
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ І НАУКИ  БРОВАРСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 

 

БУДИНОК  ДИТЯЧОЇ  ТА  ЮНАЦЬКОЇ  ТВОРЧОСТІ 

 

НАКАЗ 

 

10.10.2016                                   м. Бровари                             № 113 

 

Про організацію та зміст методичної  

роботи з педагогічними кадрами 

БДЮТ у 2016-2017 навчальному році  
 

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про інноваційну діяльність», Положення 

про позашкільну освіту, Положення про районний методичний кабінет, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 1119 від 

08.12.2008 року, наказу управління освіти і науки Броварської міської ради 

від 20.09.2016 № 338 та з метою забезпечення науково-методичного 

супроводу навчально-виховного процесу у Будинку дитячої та юнацької 

творчості 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Продовжити роботу над методичною проблемою: «Формування 

професійної компетентності педагога як умова розвитку творчої особистості 

вихованця в контексті сучасної позашкільної освіти» із терміном реалізації 4 

роки. План реалізації методичної проблеми ІV етап – узагальнювально-

підсумковий (узагальнення результатів, упровадження досвіду в практику), 

(додаток 1). 

 

2. Спрямувати діяльність методичної служби Будинку дитячої та юнацької 

творчості на вирішення наступних завдань у 2016-2017 н.р., а саме: 

- упровадження інноваційних форм проведення занять та використання 

нетрадиційних форм роботи; 

- стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями, залучення до проходження курсів за 

дистанційною формою навчання;   

- продовження  науково-дослідницької роботи  у  системі Малої академії наук 

України; 

- методичний супровід професійної діяльності педагогів, які працюють з 

обдарованими дітьми та дітьми з особливими потребами в умовах 

запровадження інклюзивної освіти; 



- координація організації навчання педагогічних працівників за програмою 

Intel® «Навчання для майбутнього»; 

- наповнення Інтернет-сайту БДЮТ та створення Інтернет-сайтів окремих 

гуртків, творчих об’єднань; 

- надання допомоги у проведенні конкурсу-рейтингу «Обдарованість року»;  

- надання допомоги керівникам МО та педагогам у проведенні нетрадиційних 

занять, у використанні ІКТ у навчально-виховному процесі,  у  роботі з 

інтерактивними дошками, у створенні дитячих  та педагогічних  портфоліо; 

- організація творчої роботи  з підготовки публікацій у педагогічній пресі в 

міжатестаційний період;  

- вивчення, узагальнення і поширення передового педагогічного досвіду 

педагогів; 

- науково-методичне забезпечення діяльності педагогів зі створення та  

модернізації навчальних програм гуртків, ТО; 

- продовження роботи методичних об’єднань з періодичністю засідань 2 рази 

на семестр; 

- методичний супровід у підготовці матеріалів на присвоєння почесного 

звання «Зразковий художній колектив» (хореографічний ансамбль «Феєрія 

Денс») та підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив» 

(Зразкова студія образотворчого мистецтва «Вернісаж»); 

- проведення засідання ММО для методистів ПНЗ, (додаток 2); 

- проведення семінару для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста на тему: «Розвиток 

особистості-інноватора в умовах сучасного позашкільного навчального 

закладу».   

 

3. Затвердити:  

- склад методичної ради  БДЮТ (додаток 3); 

- склад керівників методичних об’єднань БДЮТ  (додаток 4); 

- структуру методичної роботи БДЮТ (додаток 5). 

     

4. Організувати роботу Школи педагогічної майстерності (додаток 6). 

    

5. Продовжити атестацію педагогічних працівників БДЮТ. 

      

6. Активізувати роботу з поповнення банку даних «Обдарована дитина». 

 

7. Випускати методичний бюлетень з  періодичністю двічі на семестр.         

 

8. Заступнику директора з навчально-методичної роботи Сліпець І.В.: 

8.1. Забезпечити активну участь педагогічних працівників у загальноміських 

обласних, Всеукраїнських та міжнародних методичних заходах, у фахових 

конкурсах та виставках, (додаток 7). 

8.2. У міжатестаційний період узагальнити перспективні досвіди роботи 

педагогів та подати на експертизу науково-методичної ради науково-



методичного центру, управляти процесом підвищення кваліфікації та 

неперервної освіти педагогічних кадрів, сприяти організації раціональної 

педагогічної праці та самоосвіти педагогів.  

 

9. Практичному психологу Луценко О.М.: 

9.1. Продовжувати створення системи профорієнтаційної роботи у 

закладі.  

9.2. Забезпечити психолого-педагогічний супровід навчально-виховного 

процесу у закладі для дітей, переміщених з зони АТО та тимчасово 

окупованих територій, дітей чиї батьки перебувають в зоні АТО. 

 

10. Завідуючій відділом організаційно-масоваї роботи Мінько О.В. 

розробити заходи щодо посилення національно-патріотичної спрямованості 

навчального процесу, здійснювати організаційно-методичний супровід та 

виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей на 2016-

2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 

року № 580/2015. Передбачити виховні заходи, присвячені особам, які 

віддали життя за незалежність та територіальну цілісність України, виявили 

героїзм у бойових діях під час проведення АТО. 

 

11. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор БДЮТ                                                             В.З. Павлученко 

 

                                                                                           

                                                                                           

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

Сліпець І.В.___________ 

 

Луценко О.М.__________ 

 

Мінько О.В____________ 
 

 

 

 

 

 



                                                                                           Додаток 1 до наказу 

                                                                                           Будинку дитячої та 

                                                                                           юнацької творчості  

                                                                                           від 10.10.2016 № 113  

 

План  

роботи над єдиною методичною проблемою закладу 

 на 2016-2017 навчальний рік  

ІV етап – узагальнювально-підсумковий 
(узагальнення результатів, упровадження досвіду в практику)   

 

№ 

з/п 

Форма роботи Зміст роботи Термін Відповідальний 

1. 1.1. Засідання 

методичної ради: 
«Роль методичних 

об’єднань у 

формуванні 

професійної 

компетентності  

особистості» 

систематизація 

роботи по роботі 

над єдиною 

методичною 

проблемою 

закладу 

вересень Сліпець І.В. 

2. 2.1. Поновнення 

стенду: 

«Методичний 

вісник»  

інформування 

педагогів щодо 

підсумків роботи з 

реалізації 

проблеми 

жовтень-

листопад 

Сліпець І.В. 

3. 3.1. Висвітлення 

інформації  щодо 

підсумків роботи та 

реалізації проблеми 

на сайті БДЮТ 

оприлюднення 

підсумків роботи 

та реалізації 

проблеми 

засобами 

прогресивних 

освітніх 

технологій 

протягом 

року 

Шмаль М.М. 

4. 4.1. Виставка-

конкурс 

методичних 

матеріалів на тему: 

«Методична 

панорама» 

розробки  занять 

та виховних 

заходів  з 

мультимедійним 

супроводом, 

оформлення  

лютий Сліпець І.В. 

Бех О.В. 

 

5. 5.1. Засідання МО: 

«Метод проектів як 

провідний засіб 

розвитку творчої 

особистості у ПНЗ» 

розробка 

методичних 

рекомендацій 

 Сліпець І.В. 

Форманська І.С. 



6. 6.1.  Круглий стіл: 

«Удосконалення 

навчально-

виховного процесу 

шляхом 

упровадження ІКТ 

на заняттях у ПНЗ» 

оформлення 

досвідів роботи 

педагогів, які 

мають або 

претендують на 

звання «керівник 

гуртка-методист» 

квітень Сліпець І.В. 

7. 7.1.  Анкетування: 

«Моніторинг 

реалізації 

методичної 

проблеми БДЮТ за 

4 роки та  

готовність 

педагогів до роботи 

над новою методою 

проблемою 

закладу» 

аналіз результатів  

та підготовка 

педагогічного 

колективу до 

роботи над новою 

проблемою 

квітень  Луценко О.М. 

8. 8.1. Засідання 

педагогічної ради: 

«Підсумки роботи 

педагогічного 

колективу БДЮТ з 

з упровадження 

методичної 

проблеми 

«Формування 

професійної 

компетентності 

педагога як умова 

розвитку творчої 

особистості 

вихованця в 

контексті сучасної 

позашкільної 

освіти» 

підбиття 

підсумків роботи 

педколективу 

БДЮТ за 4 роки 

травень Павлученко В.З. 

9. 9.1.  Презентації 

ППД: «Парад 

особистостей» 

створення банку 

даних ППД  

жовтень Бех О.В. 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 



                                                                                            Додаток 2 до наказу 

                                                                                            Будинку дитячої та 

                                                                                            юнацької творчості  

                                                                                            від 10.10.2016 № 113 

 

План  

засідань міського методичного об’єднання  

методистів позашкільних навчальних закладів м. Бровари 

 на базі БДЮТ у 2016-2017 н.р. 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Тема 1. Самоосвітня 

діяльність педагога 

ПНЗ як один із 

основних засобів 

підвищення 

професійної 

компетентності 
1.1. Роль самоосвіти у 

підвищенні професійної 

майстерності педагога 

ПНЗ (доповідає Сліпець 

І.В., заступник 

директора з НМР);  

1.2. Психолого-

педагогічний супровід 

самоосвіти керівника 

гуртка  (доповідає 

Луценко О.М., психолог); 

1.3. Використання ІКТ в 

самоосвітній діяльності 

педагога ПНЗ (доповідає 

Бойко Є.Т., заступник 

директора з НВР); 

1.4. Самоосвіта 

методиста ПНЗ як умова 

підвищення його 

професійної 

компетентності 

(доповідає Бех О.В. 

методист) 

березень Сліпець І.В. 

 

 

 

 



                                                                                           Додаток 3 до наказу 

                                                                                           Будинку дитячої та 

                                                                                           юнацької творчості  

                                                                                           від 10.10.2016 № 113 

 
 

Члени методичної ради 

 Будинку дитячої та юнацької творчості 

у 2016-2017 н.р. 

№ 

з/п 

П.І.Б. Посада Освіта, 

звання 

Керівник  

методичного 

об’єднання 

1.  

 

Сліпець І.В. 

голова ради 

заступник 

директора з  

навчально- 

методичної 

роботи 

повна вища  

2. 

 

Бех О.В. 

секретар 

методист  повна вища  

3.  Павлученко В.З. директор повна вища  

4. Шмаль М.М.    

 

 

методист повна вища  

5.  Бойко Є.Т. заступник  

директора  з  

навчально- 

виховної  роботи 

повна вища  

6.  Мінько О.В. 

 

завідуюча 

організаційно-

масовим відділом 

повна вища керівник МО 

педагогів 

організаційно-

масового 

відділу 

7. Мурзай Т.В.  завідуюча 

художньо-

естетичним 

відділом 

повна вища керівник МО 

керівників 

гуртків 

художньо-

естетичного 

відділу                       

8. Форманська І.С. завідуюча 

гуманітарно-

естетичним 

відділом 

повна вища керівник МО 

керівників 

гуртків 

гуманітарно-

естетичним 

відділом 



                                                                                            Додаток 4 до наказу 

                                                                                            Будинку дитячої та 

                                                                                            юнацької творчості  

                                                                                            від 10.10.2016 № 113 
 

Керівники  методичних об’єднань БДЮТ  

у 2016-2017 н.р. 

№ 

з/п 

МО П.І.Б. Посада  Звання 

1. Керівників гуртків 

організаційно-масового 

відділу 

Мінько О.В. 

 

завідуюча  

організаційно-

масовим 

відділом 

 

2. Керівників гуртків 

художньо-естетичного 

відділу                       

Мурзай Т.В. завідуюча 

художньо-

естетичним 

відділом 

 

3. Керівників гуртків 

гуманітарно-естетичного 

відділу 

Форманська 

І.С. 

завідуюча 

гуманітарно-

естетичним 

відділом 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Додаток 5 до наказу 

                                                                                                 Будинку дитячої та 

                                                                                                 юнацької творчості  

                                                                                                 від 10.10.2016 № 113 

 

Структура методичної роботи БДЮТ 

у 2016-2017 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНА 

ПРОБЛЕМА 

 
«Формування професійної 

компетентності педагога 

як умова розвитку творчої 

особистості вихованця в 

контексті сучасної 

позашкільної освіти». 
 

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 

 

МЕТОДИЧНА 
РАДА 

ШКОЛА 

ПЕДАГОГІЧНОЇ 

МАЙСТЕРНОСТІ 
 

 

ПЕДАГОГІЧНІ КОНКУРСИ 

ТА  ВИСТАВКИ 
 

 

СЕМІНАРИ 

 

НАСТАВНИЦТВО 

КОНСУЛЬТАЦІЇ 

 САМООСВІТА  

МЕТОДИЧНІ 

ОБ’ЄДНАННЯ КЕРІВНИКІВ 

ГУРТКІВ 
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КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 



    Додаток 6 до наказу 

                                                                                               Будинку дитячої та 

                                                                                               юнацької творчості  

                                                                                               від 10.10.2016 № 113 

План 

засідань Школи педагогічної майстерності 

Будинку дитячої та юнацької творчості 

на 2016-2017 н.р. 

 

№ 

з/п 
 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. 1.1. Форми та методи 

діяльності педагогів 

закладу з формування 

національної свідомості 

вихованців гуртків; 

1.2. Вплив особистості 

педагога на розкриття 

дитячої обдарованості та 

розвиток творчих 

задатків гуртківця; 

1.3. Надання методичної 

та практичної допомоги 

молодим керівникам 

творчих колективів 

вересень Шмаль М.М. 

Луценко О.М. 

Сліпець І.В. 

 

2. 2.1. Принципи 

педагогічної взаємодії в 

умовах позашкілля; 

2.2. Співпраця 

позашкільного 

навчального закладу зі 

школами міста 

грудень Шмаль М.М. 

Дудник Н.М. 

 

3. 3.1. Вплив сучасних 

інноваційних технологій, 

психолого-педагогічних, 

науково-методичних 

концепцій на 

формування сучасного 

педагогічного світогляду 

3.2. Художньо 

обдаровані діти. Аспекти 

розвитку обдарованого 

мислення 

лютий Сліпець І.В. 

Шмаль М.М. 

 



4. 4.1. Елемент 

співтворчості керівника 

гуртка і вихованця – 

важливі аспекти 

педагогічного успіху;  

4.2. Про результативність 

творчої діяльності  

керівників гуртків у 

поточному 2016-17 н. р. 

квітень Пасічник Г.Ю. 

Бойко Є.Т. 

 

 



                                                                                             Додаток 7 до наказу 

                                                                                             Будинку дитячої та 

                                                                                             юнацької творчості  

                                                                                             від 10.10.2016 № 113 

 

Фахові конкурси:  

 

1. «Учитель року – 2017»; 

2. Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості»; 

3. Всеукраїнський заочний конкурс-огляд позашкільних навчальних 

закладів «Погляд в майбутнє». 

 

 

 (За умов надходження нормативних документів МОН України перелік 

конкурсів та педагогічних виставок може  бути доповнений) 

 

 

 


