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Звіт про методичну роботу  

з педагогічними працівниками ПТДЮ за І семестр 2017-2018 н.р. 

 

«Сильним, досвідченим стає той педагог,  

який уміє аналізувати свою працю». 

Сухомлинський В.О. 

 

Методична робота у Палаці творчості дітей та юнацтва передбачає систему 

взаємопов’язаних  дій  і заходів і спрямована на всебічне і якісне підвищення у 

педагогів наукового та загальнокультурного рівня, вдосконалення психолого-

педагогічної підготовки, професійної майстерності на розвиток творчого 

потенціалу педагогів.  

Протягом І семестру 2017-2018 н.р. методична робота здійснювалась 

згідно Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Державного стандарту по-

чаткової загальної освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 

№ 462), Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти 

(постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки від 16 червня 2015 року № 641, Концепції Нової 

української школи, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року», а також відповідно до наказу управління освіти і науки 

Броварської міської ради «Про організацію та зміст науково-методичної роботи 

з  педагогічними кадрами закладів освіти м. Бровари у 2017/2018 навчальному 

році» від 19.10.2017 № 376 та наказу Палацу творчості дітей та юнацтва «Про 

організацію та зміст методичної роботи з педагогічними кадрами ПТДЮ у 2017-

2018 навчальному році» від 27.10.2017 № 110.                                  

У 2017-2018 н.р. педагогічний колектив ПТДЮ розпочав роботу над 

новою науково-методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного 

процесу на основі впровадження компетентнісного підходу як засобу розвитку 

творчої особистості». 

Методична діяльність педагогічного колективу за своїм змістом і 

результативністю була спрямована на реалізацію таких завдань: 

- формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства, 

створення атмосфери турботи й підтримки вихованців, яка сприяла б 

розвитку їхніх можливостей, задовольняла інтелектуальні, емоційні й 

соціальні потреби, формуванню усебічно розвиненої особистості, здатної 

до критичного мислення; 

- модернізацію організаційних форм і змісту науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками, проведення моніторингу якості науково-

методичної роботи, удосконалення організаційно-методичних механізмів 

пошуку, виявлення та підтримки творчо працюючих педагогів і 

підготовка їх до участі у фахових конкурсах; 
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- стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних 

працівників у науково-дослідницькій діяльності у системі МАН України; 

- координацію роботи з педагогічними працівниками закладу щодо 

своєчасного  виявлення, соціальної підтримки та створення умов для 

навчання й розвитку обдарованих дітей; 

- інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію у 

навчально-виховний процес позашкільного навчального закладу з метою 

соціалізації й адаптації до суспільного життя; 

- створення умов та стимулювання педагогічних працівників до поширення 

власного педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, 

розробка інноваційних програм й авторського навчально-методичного 

забезпечення, до видавничої діяльності; 

- розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, 

компетентності, відповідальності педагогів за результати своєї праці, 

удосконалення системи стимулів для  підвищення фахової майстерності 

педагогів  й ефективності їхньої роботи. 

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, відділу хореографії,  консультпункти для 

педагогічних працівників, наставництво, самоосвіта, педагогічні конкурси, 

виставки, атестація. (Додаток 1). 

З метою забезпечення колективного керівництва методичною роботою у 

ПТДЮ була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор – 

Павлученко В.З., заступник директора з навчально-виховної робот – Бойко Є.Т., 

заступник директора з навчально-методичної роботи Сліпець І.В., практичний 

психолог Луценко О.М., методисти – Шмаль М.М., Сахно В.Т., Барковська К.С. 

та педагоги, які мають педагогічне звання «керівник гуртка-методист».  

Протягом І семестру 2017-2018 н.р. на засіданнях методичної ради 

обговорювалися такі питання: програмно-методичне забезпечення організації 

навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі у 2017-2018 

н.р.; інклюзивна освіта у позашкільному навчальному закладі; підготовка  до 

атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р.; методичний супровід 

науково-дослідної та експериментальної роботи педагога ПНЗ; інноваційні 

підходи до організації роботи над науково-методичною проблемою закладу.  
Однією із провідних форм методичної роботи у закладі є педагогічна рада, 

яка досліджує і розв’язує питання життя позашкільних навчальних закладів, 

стимулює розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, ріст 

професійної майстерності керівників гуртків.  

Відповідно до річного плану ПТДЮ, 5 вересня у закладі відбулась перша 

настановча педагогічна рада, в ході якої обговорювалися досягнення колективу 

закладу за минулий навчальний рік та питання з планування організації 

навчально-виховного процесу у 2017-2018 навчальному році. 
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Перед педагогічними працівниками виступили директор Павлученко В.З., 

заступники директора з навчально-методичної та навчально-виховної роботи 

Сліпець І.В. та Бойко Є.Т. В обговоренні взяли участь голова художньої ради 

Микитюк О.С. та художній керівник закладу Шумовська В.Л. 

Директор Палацу Павлученко Валентина Зіновіївна підвела підсумки 

минулого навчального року і запропонувала нові стратегічні напрямки розвитку 

закладу. Цього року освітня галузь бере курс на «Нову українську школу», і 

педагоги ПТДЮ мають активно впроваджувати в навчально-виховній діяльності 

ідеї цього проекту, наголосила вона.  

Пріоритетними завданнями у наступному навчальному році буде розвиток 

та підтримка обдарованих дітей міста, орієнтація підростаючого покоління на 

здоровий спосіб життя; надання якісної позашкільної освіти вихованцям закладу; 

активізація роботи щодо забезпечення навчання дітей з особливими потребами; 

посилення ролі патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

облаштування музею «Дитинство і юність, обпалені війною», зауважила 

директор. 

Змістовними для педагогів були виступи заступників директора. У своїх 

виступах вони говорили про впровадження змін у навчальному процесі. Також 

відбулося обговорення нової методичної проблеми закладу. 

У кінці засідання директор познайомила колег з педагогами, які 

долучились до колективу у цьому навчальному році.  

 

 

На початку 2017-2018 н.р. у ПТДЮ програмне забезпечення становило: 28 

гуртків працювали за навчальними програмами, які затверджені педагогічною 
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радою ПТДЮ  (протокол № 3 від 05.09.2017) та  погоджені науково-методичною 

радою НМНЦ управління освіти і науки Броварської міської ради (протокол № 

1 від 07.09.2017); 6 гуртків працювали за програмами, що рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України; 5 гуртків працювали за навчальними 

планами, затвердженими директором закладу.  (Додаток 2). 

У ПТДЮ діє Школа професійної майстерності (керівник – Шмаль М.М., 

методист), яка сприяє постійному професійному зростанні педагогів і об’єднує 

їх навколо актуальних проблем позашкільної освіти. 
У роботі Школи у І семестрі 2017-2018 н.р. головне зусилля було 

зосереджено на надання дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо 

молодим, у підвищенні їхньої майстерності, застосування інтерактивних 

технологій, створенню творчої атмосфери, яка б сприяла втіленню інновацій, 

спрямованих на розвиток творчої особистості вихованця.  

Протягом  І семестру 2017-2018 н.р. у закладі було організовано роботу 

методичних об’єднань керівників гуртків художньо-естетичного відділу, 

гуманітарно-естетичного відділу, організаційно-масового відділу та відділу 

хореографії, якими керують завідуючі відділами Мурзай Т.В., Бех О.В., 

Форманська І.С., Зінчук І.С., Котенко Т.М.   

 Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення 

методичної підготовки, фахової майстерності керівників гуртків, удосконалення 

методики проведення гурткового заняття. На запланованих засіданнях 

методичних об’єднань обговорювалися питання, спрямовані на розвиток 

творчого потенціалу вихованців, підвищення творчої активності педагогічного 

колективу. Поряд з питаннями методичного характеру обговорювались питання 

психології дітей. Без цього сучасний керівник гуртка не може повною мірою 

забезпечити високу якість навчально-виховного процесу. 

Протягом І семестру 2017-2018 н.р. відбулися 3 засідання художньої ради, 

якою керує Микитюк О.С. На засіданнях обговорювались та затверджувались 

сценарії свят, плани підготовки та проведення масових заходів, затверджувався 

репертуар та  окремі концертні номери.     

 Згідно плану роботи ПТДЮ, у березні 2017 року відбулися творчі звіти 

хореографічного колективу «Феєрія Денс» на присвоєння почесного звання 

«Зразковий художній колектив» та Зразкової студії образотворчого мистецтва 

«Вернісаж» на підтвердження почесного звання «Зразковий художній колектив». 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 

№ 1023 на підставі рішення експертної комісії Міністерства освіти і науки 

України з питань присвоєння почесних звань творчим колективам системи 

освіти, творчим колективам Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради Київської області присвоєно «Зразковий художній колектив» 

хореографічному колективу «Феєрія Денс», керівники Дудник Наталя 

Миколаївна та Дудник Діана Богданівна та підтверджено звання «Зразковий 

художній колектив» студії образотворчого мистецтва «Вернісаж», керівник 

Лобода Марина Володимирівна.  
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У кінці травня 2017 року педагоги ПТДЮ взяли участь в 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 у 2017 році» від 

04.09.2017 №279 переможцями конкурсу визнано: 

  Категорія «Навчальні програми та навчальна література з 

позашкільної освіти художньо-естетичного напряму» (музичний профіль): 

 збірка «Музика для малюків. Пісні-ігри для пальчикової гімнастики», 

авторський колектив: Комлікова Анастасія Вікторівна, начальник відділу 

записів та концертної діяльності Національної радіокомпанії 

України, Григор’єва Галина Анатоліївна, акомпаніатор, Пірожак 

Володимир Олексійович, керівник гуртка сучасного вокального ансамблю 

«SUNRISE»; 

 навчальна програма «Театр народної пісні «Слов’яночка», автор – Мурзай 

Тетяна Вікторівна, художній керівник зразкового театру народної пісні 

«Слов՚яночка». 

У листопаді-грудні 2017 року педагоги ПТДЮ взяли участь у Всеукраїнській 

виставці видавничої продукції з позашкільної освіти.  Для участі у виставці були 

підготовлені матеріали: «Взаємодія влади та громади як засіб розвитку системи 

позашкільної освіти міста Бровари» (інформаційно-методичний збірник),  автори 

– Сліпець Ірина Володимирівна, Павлученко Валентина Зіновіївна, Микитюк 

Ольга Сергіївна, Бойко Євгенія Томасівна, Шмаль Михайло Михайлович, 

Дем’яненко Володимир Іванович, Пасічник Галина Юріївна, Луценко Оксана 

Миколаївна, Бех Оксана Віталіївна та літературно-мистецький альманах 

«Огнищани», редактор Шмаль Михайло Михайлович, з тематичних розділів 

«Позашкільний навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії» та 

«Науково-популярні видання для дітей та юнацтва».   

У грудні 2017 року Шмаль Михайло Михайлович,  методист закладу, взяв 

участь у 1-му та 2-му етапах Всеукраїнського конкурсу майстерності 

педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Методист-2018» за художньо-естетичним напрямом 

позашкільної освіти та представив власний досвід роботи у вигляді електронного 

портфоліо та розмістив його на інтернет-ресурсі.  

Важливим напрямком підвищення фахового рівня педагогів позашкільних 

навчальних закладів є участь у методичних заходах обласного та 

Всеукраїнського рівнів. Під час таких заходів педагоги отримують позитивні 

емоції, корисну інформацію від спілкування з колегами, знайомляться з 

освітніми закладами та досвідом роботи колег. Участь у таких заходах дає 

можливість порівняти свою роботу, стимулює педагогів до професійного 

пошуку, бажання змін, аналізу власних проблем. 

23 серпня 2017 року у Палаці творчості дітей та юнацтва міста Бровари 

відбулося секційне засідання керівників позашкільних навчальних закладів 
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Київської області, яке відбувалось у рамках обласної серпневої стратегічної сесії 

«Освіта Київщини – простір успіху». 

У ході засідання виступила директор ПТДЮ Валентина Павлученко. Вона 

розповіла присутнім про нове приміщення закладу, про творчі будні та плани 

колективу та назвала ймовірні шляхи щодо модернізації начального-виховного 

простору закладу. 

      

29 серпня 2017 року у Палаці творчості дітей та юнацтва відбулася 

серпнева конференція працівників освітянської галузі міста Бровари 

«Формування простору освітніх можливостей в м. Бровари у світлі реалізації 

засад Нової української школи». Педагоги ПТДЮ також взяти участь у роботі 

окремих локацій.    
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11 жовтня 2017 року Палац творчості дітей та юнацтва відвідав професор 

Такомського муніципального коледжу (США, штат Вашингтон) Джон Магес. 

Для гостя було проведено оглядову екскурсію приміщеннями Палацу, в процесі 

якої були висвітлені основні функції та мета діяльності навчального 

позашкільного закладу. 

Потім відбувся круглий стіл, у якому взяли участь начальник управління 

освіти і науки броварської міської ради Оксана Мельник, директори та 

заступники броварських загальноосвітніх навчальних закладів. У дружній бесіді 

були порушені питання американської системи освіти, можливість співпраці між 

коледжем та броварськими освітніми закладами.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 листопада 2017 року методичні працівники закладу взяли участь у 

засіданні міського методичного об’єднання методистів позашкільних 

навчальних закладів м. Бровари з теми: «Традиційні та нетрадиційні форми 

роботи позашкільного навчального закладу і сім’ї», яке відбулося базі 

Броварського навчально-виховного об’єднання. 
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12 грудня 2017 року у Палаці творчості дітей та юнацтва відбулися  

загальні збори Київського обласного осередку Національної хореографічної 

спілки України. На цьому заході педагог-хореограф Лисохмара Н.О. провела 

відкрите заняття на тему «Основи класичного танцю в умовах позашкільного 

навчального закладу».   Протягом заняття  всі присутні мали змогу 

познайомитися з досвідом роботи та методикою викладання класичного танцю 

на прикладі груп різних рівнів навчання Народного хореографічного ансамблю 

«Галатея».  

 

 
 

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 6 

жовтня 2010 року № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 

року № 1255/18550 та Змін до Типового положення, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року 

№ 1473, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 року № 

14/20327, Закону України «Про освіту», наказу управління освіти і  науки  

Броварської міської ради № 327 від 15.09.2017 «Про проведення атестації 

педагогічних працівників навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» та 

наказу Палацу творчості дітей та юнацтва № 99 від 20.09.2017 у І семестрі 2017-

2018 н.р. розпочалась атестація педагогічних працівників закладу.  

Всього 12 педагогів атестуються у поточному навчальному році, троє з них 

вже пройшли курси підвищення кваліфікації у КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти» у місті Біла Церква, ще 7 педагогів продовжують проходити 

курси підвищення кваліфікації на базі цього ж закладу. 
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Відкрите заняття – це одна з форм педагогічного контролю, метою якого є 

виявлення рівня професійної компетенції та педагогічної майстерності 

викладача з метою подальшого удосконалення викладацької діяльності.  

Відповідно до індивідуальних планів атестації та затвердженого графіка 

відкритих занять у у період атестації  працівників ПТДЮ у І семестрі 2017-2018 

н.р. відбулося 12 відкритих занять, які відвідала атестаційна комісія закладу (І 

рівня) та відбулося 4 заняття, які провели педагоги, які підтверджують звання 

«керівник гуртка-методист». (Додаток 3). 

Протягом І семестру 2017-2018 н.р. проводилися методичні оперативки з 

метою ознайомлення з нормативними документами, державними документами, 

передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, фахових 

періодичних видань тощо. 
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Звіт про методичну роботу  

з педагогічними працівниками ПТДЮ за ІІ семестр 2017-2018 н.р. 

 

У ІІ семестрі 2017-2018 н.р. педагогічний колектив ПТДЮ продовжив  

роботу над вирішенням пріоритетних методичних завдань щодо забезпечення 

системного підвищення якості освіти на інноваційній основі, сучасного 

психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження навчально-

виховного процесу, розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної 

діяльності, формування методологічної культури педагогічних кадрів. 

30 січня 2018 року відбулося  засідання педагогічної ради з теми «Система 

пошуку, підтримки та розвитку творчо обдарованих вихованців у 

позашкільному навчальному закладі».  

На початку засідання виступила директор ПТДЮ Павлученко В.З. Вона 

зазначила, що  проблема обдарованості дітей надзвичайно актуальна. Не 

загубити обдарованість, підтримати та розвинути природні таланти та задатки 

дитини – справа батьків, психологів та педагогів. 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи Бойко 

Є.Т. у своєму виступі підвела 

підсумки роботи ПТДЮ за І-й 

семестр 2017-2018 н.р. Вона 

наголосила, що у І семестрі 2017-

2018 н.р. в закладі функціонує 43 

гуртки, які відвідують 1854 дитини 

(станом на 15.09.2017 року), а 

вже  станом на 01.01.18 року 

заклад відвідують 1879 

вихованців. Протягом І-го 

семестру 2017-2018 навчального року педагоги та вихованці Палацу творчості 

дітей та юнацтва були учасниками та організаторами 24 масових заходів, до яких 

залучили 2583 дитини.  

 

Продовжила роботу педради заступник 

директора з навчально-методичної роботи 

Сліпець І.В., яка закцентувала увагу на критеріях 

та показниках проявів обдарованості особистості, 

а про «Теорію поколінь» розповіла методист – Барковська К.С.  
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Про комунікативну направленість у 

викладанні іноземної мови доповіла керівник 

гуртка «Навколо світу» Максименко О.В. 

Продемонструвавши відеофрагмент заняття з 

англійської мови, педагог поділилась досвідом 

роботи з обдарованими дітьми у гуртку.     

Завершальним етапом засідання педагогічної 

ради були практичні вправи, які провела 

практичний психолог закладу Луценко О.М. на 

розвиток вміння працювати в колективі, 

розвиток навичок спілкування, вміння 

домовлятися.  

16.02.2018 року на базі 

Палацу творчості дітей та юнацтва 

міста Бровари відбувся обласний 

етап Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних 

працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Методист – 

2018». 

Методист Палацу творчості дітей та 

юнацтва Михайло Шмаль, який брав участь у цьому захоплюючому змаганні 

кращих методистів позашкільної галузі області, також достойно представив 

позашкілля міста Бровари і отримав диплом лауреата.   

Переможцем ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2017 

році за наказом Міністерства  освіти і науки України № 40 від 15.01.2018 у 

категорії «Навчальні програми за напрямами позашкільної освіти», стала 

навчальна програма з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму 
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«Театр народної пісні» (початковий, основний та вищий рівні, 4 роки навчання), 

автор Мурзай Тетяна  Вікторівна, керівник зразкового художнього колективу 

«Театр народної пісні «Слов’яночка» Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради Київської області.   

Згідно наказу «Про підсумки проведення Позашкільних педагогічних 

читань-виставки видавничої продукції з питань позашкільної освіти 

еколого- натуралістичного напряму у 2017 р.» № 29 від «07» березня 2018 р. 

переможцями визнано педагогів та вихованців Палацу творчості дітей та 

юнацтва, а саме:  

- авторський колектив: Шмаль Михайло Михайлович (упорядник, 

редактор), юні поети, прозаїки, початкуючі науковці-

літературознавці, декламатори, методист ПТДЮ, керівник гуртка 

юних шанувальників художнього слова «Горислово» Палацу творчості 

дітей та юнацтва Броварської міської ради Київської області, 

«Літературно-мистецький альманах «Огнищани» –  лауреати ІІ 

ступеня, тематичний розділ: Науково-популярні видання для дітей 

та юнацтва; 

- авторський колектив: Павлученко Валентина Зіновіївна, директор; 

Сліпець Ірина Володимирівна, заступник директора з навчально-

методичної роботи; Микитюк Ольга Сергіївна, художній керівник; 

Бойко Євгенія Томасівна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи; Бех Оксана Віталіївна, завідувач відділу; Дем’яненко 

Володимир Іванович, керівник краєзнавчого гуртка; Луценко Оксана 

Миколаївна, практичний психолог; Шмаль Михайло Михайлович, 

методист, «Інформаційно-методичний збірник «Взаємодія влади та 

громади як засіб розвитку системи позашкільної освіти міста Бровари» 

– лауреати ІІІ ступеня, тематичний розділ: Позашкільний 

навчальний заклад і регіон: енергія інноваційної взаємодії.  

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників України, Закону України «Про освіту», наказу управління освіти і 

науки Броварської міської ради «Про проведення атестації педагогічних 

працівників навчальних закладів у 2017/2018 навчальному році» № 327 від 

15.09.2017, наказу Палацу творчості дітей та юнацтва «Про проведення атестації 

педагогічних працівників ПТДЮ у 2017-2018 н. р.» від 20.09.2017 № 99 та на 

підставі рішення атестаційної комісії ПТДЮ від 19 березня 2018 року (прокол 

засідання № 2) у 2017-2018 н. р. були атестовані наступні педагогічні працівники: 

- Балакіна Надія Михайлівна, керівник гуртка образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Абрис», відповідає займаній посаді та підтверджено12 

тарифний розряд за умови проходження курсів підвищення кваліфікації до кінця 

поточного навчального року; 

- Бездушна Ірина Миколаївна, художній керівник зразкового ансамблю 

спортивно-бального танцю «Елеріна», відповідає займаній посаді та присвоєно 

12 тарифний розряд; 
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-   Козлова Ольга Вікторівна, керівник гуртка образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва «Колібрі», відповідає займаній посаді та  підтверджено 12 

тарифний розряд; 

- Лещик Надія Всеволодівна, керівник гуртка декоративно-ужиткового 

мистецтва «Оригамі», відповідає займаній посаді та підтверджено 12 тарифний 

розряд; 

- Лисохмара Наталія Олександрівна, художній керівник народного 

хореографічного ансамблю «Галатея», відповідає займаній посаді,  підтверджено 

12 тарифний розряд; порушено клопотання перед атестаційною комісією 

управління освіти і науки Броварської міської ради про підтвердження раніше 

присвоєного педагогічного звання «керівник гуртка-методист»; підтверджено 

педагогічне звання «керівник гуртка-методист»; 

- Лобода Марина Володимирівна, художній керівник зразкової студії 

образотворчого мистецтва «Вернісаж», відповідає займаній посаді, підтвердити 

12 тарифний розряд; порушено клопотання перед атестаційною комісією 

управління освіти і науки Броварської міської ради про підтвердження раніше 

присвоєного педагогічного звання «керівник гуртка-методист»; підтверджено 

педагогічне звання «керівник гуртка-методист»; 

- Максименко Олена Володимирівна, керівник гуртка з англійської мови 

«Навколо світу», відповідає займаній посаді та підтверджено 12 тарифний 

розряд; 

- Маринич Світлана Володимирівна, художній керівник зразкового 

хореографічного ансамблю «Каприз», відповідає займаній посаді,  присвоєно 12 

тарифний розряд; 

- Сахно Валентина Томасівна, методист, відповідає займаній посаді та  

підтверджено 12 тарифний розряд; 

- Сахно Валентина Томасівна, керівник гуртка «Театр казок», відповідає 

займаній посаді та  підтверджено 12 тарифний розряд; 

- Сміховська Олена Аркадіївна, керівник гуртка східного живопису «Сакура», 

відповідає займаній посаді, підтверджено 12 тарифний розряд за умови усунення 

вказаних недоліків у роботі і врахування рекомендацій членів атестаційної 

комісії протягом наступного навчального року; 

- Шмаль Михайло Михайлович, керівник гуртка юних шанувальників 

художнього слова «Горислово», відповідає займаній посаді та підтверджено 12 

тарифний розряд; порушено клопотання перед атестаційною комісією 

управління освіти і науки Броварської міської ради про підтвердження раніше 

присвоєного педагогічного звання «керівник гуртка-методист»; підтверджено 

педагогічне звання «керівник гуртка-методист»; 

- Шмаль Михайло Михайлович, методист, відповідає займаній посаді та 

підтверджено 12 тарифний розряд; присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст другої категорії»; 

- Шумовська Любов Василівна, художній керівник народного вокального 

ансамблю «Калинка», відповідає займаній посаді, підтверджено 12 тарифний 

розряд. 
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Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого 

методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є курси 

підвищення фахової кваліфікації. У 2017-2018 н.р. курси підвищення фахової 

кваліфікації пройшли 11 педагогічних працівників на базі КВНЗ КОР «Академія 

неперервної освіти». 

Відповідно до індивідуальних планів атестації та затвердженого графіка 

відкритих занять у у період атестації  працівників ПТДЮ у ІІ семестрі 2017-2018 

н.р. відбулося 11 відкритих занять, які відвідала атестаційна комісія закладу (І 

рівня) та відбулося 2 заняття, які провели педагоги, які підтверджують звання 

«керівник гуртка-методист». (Додаток 3). 

Слід відмітити відкрите заняття-презентацію літературно-мистецького 

альманаху «Огнищани», який створено на матеріалі праці колективу вихованців 

гуртка юних шанувальників художнього слова «Горислово», керівник Шмаль 

М.М., що відбулося 23.02.2018 року у концертній залі Палацу творчості. Книга 

уже двічі вийшла друком, хоч і невеликими тиражами, у Броварському 

видавництві «АНФ ГРУП». 

Робота методичних об’єднань у закладі була спрямована на удосконалення 

методичної підготовки, фахової майстерності педагогів, удосконалення 

методики проведення заняття. Кожне з методичних об’єднань провело по 3-4  

засідання протягом 2017-2018 н.р., робота яких будувалася за окремими 

планами. 

Індивідуальні й групові консультації методичних працівників закладу 

сприяли покращенню ведення ділової документації, організації самоосвіти 

педагогів, роботи з обдарованими дітьми, індивідуальної роботи з вихованцями. 

Відповідно до річного плану роботи ПТДЮ, у березні-квітні 2018 року 

відбулися творчі звіти зразкового хореографічного ансамблю «Каприз» на 

присвоєння звання «Народний художній колектив», керівник Маринич С.В. та 

зразкового ансамблю спортивно-бального танцю «Елеріна» на присвоєння 

звання «Народний художній колектив», керівник  Бездушна І.М.   

 Протягом 2017-2018 н.р. заступниками директора, методистами, 

завідуючими відділами закладу надавалась відповідна методична допомога  

колективам в оформленні документації, виставки досягнень, стендів з 

фотоматеріалами, складанні сценарію концертної програми та у проведенні 

звітного концерту. 

З метою репрезентації сучасного позашкільного освітнього закладу та 

інноваційного педагогічного досвіду на базі ПТДЮ протягом навчального року 

проводилися обласні та Всеукраїнські методичні заходи, творчі зустрічі, 

дискусії, семінари, тощо. 

Так, протягом ІІ семестру 2017-2018 н.р. на базі ПТДЮ відбулися такі 

заходи: 

1. 25.01.2018 відбувся круглий стіл на тему «Війна і мир очима дітей» з 

французькими друзями із міста-побратима Фонтене-су-буа; 

2. 15.02. 2018 відбулося розширене засідання колегії департаменту освіти 

і науки Київської обласної державної адміністрації;  
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3. 16.02.2018 відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних 

закладів «Джерело творчості» у номінації «Методист – 2018»; 

4. 22.03.2018 відбулася творча зустріч вихованців Палацу творчості дітей 

та юнацтва з турецькою делегацією, що перебувала з дружнім візитом у 

місті Бровари; 

5. 30.03.2018 відбувся науково-практичний семінар для молодих вчителів 

Кіровоградщини, учасників 47 обласного зльоту, з нагоди відзначення 

100-річного ювілею всесвітньо відомого педагога, вченого, 

письменника, академіка Василя Олександровича Сухомлинського. 

6. 11.04.2018 відбулась церемонія підписання Меморандуму про 

співпрацю у формуванні мережі інклюзивно-ресурсних центрів між 

Благодійним Фондом Порошенка та міськими головами (міст обласного 

значення), головами райдержадміністрацій, районних рад, об’єднаних 

територіальних громад Київської області. 

7. 17.05. та 23.05.18 відбулось міське свято «Творча особистість». 

Важливою умовою впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій у навчально-виховний процес є рівень сформованості інформаційної 

культури педагога. Більшість педагогів позашкільного навчального закладу 

володіють інформаційно-комунікаційними технологіями, заняття та творчі 

заходи проводять з використанням мультимедійної, комп’ютерної техніки та  

акустичної системи. 

У березні 2018 року у закладі встановлений сучасний LCD  

телевізор з великим екраном, який знаходиться у холі ПТДЮ. Завдяки таким 

технічним можливостям усі відвідувачі можуть отримати інформацію як 

рекламного характеру, так і у вигляді повідомлень про діяльність творчого 

колективу Палацу творчості дітей та юнацтва. 

29 травня 2018 року відбулося підсумкове засідання педагогічної ради 

педагогів ПТДЮ. Директор Валентина Павлученко доповіла про виконання 

завдань річного плану закладу та проаналізувала досягнення вихованців за 2017-

2018 навчальний рік. 

Підсумувавши результати та досягнення керівник закладу відзначила, що 

протягом 2017-2018 навчального року педагоги та вихованці Палацу творчості 

дітей та юнацтва були учасниками та організаторами 37 масових заходів, до яких 

залучили 4334 дитини. Всього колективи та вихованці закладу вибороли 21 

диплом ІІІ ступеню, 57 дипломів  ІІ ступеню,  58 дипломів І ступеню та 14 Гран-

прі.   

Також досить насичений був 2017-2018 навчальний рік і на обласні та 

Всеукраїнські методичні заходи, творчі зустрічі, дискусії, семінари, прозвітувала 

директор. 

Звіт директора здійснювався під супровід відео та мультимедійних 

презентацій. Педагоги мали можливість переглянути фото та відеоматеріали та 

ще раз згадати методичні та творчі заходи, що відбулися протягом навчального 

року. 
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17 вихованців ПТДЮ у 2017-2018 році успішно завершили навчання та 

отримають свідоцтва про позашкільну освіту, доповіла заступник директора 

Бойко Є.Т. 

У ході засідання взяли участь педагоги Шумовська Л.В., Лисохмара Н.О. 

та Лобода М.В., які поділились досвідом роботи з обдарованими дітьми. Кожен 

виступ педагогів містив педагогічні технології, методи, прийоми і форми 

організації дитячої діяльності. 

У залі засідання діяла виставка кращих портфоліо випускників ПТДЮ. 

На згадку про ще один яскравий та насичений навчальний рік педагоги 

зробили спільне фото. 

 
 

Висновок: система науково-методичної роботи ПТДЮ у 2017-2018 н. р. 

була оптимальною та ефективною, заплановані методичні заходи в цілому 

виконані. Типовим недоліком змісту методичної роботи є недостатня ініціатива 

педагогічних працівників у методичних заходах та конкурсах.  

 

 

           Директор ПТДЮ                                                          В.З.Павлученко 
 

 

Підготувала:  

заступник директора з 

навчально-методичної роботи Сліпець І.В. 
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Додаток 1 

СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ПТДЮ 

  у 2017-2018 н.р.  
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Додаток 2 

Перелік навчальних програм та навчальних планів 

за якими працюють гуртки, студії та творчі об’єднання  

Палацу творчості дітей та юнацтва у 2017-2018 н.р. 

 
№ 

з/п 

Назва 

гуртка 

ПІБ  

керівника 

гуртка,  

укладача 

програми 

Кількість років за 

рівнями 

Назва 

програми 

Ким 

затвердж

ена, 

погодже

на 

поча

тко 

вий 

осно

в 

ний 

вищ

ий 

   

1. Народний 

вокальний 

ансамбль 

«Калинка» 

Шумовська 

Л.В. 

1 4 1 Програма 

Народного 

вокального 

ансамблю 

«Калинка» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 

2. Народний  

хореографічн

ий ансамбль 

«Галатея» 

Лисохмара 

Н.О. 

1 4 3 Програма 

Народного 

хореографічно

го ансамблю 

«Галатея» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
3. Гурток 

«Юний 

скульптор» 

Рибець К.І. 1 1 - Програма 

гуртка «Юний 

скульптор» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017№ 

2 від 

24.09.2015 
4. Зразковий 

хореографічн

ий  ансамбль 

«Каприз» 

Маринич 

С.В. 

1 3 1 Програма 

Зразкового 

хореографічно

го ансамблю 

«Каприз»  

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-
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методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
5. Гурток 

англійської 

мови 

«Навколо 

світу» 

Максименко 

О.В. 

1 1 - Програма 

гуртка 

англійської 

мови 

«Навколо 

світу» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
6. Гурток 

східного 

живопису 

«Сакура»  

 

Сміховська 

О.А. 

1 1 1 Програма 

гуртка 

східного 

живопису 

«Сакура»  

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
7. Театр 

народної 

пісні 

«Слов’яночка

»  

 

Мурзай Т.В. 1 2 1 Програма 

театру 

народної пісні 

«Слов’яночка»  

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
8. Зразкова 

студія 

образотворчо

го мистецтва  

«Вернісаж» 

Лобода М.В. 

 

1 4 2 Програма 

Зразкової 

студії 

образотворчог

о мистецтва 

«Вернісаж» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
9. Гурток 

бісероплетінн

Ільченко 

Л.П. 

1 3 - Програма 

гуртка 

Педагогічно

ю радою 
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я  «Чарівний 

бісер»  

бісероплетіння  

«Чарівний 

бісер»  

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
10. Гурток  

інтелектуальн

ого розвитку 

«Еврика» 

 

 

 

 

 

 

Бойко Є.Т. 1 - - Програма 

гуртка 

інтелектуально

го розвитку 

«Еврика»  

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017№ 

2 від 

24.09.2015 
11. Вокально-

інструментал

ьний 

ансамблю 

«Дивосил» 

Семенець 

В.В. 

1 

 

3 - Програма 

вокально-

інструменталь

ного ансамблю 

«Дивосил»  

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
12. Хореографіч

ний ансамбль 

«Вікторія» 

Третяк А.П. 

 

1 3 - Програма 

хореографічно

го ансамблю 

«Вікторія» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
13. Гурток юних 

шанувальник

ів 

художнього 

слова 

«Горислово» 

 

Шмаль 

М.М. 

1 1 1 Програма 

гуртка юних 

шанувальників 

художнього 

слова 

«Горислово» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 
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освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
14. Гурток «Юні 

музеєзнавці» 

 

Дем’яненко 

В.І. 

1 - - Програма 

гуртка «Юні 

музеєзнавці» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
15. Програма 

гуртка 

«Настільний 

теніс» 

Дем’яненко 

В.І. 

1 - - Програма 

гуртка 

«Настільний 

теніс» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
16. Гурток   

інтелектуаль

ного 

розвитку 

дитини  

«Всезнайко» 

 

 Пінчук О.В. 1 2 - Програма 

гуртка  

інтелектуальн

ого розвитку 

дитини  

«Всезнайко» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
17. Гурток 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Оберіг» 

 

Юзвенко 

І.П. 

1 1 - Програма 

гуртка 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Оберіг» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
18. Хореографіч

ний ансамбль 

«Броварчано

чка» 

Мінько О.В. 2 4 1 Програма 

хореографічно

го ансамблю 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  
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«Броварчаночк

а» 

 

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
19. Гурток  

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Оригамі» 

 

Лещик Н.В. 1 - - Програма 

гуртка 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Оригамі» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
20. Зразковий 

ансамбль 

спортивно-

бального 

танцю 

«Елеріна» 

Бездушна 

І.М. 

1 3 1 Програма 

Зразкового 

ансамблю 

спортивно-

бального 

танцю 

«Елеріна»  

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
21. Гурток «Юні 

ведучі» 

 

Павлученко 

В.З., 

Сліпець І.В. 

1 3 - Програма 

гуртка «Юні 

ведучі» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
22. Гурток 

«Юний 

гітарист» 

 

Білецький 

О.В. 

1 1 - Програма 

гуртка «Юний 

гітарист» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 
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1 від 

07.09.2017 
23. Гурток 

«Пізнай 

себе» 

 

Луценко 

О.М. 

- 2 1 Програма 

гуртка «Пізнай 

себе» 

 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
24. Сучасний 

вокальний 

ансамбль 

«SUNRISE» 

Пірожак 

В.О. 

1 3 - Програма 

сучасного 

вокального 

ансамблю 

«SUNRISE» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
25. Гурток 

«Фітнес» 

Олійник 

Д.О. 

1 2 - Програма 

гуртка 

«Фітнес» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
26. Гурток 

«Здоров’я» 

 

Бодашевськ

ий К.В. 

1 - - Програма 

спортивного 

гуртка 

«Здоров’я» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 

27. Гурток 

«Правознавец

ь» 

Бех О.В. 1 - - Програма 

гуртка 

«Правознавець

» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 
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радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 
28. Гурток 

образотворчо

го мистецтва 

«Пролісок» 

Форманська 

І.С. 

1 - - Програма 

гуртка 

образотворчог

о мистецтва 

«Пролісок» 

Педагогічно

ю радою 

ПТДЮ, 

протокол  

№ 3 від 

05.09.2017, 

науково-

методичною 

радою НМЦ 

управління 

освіти і 

науки БМР, 

протокол № 

1 від 

07.09.2017 

29. Гурток «Юна 

леді» 

Барковська 

К.С. 

Конрад Д.Г. 

1 - -  Навчальний  

план 

затверджени

й 

директором 

ПТДЮ від 

15.09.2017 

30. Гурток 

образотворчо

го мистецтва 

«Палітра» 

Гамаюнова 

Ю.Г. 

- 2 - Навчальна 

програма 

образотворчог

о мистецтва  

 

Рекомендова

но 

Міністерство

м освіти і 

науки 

України  

лист № 1/11-

17865 від 

11.11.2014 р. 

31. Гурток 

«Об’єктив» 

Григор’єв 

А.Г. 

- 1 - Навчальна 

програма з 

цифрової 

фотографії  

 

Рекомендова

но 

Міністерство

м освіти і 

науки 

України  

лист № 1/11-

17865 від 

11.11.2014 р. 

32. Гурток 

сольного 

співу 

«Браво» 

Глухенький 

В.М. 

1 2 1 Навчальна 

програма 

вокального 

мистецтва  

 

Рекомендова

но 

Міністерство

м освіти і 

науки 

України  

(лист від 

08.04.2016 р. 

№ 1/11-

4657) 
33. Гурток 

образотворчо

го мистецтва 

«Трикутник» 

Карманська 

О.В. 

    Навчальний  

план 

затверджени

й 

директором 

ПТДЮ від 

15.09.2017 
34. Ансамбль 

спортивно-

бального 

Костюков 

О.В. 

2 3 - Програма 

спортивного 

бального 

танцю  

Рекомендова

но 

Міністерство

м освіти і 

науки, 
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танцю 

«Гармонія» 

 молоді та 

спорту 

України  

лист 

Міністерства 

освіти і 

науки 

України  

від 02. 04. 

2012 р. 

№1/11-4294 
35. Гурток 

«Юний 

ерудит» 

Одинець 

О.О. 

1 - -  Навчальний  

план 

затверджени

й 

директором 

ПТДЮ від 

15.09.2017 
36. Гурток 

«Шахи» 

Сахно А.І. 1 - -  Навчальний  

план 

затверджени

й 

директором 

ПТДЮ від 

15.09.2017 

37. Гурток 

«Театр 

казок» 

Сахно В.Т.  1 2 1 Навчальна 

програма 

театрального 

мистецтва  

 

Рекомендова

но 

Міністерство

м освіти і 

науки 

України  

(лист від 

08.04.2016 р. 

№ 1/11-4657) 

38. Хореографіч

ний ансамбль 

«Вікторія» 

Сушилін 

О.В. 

1 - -  Навчальний  

план 

затверджени

й 

директором 

ПТДЮ від 

15.09.2017 

39. Гурток 

образотворчо

го та 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Колібрі» 

Козлова 

О.В. 

2 2 2 Навчальна 

програма 

декоративно-

образотворчог

о мистецтва  

Рекомендова

но 

Міністерство

м освіти і 

науки 

України  

(лист від 

08.04.2016 р. 

№ 1/11-4658) 

40. Гурток 

образотворчо

го та 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Колібрі» 

Балакіна 

Н.М. 

2 2 2 Навчальна 

програма 

декоративно-

образотворчог

о мистецтва 

Рекомендова

но 

Міністерство

м освіти і 

науки 

України  

(лист від 

08.04.2016 р. 

№ 1/11-4658) 

 

 

 

  Підготувала: заступник директора з навчально-методичної роботи Сліпець І.В. 
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Графік  

відкритих занять, які проводять керівники гуртків  

Палацу творчості дітей та юнацтва у період атестації  2017-2018 н. р. 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім'я та 

по батькові 

педагога  

Посада  Назва заходу  Дата, час та 

місце 

проведення  

1 2 3 4 5 

1. Балакіна Надія 

Михайлівна 

керівник гуртка 

образ. та 

декоративно -

ужиткового 

мистецтва 

«Абрис» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Нетрадиційні техніки в 

образотворчому мистецтві» 

12.01.2018 

       1500 

каб. № 107 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Пуантилізм» 

03.03.2018 

       1400 

каб. № 107 

2. Бездушна Ірина 

Миколаївна  

художній керівник 

зразкового 

ансамблю 

спортивно-

бального танцю 

«Елеріна» 

1. Відкрите заняття на тему:  

«Ритмічний малюнок у 

латино-американському 

танці» 

10.01.2018 

       1800 

каб. № 304 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Енергетичне заповнення 

пари»                                                                               

10.01.2018 

       1900 

каб. № 304 

3. Козлова Ольга 

Вікторівна 

керівник гуртка 

образотворчого та 

декоративно-

ужиткового 

мистецтва 

«Колібрі» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Анімалістичне мистецтво» 

21.12.2017 

       1400 

каб. № 107 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Символіка української 

писанки у традиціях 

писанкарства» 

01.03.2018 

       1400 

каб. № 107 

4. Лещик Надія 

Всеволодівна 

керівник гуртка 

«Оригамі» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Оригамі. Виготовлення 

кусуда-ми» 

20.12.2017   

       1800 

каб. № 206 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Виготовлення японської 

ляльки» 

27.01.2018 

      1200 

каб. № 206 

5. Лисохмара 

Наталія 

Олександрівна 

художній керівник 

народного 

хореографічного 

ансамблю 

«Галатея» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Основи класичного танцю в 

умовах позашкільного 

навчального закладу» 

 

12.12.2017 

       1100 

каб. № 304 

 

6. Лобода Марина 

Володимирівна 

художній керівник 

зразкової студії 

образотворчого 

мистецтва 

«Вернісаж» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Набризг. Силует. 

Новорічний плакат» 

05.12.2017 

     1500 

каб. № 108 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Фроттаж» 

 

16.01.2018 

      1500 

каб. № 108 
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1 2 3 4 5 

7. Максименко Олена 

Володимирівна 

 

 

керівник гуртка 

англійської мови  

«Навколо світу» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Розвиток діалогічного та 

монологічного  

мовлення» 

30.11.2017 

      1500 

каб. № 025 

 

 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Розвиток діалогічного та 

монологічного  

мовлення» 

 

18.01.2018 

       0900 

каб. № 025 

8. Маринич Світлана 

Володимирівна 

художній 

керівник 

зразкового 

хореографічного 

ансамблю 

«Каприз» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Партерна гімнастика як 

засіб розвитку технічної 

майстерності» 

 

20.12.2017 

       1800 

каб. № 001 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Народно-сценічний танець. 

Екзерсис» 

 

01.02.2018 

       1700 

каб. № 001 

9. Сахно Валентина 

Томасівна  

методист, 

керівник гуртка 

«Театр казок» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Дія. Якби. Запропоновані 

обставини»         

26.02.2018 

       0830 

каб. № 201 

10. Сміховська Олена 

Аркадіївна  

керівник гуртка 

східного 

живопису 

«Сакура» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Засвоєння техніки базових 

сюжетів східного живопису» 

28.11.2017 

       1500 

каб. № 207 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Оволодіння зображення 

панди в східному живописі» 

30.11.2017 

     1000 

каб. № 207 

11. Шмаль Михайло 

Михайлович  

методист, 

керівник гуртка 

юних 

шанувальників 

художнього слова  

«Горислово» 

1. Відкрите заняття на тему: 

«Творчість українських 

гумористів кінця 20-го 

століття та початку 21-го 

століття» 

17.02.2018 

       1200 

каб. № 206 

12. Шумовська Любов 

Василівна  

художній 

керівник 

народного 

вокального 

ансамблю 

«Калинка»  

1. Відкрите заняття на тему: 

«Вивчення пісень до Дня 

Святого Миколая» 

05.12.2017 

    1800 

каб. № 106 

2. Відкрите заняття на тему: 

«Вивчення колядок та пісень 

Новорічно-різдвяного 

циклу» 

22.12.2017 

     1900 

каб. № 106 

 

 

 

Директор ПТДЮ                                                                         В.З. Павлученко 
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Графік  

 

відкритих занять, які проводять педагоги Палацу творчості дітей та 

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

у період атестації  2017-2018 н. р. 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові педагога  

Посада  Назва заходу  Дата, час та 

місце 

проведення  

1. Лисохмара Наталія 

Олександрівна 

художній керівник 

народного 

хореографічного 

ансамблю 

«Галатея» 

1. Відкрите заняття на 

тему: «Основи 

класичного танцю в 

умовах 

позашкільного 

навчального закладу» 

12.12.2017 

       1100 

каб. № 304 

2.  Лобода Марина 

Володимирівна 

художній керівник 

зразкової студії 

образотворчого 

мистецтва 

«Вернісаж» 

1. Відкрите заняття на 

тему: «Набризг. 

Силует. Новорічний 

плакат» 

05.12.2017 

     1500 

каб. № 108 

2. Відкрите заняття на 

тему: «Фроттаж» 

16.01.2018 

     1500 

каб. № 108 

3. Шмаль Михайло 

Михайлович  

методист, 

керівник гуртка 

юних 

шанувальників 

художнього слова  

«Горислово» 

1. Відкрите заняття на 

тему: «Презетація 
літературно-

мистецького 

альманаху 

«Огнищани» 

 

23.02.2018 

     1200 

концертна 

зала 

 

 

 

 

Директор ПТДЮ                                                                         В.З. Павлученко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


