзаря в Україні. 
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Керівником гуртка краєзнавчого напряму «Юні музеєзнавці» В.І. 

Дем’яненком обговорювалося питання щодо виховання молоді на прикладах 

героїчних подвигів років Другої світової війни та героїчних подвигів учасників 

АТО – колишніх вихованців краєзнавчого гуртка, шанобливого ставлення до 

ветеранів та учасників АТО. Вражаючим моментом під час виступу педагога 

була наочна демонстрація національного прапора України, який передав для 

музею колишній вихованець гуртка, а нині учасник АТО – Андрій Борисенко. 

 

 
 

У ході засідання директор Павлученко В.З. зробила аналіз та підвела 

підсумки навчально-виховної та методичної роботи  закладу за І семестр 2016-

2017 н.р. Валентина Зіновіївна наголосила, що у І семестрі 2016-2017 н.р. у 

Будинку дитячої та юнацької творчості працює 41 гурток, охоплено гуртковою 

роботою 1826 вихованців. Протягом І-го семестру поточного навчального року 

вихованці та педагоги закладу стали організаторами та учасниками 27 

організаційно-масових заходів: концертів, конкурсів, виставок, майстер-

класів, благодійних акцій, в яких взяли участь 2815 дітей. Загалом, 386 

вихованців закладу стали учасниками 16 творчих форумів, де здобули 2 Гран-

прі, 17  перших місць, 11 других місць та 6 третіх, 3 вихованці нагороджені 

дипломами. 

Поради щодо надання психологічної допомоги дітям сімей вимушених 

переселенців та учасників АТО надала практичний психолог Луценко О.М. У 

кінці свого виступу вона провела з педагогами гру «Казкове містечко». Учасники 

засідання з фольги зробили вироби, які були втіленням їхніх подальших мрій та 

планів. 
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 09.02.2017 на сесії Броварської міської ради Будинок дитячої та юнацької 

творчості було перейменовано на Палац творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради Київської області. 

 16 лютого 2017 року у закладі відбувся семінар-практикум для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів м.Бровари на тему «Розвиток особистості-інноватора в 

умовах сучасного позашкільного навчального закладу».  

 

            
 

 Програма семінару-практикуму складалася з теоретичного та практичного 

блоків. Бойко Євгенія Томасівна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи Палацу творчості у своєму виступі «Інноваційні технології у навчально-

виховному процесі як засіб формування життєвих компетентностей вихованців 

гуртків»  проаналізувала тонкощі організації навчально-виховного процесу у 

навчальному закладі, щоб знання, здобуті вихованцями, стали органічною 
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складовою юної особистості, її сутністю, основою і методологією її поведінки. 

          Бех Оксана Віталіївна – завідуюча організаційно-масовим відділом закладу 

ознайомила присутніх з методичними рекомендаціями щодо проведення 

міського фестивалю-конкурсу дитячої творчості «Зорепад талантів – 2017».  Про 

параметри психологічної компетентності педагога у своєму виступі говорила 

практичний психолог Палацу творчості Оксана Луценко. 

 

           
 

 На початку практичного блоку семінару, який передбачав оглядову 

екскурсію нового приміщення Палацу творчості та фрагмент відкритого заняття 

у Народному хореографічному ансамблі «Галатея», до присутніх на чолі з 

Броварським міським головою Ігорем Сапожком приєдналися заступник 

міського голови Лариса Виноградова, начальник управління освіти і науки 

Броварської міської ради Оксана Мельник а також директори освітянських 

закладів міста – шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

 Палац творчості дітей та юнацтва, як величний освітянський корабель, 

отримав привселюдне визнання в очах освітянської родини міста і розпочав  

відлік свого творчого життя. Насамкінець усі гості зробили загальне фото на 

згадку про захід. 
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 У вересні 2016 року адміністрація закладу порушила клопотання перед 

адміністрацією Комунального закладу Київської обласної ради «Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини» на підтвердження звання «Зразковий художній 

колектив» Зразковій студії образотворчого мистецтва «Вернісаж», художній 

керівник – Лобода Марина Володимирівна та на присвоєння звання «Зразковий  

художній колектив» хореографічному ансамблю «Феєрія Денс», керівники 

Дудник Наталя Миколаївна та Дудник Діана Богданівна.  

 Протягом 2015-2016 н.р. заступниками директора, методистами, 

завідуючими відділами закладу надавалась відповідна методична творчим 

колективам в оформленні документації, виставки робіт образотворчого 

мистецтва, стендів з фотоматеріалами, складанні сценарію концертної програми 

та у проведенні звітного концерту. 

 Відповідно до плану роботи закладу та наказу ПТДЮ «Про організацію та  

проведення концерту хореографічного ансамблю «Феєрія Денс» на присвоєння 

звання «Зразковий художній колектив» та виставки робіт вихованців зразкової 

студії «Вернісаж» на підтвердження звання «Зразковий художній колектив»,  

від 14.03.2017 № 27, 22.03.2017 о 13. 00 у Палаці творчості дітей та юнацтва 

відбулася виставка творчих робіт Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Вернісаж», художній керівник – Лобода Марина Володимирівна, на 

підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив». На виставці 

були представлені кращі роботи вихованців колективу за останні п’ять років, 

лауреатів різноманітних конкурсів і художніх виставок від обласного до 

всеукраїнського рівнів. 



14 

 

 
 

 

 
  

  



15 

 

 О 15.00 в концертній залі Палацу творчості відбувся звітний концерт 

хореографічного колективу «Феєрія Денс» на присвоєння почесного звання 

«Зразковий художній колектив». Програма концерту складалася з танців та 

хореографічних композицій у постановці керівників колективу Дудник Наталі 

Миколаївни та Дудник Діани Богданівни. 

 

 
 

Для підвищення фахового рівня педагогічних кадрів та з метою 

популяризації досвіду гурткової роботи протягом  2016-2017 н.р. проводились 

відкриті заняття, творчі дискусії, майстер-класи. 

 

 
 

Відкрите заняття у гуртку «Світ іграшки» на тему: 

«Виготовлення солодких подарунків воїнам АТО» 
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28 березня  2017 року на базі ПТДЮ відбулася практична частина (панельна 

дискусія) Міжнародного конгресу «Освіта Київщини в європейському вимірі», 

приурочена до 85-річчя утворення Київської області. У складі делегації були: 

Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, 

Броварський міський голова Ігор Сапожко, заступник Броварського міського 

голови з гуманітарних питань Лариса Виноградова, директор КЗ КОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» Тамара Нестерук, Президент Малої 

академії наук учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор, академік 

Академії наук вищої освіти України Володимир Сергієнко, в.о. директора 

Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді» Світлана Минзар, понад 60 директорів 

позашкільних закладів Київщини а також діти – лідери учнівського 

самоврядування з усіх регіонів Київщини та діти-учасники Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

У рамках програми педагоги закладу підготували урочисте привітання 

делегації та провели оглядову екскурсію приміщення ПТДЮ.  

Учасники конгресу відвідали заняття, які проходили на той час у закладі. 

 

  
 

Діяльність методичних об’єднань керівників гуртків як ефективної 

форми  підвищення  професійної компетентності педагогів закладу у цьому 

навчальному році була підпорядкована проблемній темі  та  була спрямована на: 

 вивчення питань теорії психології, педагогіки; 

 оволодіння сучасними методами викладання, інноваційними 

педагогічними технологіями; 

 інноваційне забезпечення  педагогів сучасними  методичними  розробками 

з певного напряму діяльності; 

 вивчення, складання навчальних програм з урахуванням індивідуальних 

особливостей вихованців; 
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 вивчення рівня знань, умінь та навичок вихованців та їх розвитку, 

складання опитувальників, тестів, формування рекомендацій та надання 

допомоги щодо усунення недоліків; 

 організації самоосвіти керівників гуртків. 

Методичні об’єднання керівників гуртків ПТДЮ протягом  2016-2017 н.р. 

працювали з 3 напрямів: художньо-естетичним, гуманітарно-естетичним, 

організаційно-масовим, якими керують завідуючі відділами Мурзай Т.В., Мінько 

О.В. та  Бех О.В., Форманська І.С.       

Художня рада Палацу творчості дітей та юнацтва є дорадчим органом у 

питаннях творчого розвитку творчих об’єднань, студій та гуртків, з питань 

дозвіллєво-масової та виховної діяльності закладу. Протягом 2016-2017 н.р. 

відбулися 4 засідання, на яких обговорювались та затверджувались сценарії свят, 

плани підготовки та проведення масових заходів; затверджувався репертуар та  

окремі концертні номери, підготовлені творчими колективами закладу; 

підводились підсумки про проведену творчу роботу за  поточний навчальний  

рік.  

До складу художньої ради входять педагогічні працівники 

організаційного-масового відділу та завідуюча відділом хореографії.  Очолює 

роботу керівник художній закладу – Микитюк О.С.   

Аналіз проведених засідань Школи педагогічної майстерності, якою 

керує методист ПТДЮ Шмаль М.М., дозволяє зробити висновок про їх якісну 

підготовку, актуальність питань та результативність впливу на якість організації 

навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня педагогічних 

працівників,  розробку основних напрямків і форм активізації пізнавальної, 

науково практичної діяльності вихованців; вивчення, узагальнення, 

впровадження кращого перспективного досвіду; створення банку даних 

інноваційних технологій. Вся робота ШПМ пронизана практичною 

направленістю на покращення результативності навчально-виховного процесу. 

Важливо, що поряд з питаннями методичного характеру, в полі зору знаходять 

місце питання психології, проблеми дидактики заняття. Без цього сучасний 

керівник гуртка не може повною мірою забезпечити високу якість знань, умінь і 

навичок гуртківців. Серед провідних питань, які обговорюються на засіданнях 

Школи були: «Форми та методи діяльності педагогів закладу з формування 

національної свідомості вихованців гуртків», «Вплив особистості педагога на 

розкриття дитячої обдарованості та розвиток творчих задатків гуртківця», 

«Співпраця позашкільного навчального закладу зі школами міста». 

Одним із напрямків методичної роботи закладу є організація роботи з 

молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги 

молодим керівникам гуртків в оволодінні методикою роботи гуртка, розвиток 

умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-

педагогічної науки, сприяти творчій активності молодих спеціалістів. 

Відповідно до плану роботи, на засіданнях ШПМ розглядались питання: 

«Надання методичної та практичної допомоги молодим керівникам гуртків», 

«Принципи педагогічної взаємодії в умовах позашкілля». 
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На виконання Типового положення про атестацію педпрацівників України 

та наказу БДЮТ «Про  проведення атестації педагогічних працівників БДЮТ 

у 2016-2017 н.р.» від 09.09.2016 № 103, у 2016-2017 н.р. пройшли атестацію 

наступні педагогічні працівники БДЮТ: Бех О. В., Григор’єва Г. А., Дем’яненко 

В. І., Костюков О. В., Луценко О. М., Пасічник Г. Ю., Уліський С. Г., Форманська 

І. С., Юзвенко І. П.  

Педагоги  Бех О. В., Григор’єва Г. А., Дем’яненко В. І., Костюков О. В., 

Пасічник Г. Ю., Уліський С. Г. успішно пройшли курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у Комунальному вищому навчальному закладі 

Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (Додатки 2- 4).     

30.03.2017 педагоги ПТДЮ подали матеріали на обласний  конкурс 

віртуальних науково-методичних розробок з художньо-естетичного напряму 

позашкільної освіти. За підсумками конкурсу переможцями стали:  Бездушна 

Ірина Миколаївна, художній керівник зразкового ансамблю спортивно-

бального танцю «Елеріна», номінація – «Навчальні програми» – І місце;  Новак 

Олена Аркадіївна, керівник гуртка східного живопису «Сакура», номінація – 

«Навчальні програми» – І місце; Лисохмара Наталія Олександрівна, художній 

керівник народного хореографічного ансамблю «Галатея», номінація – 

«Відеопрезентації інноваційних форм роботи» – ІІ місце ; авторська група: Бех 

Оксана Віталіївна, завідуюча організаційно-масовим відділом, Шумовська 

Віра Леонідівна, художній керівник ПТДЮ, Олійник Дар’я Олександрівна, 

культорганізатор, номінація – «Сценарії виховних чи розважальних заходів для 

дітей та учнівської молоді» – ІІІ місце. 

Однією з важливих форм методичної роботи у ПНЗ є підвищення 

професійного рівня керівника гуртка через його самоосвіту, 

самовдосконалення. Тому основне завдання методистів закладу включити 

педагогів у процес удосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на 

об’єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними 

працівниками  та в плані роботи методичних структур БДЮТ були передбачені, 

крім колективних, індивідуальні форми роботи: самостійна робота над 

методичною проблемою, курсова та міжкурсова підготовка, консультування, 

творчі звіти, опрацювання фахових журналів і методичної літератури, робота в 

Ітернет-мережі та інше. 

З метою удосконалення системи роботи з самоосвітньої діяльності 

педагогів ПНЗ на базі Палацу творчості дітей та юнацтва міста Бровари було 

проведено 12 квітня 2017 року засідання міського методичного об’єднання 

методистів позашкільних навчальних закладів «Самоосвітня діяльність педагога 

позашкільного навчального закладу як один із основних засобів підвищення 

професійної компетентності».    

У засіданні взяли участь педагоги-методисти Броварського навчально-

виховного об’єднання, Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія», 

власне господарі та організатори заходу – працівники методичної служби Палацу 

творчості та методист з позашкільної та виховної роботи НМЦ управління освіти 

і науки Броварської міської ради Київської області Пасічна Т.Ф.  
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Присутні зосередили свою увагу на суттєвих проблемах самоосвіти, як 

рушія творчого успіху педагога-позашкільника. Зокрема у доповідях педагогів 

ПТДЮ – заступника директора з навчально-методичної роботи Сліпець І.В. та 

заступника директора з навчально-виховної роботи Бойко Є.Т. прозвучали 

думки, що освіта та самоосвіта повинні взаємодіяти між собою, взаємно 

збагачуючись та доповнюючи одна одну. І лиш тоді, коли процес самоосвіти 

червоною ниткою пронизуватиме все життя педагога, стане частиною його 

внутрішнього інтелектуального життя, можна сподіватися на справжній успіх на 

ниві педагогіки. 

Практичний психолог ПТДЮ Луценко О.М. у рамках своєї доповіді 

«Психолого-педагогічний супровід самоосвіти керівника гуртка» провела 

практичний тренінг психологічних властивостей учасників заходу, чим 

урізноманітнила, доповнила  та збагатила захід.  

 

 

 

 
 



20 

 

Показником ефективності педагогічної самоосвіти є, насамперед, якість 

організованого керівником гуртка навчально-виховного процесу. Це 

проявляється в проведенні гурткових занять та виховних заходів. Так у 2016-

2017 н.р. відповідно до затвердженого графіку, були проведені у гуртках  

відкриті заняття.  

 

 
 

Заняття у хореографічному ансамблі «Феєрія Денс» 

 

 
 

Заняття у народному хореографічному ансамблі «Галатея» 
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28 квітня 2017 року в рамках проекту «Танець єднає народи» відбувся 

звітний концерт ансамблю народного танцю «Броварчаночка», керівник Мінько 

О.В.  

 

 
 

 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної  адміністрації від 03.04.2017 № 116 «Про організацію та проведення І 

(обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури 

для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 році» та наказу 
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управління освіти і науки Броварської міської ради від 27.04.2017 № 737 у кінці 

травня 2017 року педагоги ПТДЮ Мурзай Т.В., Юзвенко І.П, Пірожак В.О., 

Григор’єва Г.А. взяли участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи 

освіти. 

30 травня 2017 року відбулася  підсумкова педагогічна рада.  

    

З підсумками роботи за 2016-2017 н.р. та завданнями на наступний 

навчальний рік виступила директор Валентина Павлученко.  
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Вона наголосила, що 2016-2017 н.р. був особливий тим, що заклад отримав 

нове приміщення та був перейменований у Палац творчості дітей та юнацтва. 

Також директор повідомила, що у 2016-2017 навчальному році в закладі 

навчально-виховний процес здійснювали 54 педагогічні працівники, з них  45 – 

основних та 9 – сумісників. У поточному навчальному році 9 педагогів пройшли 

атестацію та 6 педагогів успішно пройшли курси підвищення кваліфікації у 

Комунальному вищому навчальному закладі Київської обласної ради «Академія 

неперервної освіти». Павлученко В.З. додала, що у цьому навчальному році  в 

закладі  ефективно працював 41 гурток. Гуртковою роботою було охоплено 1846 

вихованців. Протягом 2016-2017 навчального року вихованці та педагоги Палацу 

творчості дітей та юнацтва стали організаторами та учасниками 37 

організаційно-масових заходів: концертів, конкурсів, виставок, майстер-

класів,  благодійних акцій, в яких взяли участь 3815 дітей. Загалом 812 

вихованців закладу стали учасниками 35 творчих заходів, де здобули 106 

перемог: 4 Гран-прі, 59 перших місць, 28 других місць та 14  третіх, 1 вихованець 

закладу нагороджений дипломом. Досить насичений  був навчальний 2016-2017 

рік і на різні методичні заходи, що проходили у Палаці творчості – це міський 

семінар, міське методичне об’єднання, практична частина (панельна дискусія) 

Міжнародного конгресу «Освіта Київщини в європейському вимірі», приурочена 

до 85-річчя утворення Київської області. 

У рамках роботи педагогічної ради закладу виступили заступники 

директора з навчально-методичної роботи – Сліпець І.В., яка розкрила питання 

підсумків роботи ПТДЮ з науково-методичної проблеми, за якою педколектив 

працював попередні 4 роки, запропонувала обговорити питання пошуку нових 

ефективних форм роботи закладу, сформувати нову науково-методичну 

проблему, за якою буде працювати педколектив у наступні роки та з навчально-

виховної роботи – Бойко Є.Т., яка ознайомила присутніх з проектом наказу «Про 

видачу свідоцтв про позашкільну освіту у 2016-2017 н.р.» та запропонувала 

затвердити проект наказу «Про видачу свідоцтв про позашкільну освіту 

випускникам закладу».  
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У ході засідання педагогічної ради взяла участь практичний психолог 

закладу Луценко О.М., яка винесла на обговорення досить важливу та актуальну 

тему «Насильство та жорстоке поводження з дітьми в освітньому 

середовищі». Оксана Миколаївна продемонструвала відео, де було показано 

реальні факти жорстокої поведінки педагогів та дітей інших навчальних 

закладів. В обговоренні взяли активну участь усі присутні, коментували та 

висловлювали думки з приводу поведінки, яку побачили у відеороликах. Під час 

свого виступу психолог ПТДЮ надала важливу інформацію та рекомендації 

щодо профілактики та подолання негативних явищ в освітньому середовищі. 

 

 
 

У кінці засідання художній керівник ансамблю спортивно-бального танцю 

«Елеріна»  Бездушна Ірина Миколаївна продемонструвала фільм-презентацію 

навчальної програми колективу. Під час перегляду фільму учасники засідання 

поринули в атмосферу дитячої творчості та дали високу оцінку професійній 

майстерності педагога-хореографа Бездушній І.М. 

23 вихованці ПТДЮ у 2016-2017 н.р. успішно склали кваліфікаційні іспити 

та отримали свідоцтва про позашкільну освіту. 

Аналіз методичної роботи у закладі за 2016-2017 навчальний рік дає 

підстави зробити висновок, що робота педагогічного колективу закладу була 

стабільною. Та, на жаль, у методичній роботі закладу існують і недоліки: 

 керівники гуртків не проявляють ініціативи у розповсюдженні свого 

педагогічного досвіду упродовж міжатестаційного періоду шляхом 

публікацій у фахових виданнях та Інтернет-ресурсах; 

 на низькому рівні залишається розробка власних науково-методичних і 

дидактичних матеріалів; 

 потребує покращення організація науково-дослідної роботи; 
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 не запропоновано до затвердження чи рекомендації науково-методичною 

радою Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради 

«Академія неперервної освіти» до використання жодну навчальну 

програму роботи гуртка. 



26 

 

Додаток 1  

Перелік навчальних програм 

за якими працюють гуртки, студії та творчі об’єднання  

Будинку дитячої та юнацької творчості у 2016-2017 н.р. 

 
№ 

з/п 
Назва гуртка 

ПІБ 

керівника гуртка, 

укладача програми 

Кількість років за рівнями 

Назва програми 

Ким 

затверджена, 

погоджена 

початко 

вий 

основ 

ний 
вищий 

   

1. Народний вокальний 

ансамбль «Калинка» 

Шумовська Л.В. 1 4 1 Програма Народного 

вокального ансамблю 

«Калинка» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 

2. Народний  хореографічний 

ансамбль «Галатея» 

Лисохмара Н.О. 1 4 3 Програма Народного 

хореографічного 

ансамблю «Галатея» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
3. Зразкова студія 

образотворчого мистецтва  

«Вернісаж» 

Лобода М.В. 

 

1 4 2 Програма Зразкової 

студії образотворчого 

мистецтва «Вернісаж» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
4. Гурток «Юний скульптор» Рибець К.І. 1 1 - Програма гуртка  

«Юний скульптор» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
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5. Хореографічний  ансамбль 

«Феєрія  Денс» 

Дудник Н.М. 1 4 1 Програма 

хореографічного 

ансамблю  

«Феєрія Денс»  

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
6. Зразковий хореографічний  

ансамбль «Каприз» 

Маринич С.В. 1 3 1 Програма Зразкового 

хореографічного 

ансамблю «Каприз»  

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
7. Гурток англійської мови 

«Навколо світу» 

Максименко О.В. 1 1 - Програма гуртка 

англійської мови 

«Навколо світу» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
8. Гуртки  образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Абрис»  

Балакіна Н.М 1 4 - Програма гуртків 

образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Абрис» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
9 Гуртки  образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Колібрі» 

Козлова О.В.    Програма гуртків 

образотворчого та 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Колібрі» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 

10. Гурток східного живопису 

«Сакура»  

 

Новак О.А. 1 1 1 Програма гуртка 

східного живопису 

«Сакура»  

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 
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науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
11. Хореографічний  ансамбль  

«Гармонія» 

 

Костюков О.В. 1 1 - Програма 

хореографічного 

ансамблю  «Гармонія» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
12. Гурток декоративно-

ужиткового мистецтва 

«Світ іграшки» 

 

Пасічник Г.Ю. 1 3 1 Програма гуртка 

декоративно-

ужиткового мистецтва 

«Світ іграшки» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
13. Театр народної пісні 

«Слов’яночка»  

 

Мурзай Т.В. 1 2 1 Програма театру 

народної пісні 

«Слов’яночка»  

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
14. Гурток бісероплетіння  

«Чарівний бісер»  

Ільченко Л.П.,  1 3 - Програма гуртка 

бісероплетіння  

«Чарівний бісер»  

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
15. Гурток  інтелектуального 

розвитку «Еврика» 

Бойко Є.Т. 1 - - Програма гуртка 

інтелектуального 

розвитку «Еврика»  

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
16. Вокально-

інструментального 

ансамблю «Дивосил» 

Семенець В.В. 1 

 

3 - Програма вокально-

інструментального 

ансамблю «Дивосил»  

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 
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 радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
17. Хореографічний ансамбль 

«Вікторія» 

Третяк А.П.  

 

1 3 - Програма 

хореографічного 

ансамблю «Вікторія» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
18. Гурток юних 

шанувальників художнього 

слова «Горислово» 

 

Шмаль М.М. 1 1 1 Програма гуртка юних 

шанувальників 

художнього слова 

«Горислово» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
19. Гурток «Юні музеєзнавці» 

 

Дем’яненко В.І. 1 - - Програма гуртка «Юні 

музеєзнавці» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
20. Програма гуртка 

«Настільний теніс» 

Дем’яненко В.І. 1 - - Програма гуртка 

«Настільний теніс» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
21. Гурток   інтелектуального 

розвитку дитини  

«Всезнайко» 

 

 Пінчук О.В. 1 - - Програма гуртка  

інтелектуального 

розвитку дитини  

«Всезнайко», 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
22. Гурток «Писанка»  Балакіна Н.М 1 1 - Програма гуртка 

«Писанка»  

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 
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 від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
23. Гурток декоративно-

ужиткового мистецтва 

«Оберіг» 

 

Юзвенко І.П. 1 2 - Програма гуртка 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Оберіг» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
24. Хореографічний ансамбль 

«Броварчаночка» 

Мінько О.В. 2 4 - Програма 

хореографічного 

ансамблю 

«Броварчаночка» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
25. Гурток  декоративно-

ужиткового мистецтва 

«Оригамі» 

 

Лещик Н.В. 1 - - Програма гуртка 

декоративно-ужиткового 

мистецтва «Оригамі» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
26. Гурток «Сольний спів» 

 

 Халаімова Н.М  1 4 1 Програма гуртка 

«Сольний спів» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
27. Зразковий хореографічний 

ансамбль «Елеріна» 

Бездушна І.М. 1 3 1 Програма Зразкового 

хореографічного 

ансамблю «Елеріна»  

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
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28. Гурток «Театр казок» 

 

 Сахно В.Т. 1 2 2 Програма гуртка «Театр 

казок» 

 

Рекомендовано 

Міністерством освіти 

і науки України  (лист 

від 08.04.2016 р. № 

1/11-4658)  

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
29. Гурток «Юні ведучі» 

 

Павлученко В.З., 

Сліпець І.В. 

1 3 - Програма гуртка «Юні 

ведучі» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
30. Гурток «Юний гітарист» 

 

Білецький О.В. 1 1 - Програма гуртка «Юний 

гітарист» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
31. Гурток «Пізнай себе» 

 

Луценко О.М. 1 - - Програма гуртка 

«Пізнай себе» 

 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
32. Гурток «Здоров’я» 

 

Бодашевський К.В. 1 - - Програма спортивного 

гуртка «Здоров’я» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
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33. Гурток образотворчого 

мистецтва «Пролісок» 

Форманська І.С. 1 1 1 Програма гуртка 

образотворчого 

мистецтва «Пролісок» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 

34. Гурток «Правознавець» 

 

Бех О.В. 1 - - Програма гуртка 

«Правознавець» 

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 

35. Гурток сольного співу 

«Браво» 

 

Глухенький В.М. 1 2 1 Програма гуртка 

сольного співу «Браво» 

Рекомендовано 

Міністерством освіти 

і науки України  (лист 

від 08.04.2016 р. № 

1/11-4658)  

Педагогічною радою 

БДЮТ, протокол №3 

від 30.08.2016, 

науково-методичною 

радою НМЦ 

управління освіти і 

науки БМР, протокол 

№2 від 22.09.2016 
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Додаток 2 

Графік  

відкритих заходів, які проводять керівники гуртків  

Будинку дитячої та юнацької творчості  у період атестації  2016-2017 н. р. 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові педагога  

Посада  Назва заходу  Дата, час та 

місце 

проведення  

1. Бех Оксана Віталіївна керівник гуртка 

«Правознавець» 

відкрите заняття 

на тему: 

«Правопорушення 

і юридична 

відповідальність» 

22.12.16 

15.00 

БДЮТ  

 

відкрите заняття 

на тему: «Поняття, 

склад та види 

злочинів. Стадії 

вчинків та 

співучасть у 

злочині » 

21.02.16 

15.00  

БДЮТ 

 

 

2. Григор’єва Галина 

Анатоліївна 

акомпаніатор відкрите заняття 

на тему: 

«Партерна 

гімнастика в 

ансамблі 

народного танцю 

«Броварчаночка» 

19.12.16. 

15.00 

БДЮТ 

3.  Дем’яненко Володимир 

Іванович 

керівник гуртків 

«Юний 

музеєзнавець», 

«Настільний 

теніс» 

відкрите заняття 

на тему: «Наші 

вихованці – 

героїчні учасники 

АТО» 

24.02.17 

16.00 

БДЮТ 

 

відкрите заняття 

на тему: 

«Відпрацювання 

високої техніки 

пінг-понгу » 

23.03.17 

13.00 

приміщення по 

вул. 

Красовського, 10 

4. Луценко Оксана 

Миколаївна 

керівник гуртка 

«Пізнай себе» 

відкрите заняття 

на тему: 

«Гармонія родини. 

Дерево роду» 

09.02.17 

16.00 

БДЮТ 

тренінгове 

відкрите заняття 

на тему: 

«Упевненість у 

собі як показник 

компетентності 

педагога» 

18.04.17 

12.00 

БДЮТ 

5. Уліський Сергій 

Григорович 

акомпаніатор  відкрите заняття 

на тему: 

«Музичний 

супровід заняття у 

26.12.16 

17.00 

БДЮТ 

 



34 

 

Зразковому театрі 

народної пісні 

«Слов’яночка» «А 

пісня – це душа». 

відкрите заняття 

на тему: 

«Музичний 

супровід 

екзерсису у 

Зразковому 

хореографічному 

ансамблі 

«Каприз» 

25.02.17 

17.00 

БДЮТ 

6. Юзвенко Інна Петрівна  керівник гуртка 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Оберіг» 

відкрите заняття 

на тему: 

«Виготовлення 

квітів. Створення 

букетів» 

13.12.16 

9.30 

каб. № 114 

НВК 

відкрите заняття 

на тему: 

«Виготовлення 

бісерного дерева» 

21.02.17 

9.30 

каб. № 114 

НВК 

 

 

 

Директор БДЮТ                                                                         В.З. Павлученко 
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Додаток 3 

Графік  

відкритих занять, які проводять педагоги Будинку дитячої та юнацької 

творчості, які мають педагогічне звання «керівник гуртка-методист» 

у період атестації  2016-2017 н.р. 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та по 

батькові педагога  

Посада  Назва заходу  Дата, час та 

місце 

проведення  

1. Костюков Олександр 

Вікторович 

керівник 

ансамблю 

спортивно-

бального танцю 

«Гармонія» 

1. Відкрите заняття на 

тему: «Особливості 

вивчення рухів 

сучасних бальних 

танців: 

латиноамериканської 

та стандартної 

програм». 

12.12.2016 

18.00 

БДЮТ 

2. Відкрите заняття на 

тему: «Особливості 

ритмічного  

виконання 

«Швидкого 

фокстроту», «Танго», 

«Віденського вальсу» 

та «Повільного 

вальсу». 

06.02.2017 

19.30. 

БДЮТ 

2.  Пасічник Галина 

Юріївна 

керівник гуртка 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Світ іграшки» 

1. Відкрите заняття на 

тему: «Чарівність рук 

свої дитячих тобі, 

солдате, віддаєм!» 

Виготовлення 

солодких подарунків 

для воїнів АТО. 

06.01.2017 

10.30 

БДЮТ 

2. Відкрите заняття на 

тему: «Творча 

утилізація 

використаних 

предметів вжитку 

засобами 

виготовлення 

саморобної іграшки». 

01.02.2017 

10.30 

БДЮТ 

 

 

 

 

Директор БДЮТ                                                                         В.З. Павлученко 

 
Підготувала:  

заступник директора з 

навчально-методичної роботи Сліпець І.В. 
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Додаток 4 

ЗВІТ  

про наслідки атестації педагогічних працівників 

Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Київської області 

у 2016-2017 навчальному році 
 

Дата засідання атестаційної комісії закладу – 28.02.2017 р. 
 

№  

з/п 
ПІП 

Рішення атестаційної 

комісії І рівня 

Рішення 

атестаційної 

комісії ІІ рівня 

та дата 

атестації 

Курси підвищення 

кваліфікації  

 (з якої 

спеціальності, 

номер та дата 

видачі  документа) 

1. Бех Оксана Віталіївна відповідає займаній 

посаді та  підтвердити 

13 тарифний розряд; 

відповідає займаній 

посаді та присвоїти 11 

тарифний розряд 

 для директорів, 

заступників 

директорів, 

методистів 

позашкільних 

навчальних 

закладів, додатково: 

керівників гуртків, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації, серія 

ПК  

№ 02139618/2462-17 

від 14 квітня 2017 

року видане КВНЗ 

КОР «Академія  

неперервної освіти» 

2. Григор’єва Галина 

Анатоліївна 

відповідає займаній 

посаді та  присвоїти 12 

тарифний розряд 

 керівників гурків 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації,  серія 

ПК  

№ 02139618/3351-17 

3. Дем’яненко 

Володимир Іванович 

відповідає займаній 

посаді та  підтвердити 

12 тарифний розряд 

 для методистів і 

керівників гуртків 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації,  серія 

ПК  

№ 02139618/3176-17 

від 26 травня 2017 

року, видане КВНЗ 

КОР «Академія 

неперервної освіти» 

4. Костюков Олександр 

Вікторович 

відповідає займаній 

посаді та підтвердити 

12 тарифний розряд 

 керівників гуртків,  

свідоцтво про 

підвищення 
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кваліфікації,  серія 

ПК  

№ 02139618/1183-17 

від 24 лютого 2017 

року, видане КВНЗ 

КОР «Академія 

неперервної освіти» 

5. Луценко Оксана 

Миколаївна  

відповідає займаній 

посаді, присвоїти 13 

тарифний розряд та 

спеціаліст І категорії 

 практичні 

психологи, 

додатково: 

керівники гуртків,  

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації, серія 

ПК № 

02139618/1813-16  

від 06 квітня 2016 

року, видане  КВНЗ 

КОР «Академія  

неперервної освіти» 

6. Пасічник Галина 

Юріївна 

відповідає займаній 

посаді, підтвердити 12 

тарифний розряд; 

порушити клопотання 

перед атестаційною 

комісією управління 

освіти і науки про 

підтвердження раніше 

присвоєного 

педагогічного звання 

«керівник гуртка-

методист» 

відповідає 

займаній посаді, 

підтвердити 12 

тарифний 

розряд та 

підтвердити 

раніше 

присвоєне 

педагогічне 

звання 

«керівник 

гуртка-

методист»; 

дата атестації – 

06.04.2017 

керівники гуртків, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації, серія 

ПК № 

02139618/1558-17 

від 09 березня 2017 

року, видане  КВНЗ 

КОР «Академія 

неперервної освіти» 

7. Уліський Сергій 

Григорович 

відповідає займаній 

посаді та  підтвердити 

11 тарифний розряд 

 для керівників 

гуртків художньо-

естетичного 

напряму свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації, серія 

ПК 

№02139618/3584-17 

від 09 червня 2017 

року, видане  КВНЗ 

КОР «Академія 

неперервної освіти» 

8. Форманська Ірина 

Сергіївна  

відповідає займаній 

посаді та підтвердити 

13 тарифний розряд 

 

 керівники гуртків, 

посвідчення серія 

ПК   

№ 02139618/3103-16  

від 13 червня 2016 

року, видане КВНЗ 
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КОР «Академія 

неперервної освіти» 

9. Юзвенко Інна 

Петрівна  

відповідає займаній 

посаді та підтвердити 

12 тарифний розряд 

 учителів трудового 

навчання, 

додатково: 

керівники гуртків, 

свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації, серія 

ПК  

№ 02139618/2285-16 

від 28 квітня 2016 

року, видане КВНЗ 

КОР «Академія 

неперервної освіти» 

      

 

Голова атестаційної комісії ПТДЮ                               В.З.Павлученко                                            
                            
Секретар атестаційної комісії                                        М.М.Шмаль              
 


