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Звіт про підсумки методичної роботи у  

Палаці творчості дітей та юнацтва за І семестр 2018-2019 н.р. 

 

У І семестрі 2018-2019 н.р. методична робота у закладі здійснювалась 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

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

початкової 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», наказу управління освіти і науки Броварської міської ради 

від 17.09.2018 № 365 «Про організацію та зміст науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами закладів освіти м.Бровари у 2018-2019 н.р.» та наказу 

ПТДЮ від 20.09.2018 № 98 «Про організацію та зміст методичної роботи з 

педагогічними кадрами ПТДЮ у 2018-2019 навчальному році».  

У І семестрі 2018-2019 н.р. методична робота у ПТДЮ була спрямована на 

вирішення наступних завдань:  

- формування готовності педагогів до роботи в інноваційному освітньому 

середовищі; 

- розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу, формування нового 

педагогічного мислення, забезпечення високої якості освітніх послуг;  

- підтримку та впровадження сучасних інноваційних проектів, як важливого 

чинника професійного розвитку педагогічних працівників; 

- вдосконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладу;  

- створення організаційних умов для формування методичної культури 

педагогів в умовах реалізації завдань Нової української школи; 

- досягнення позитивних результатів освітнього процесу, реалізації 

особистісного потенціалу кожного педагога; 

- забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу у Палаці 

творчості дітей та юнацтва.  

У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив ПТДЮ продовжив роботу (ІІ етап 

– теоретичний) над науково-методичною проблемою «Удосконалення 

навчально-виховного процесу на основі впровадження компетентнісного 

підходу як засобу розвитку творчої особистості».  

У закладі протягом І семестру було організовано роботу педагогічної ради, 

методичної ради, Школи педагогічної майстерності, методичних об’єднань 

керівників гуртків відповідно до напрямів роботи: гуманітарно-естетичного, 

художньо-естетичного, хореографічного та організаційно-масового.  

4 вересня 2018 року у ПТДЮ було проведено першу педраду. На засіданні 

було проаналізовано діяльність педагогічного колективу в минулому 
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навчальному році та обговорені аспекти розвитку закладу на перспективу, 

розглянута презентація «Ключові інновації в освіті». Під час засідання був 

затверджений річний план роботи ПТДЮ та затверджені навчальні програми на 

2018-2019 навчальний рік, надані методичні рекомендації щодо організації 

навчально-виховної та методичної роботи у наступному навчальному році. 

Особливий акцент було зроблено на обговоренні нового проекту Закону України 

про «Позашкільну освіту». Серед розглянутих питань не менш важливими були 

питання про інклюзивну освіту та грані Нової української школи як глобальної 

ідеї.  

 

 
 

На двох засіданнях методичної ради протягом І семестру розглядалися 

питання з впровадження в практику роботи закладу інноваційних педагогічних 

технологій, питання роботи з обдарованими дітьми, курсової перепідготовки й 

атестації педагогів. Методична рада також координувала проведення відкритих 
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занять та творчих заходів педагогів, які атестуються у поточному навчальному 

році.  

На початку 2018-2019 н.р. у ПТДЮ програмне забезпечення становило: 26 

гуртків працювали за навчальними програмами, які затверджені педагогічною 

радою ПТДЮ  (протокол № 3 від 04.09.2018) та  погоджені науково-методичною 

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

1 від 20.09.2018); 13 гуртків працювали за програмами, що рекомендовані 

Міністерством освіти і науки України; 2 гуртки працювали за навчальними 

планами, затвердженими директором закладу. 

Провідною формою методичної роботи у ЗПО є методичні об’єднання. 

Робота методичних об’єднань протягом І семестру 2018-2019 н.р. у ПТДЮ 

здійснювалася за планом та у відповідності з методичною проблемою закладу. 

Переважно – це взаємовідвідування занять, творчих заходів, участь у роботі та 

методичних заходів різних рівнів. Великої уваги керівники МО надавали 

спільній роботі з батьками та реалізації позашкільної освіти вихованцями 

закладу.  

У І семестрі 2018-2019 н.р. функціонувала Школа педагогічної 

майстерності, якою керує методист Шмаль М.М. На початку року, відповідно до 

плану роботи Школи, була організована наставницька робота з підвищення 

якості роботи молодих педагогів. У закладі станом на 01.01.2019 у ПТДЮ 

працювало 11 молодих педагогів. Протягом І семестру 2018-2019 н.р. було 

проведено 2 заняття Школи. У результаті роботи Школи педагогічної 

майстерності були розроблені пам’ятки та рекомендації щодо проведення занять 

у ЗПО.  

Важливим моментом у кадровій роботі із забезпечення високого 

методичного та професійного рівня діяльності педагогічного колективу є 

атестація та курсова перепідготовка. У І семестрі 2018-2019 н.р. курсову 

перепідготовку на базі КНЗ КОР «КОІПОПК» розпочали 4 педагогічних 

працівники.   

Атестація педагогічних працівників у І семестрі 2018-2019 н.р. відбувалася 

за планом заходів з проведення атестації. Всього розпочали атестацію у 

поточному навчальному році 7 педагогів ПТДЮ. Цього ж навчального року 

слухачами обласного ООЗО із теми «Розвиток творчої особистості в умовах 

інтеграції художньо-естетичного та екологічного виховання в 

закладах позашкільної освіти», що проходять на базі Дитячого естетико-

натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради, стали 16 педагогів 

Палацу творчості дітей та юнацтва. 

Продуктивними формами методичної роботи є участь педагогів у науково-

методичних семінарах, у методичних об’єднаннях та педагогічних форумах.  

Такі форми сприяють ознайомленню педагогів з сучасними науковими 

здобутками, з новими технологіями навчання та виховання, що допомагає їм 

осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, прилучитися до науково-

пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати 

і формулювати стратегію самоосвіти, технологію її здійснення. Протягом І 
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семестру педагоги ПТДЮ відвідали та взяли участь у різних методичних 

заходах. 

23.08.2018 у ПТДЮ відбулася відкрита коуч-студія для директорів закладів 

позашкільної освіти «Сучасний освітній простір закладу позашкільної освіти: 

від концепції до реалізації» у рамках обласного серпневого форуму освітян 

Київщини «Реформування системи освіти Київської області: інтеграція у 

світовий простір, децентралізація – регіональні пріоритети». 

У роботі освітнього форуму взяла участь і директор ПТДЮ – Валентина 

Павлученко. У своєму виступі вона розкрила питання інклюзивної освіти у 

позашкіллі та поділилася досвідом впровадження основ інклюзивної освіти у 

гуртках різного напряму роботи Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради. 

 
На цьому заході були відзначені та нагороджені кращі педагоги Київщини. 

Серед них і педагог нашого закладу Микитюк О.С., художній керівник ПТДЮ, 

була нагороджена високою державною нагородою – нагрудним знаком «Василь 

Сухомлинський».  
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Понад 20 педагогічних працівників ПТДЮ 29 серпня 2018 року взяли участь 

у серпневому форумі педагогічних працівників закладів освіти м.Бровари «Нова 

українська школа – школа успіху», що проходив у ТРЦ «Термінал» міста Бровари. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою обміну досвідом методичних напрацювань педагоги закладу взяли  

участь у засіданні міського методичного об’єднання методистів закладів 

позашкільної освіти міста Бровари на тему: «Методика і організація проведення 

екскурсії в закладі позашкільної освіти», що відбулося 20.09.2018 у ДЕНЦ 

«Камелія».   
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2 жовтня 2018 року у Палаці творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради відбулося пленарне засідання Міжнародної конференції, 

присвяченої 100-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського. Педагоги 

закладу також мали можливість відвідати цей захід. 

 

15 жовтня 2018 року Палац творчості дітей та юнацтва відвідала делегація 

з Китайської Народної Республіки, яка перебувала на той час у місті Бровари. 

Екскурсію для гостей з Піднебесної провела заступник директора з НМР Сліпець 

І.В. Вони побували також на заняттях зразкового художнього колективу «Студія 

образотворчого мистецтва «Вернісаж», зразкового художнього колективу 
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«Театр народної пісні «Слов’яночка» та народного художнього колективу 

«Ансамбль спортивно-бального танцю «Елеріна». 

 

 
 

16 жовтня 2018 року заступник директора з НМР Сліпець І.В. взяла участь 

у роботі науково-практичного семінару для методистів закладів позашкільної 

освіти «Організація та зміст діяльності закладів позашкільної освіти в умовах 

освітніх змін», що проходив на базі Комунального навчального закладу 

Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів».  

 
20 листопада 2018 року заступник директора з НВР Бойко Є.Т. та методист 

Стукаленко Н.В. взяли участь у роботі обласного семінару –

практикуму «Формування ключових компетентностей вихованців засобами 

гуманної педагогіки в умовах сучасного закладу позашкільної освіти», що 
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проходив на базі Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» 

Бориспільської міської ради Київської області. Педагоги ділилися досвідом 

роботи з впровадження педагогічної спадщини В.Сухомлинського в життя 

закладів позашкільної освіти. 

На сьогоднішній день питання інклюзивної освіти є одним із нагальних 

питань в галузі освіти. Гуманізація нашого суспільства, виховання європейських 

цінностей привели до розуміння суспільства в необхідності включення 

особливих дітей в процес загальної та позашкільної освіти. Для організації 

навчально-виховного процесу з дітьми з особливими освітніми потребами у 

ПТДЮ на початку 2018-2019 н.р. творчою групою педагогів закладу був 

розроблений та затверджений на методичній раді соціально-творчий проект 

«Різні можливості – рівні права». Основною метою якого є  реалізація права 

дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної позашкільної освіти, 

їх соціалізація та інтеграція у суспільство; формування конкурентоспроможної 

та життєтворчої особистості – повноправного громадянина нашої держави. 

Термін реалізації проекту з 2018-2021 роки. 

На початку 2018-2019 н.р. на базі ПТДЮ розпочала свою діяльність Рада 

дітей та учнівської молоді міста Бровари, координатором якої є методист 

закладу Каштанюк І.О. 

У жовтні 2018-2019 н.р. було проведено перше засідання РДУМБ. На 

першому засіданні Ради лідерів, в інтерактивній формі відбулося знайомство 

учасників РДУМБ, кожному було запропоновано презентувати перед своїми 

колегами 11 рис власної особистості.  

Для дітей-лідерів міста також було проведено тренінг «Ефективне 

лідерство», де вони самостійно визначили, яким повинен бути справжній лідер. 

Під час роботи в творчих групах учасники візуально відтворили образ ідеального 

лідера та успішно презентували його. Крім того, діти ознайомилися з корисною 

інформацією щодо звичок надзвичайно ефективних людей та дізналися про 

самомотивацію, яка їх надихнула на створення нових проектів учнівського 

самоврядування. Продуктивно та активно пройшла робота в комісіях Ради, 

відбувся брейн-штурм, де лідери на чолі з координатором розробляли заходи, які 

можуть бути реалізовані в Броварах цього навчального року. 
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На завершення, Рада лідерів розглянула питання проведення майбутніх 

виборів голови РДУМБ та шляхом вільного голосування було утворено виборчу 

комісію: голова – Андрій Кісіль (БСШ І-ІІІ ст. № 5 імені Василя Стуса) та члени 

ВК: Андрій Черненко (БЗОШ № 1), Олександра Карпець (БЗОШ № 6). 

22 листопада було проведено вибори Голови Ради дітей та учнівської 

молоді міста Бровари, які проводилися згідно до «Статуту Ради дітей та 

учнівської молоді міста Бровари», Положення про вибори керівного складу 

міського органу учнівського самоврядування Ради дітей та учнівської молоді 

міста Бровари та всіх суміжних документів (протоколів засідань, заявок та 

реєстраційних листів кандидатів на посаду). 

 

 

 
 

Визначення результатів відбулося у нарадчій кімнаті, де виборча комісія під 

наглядом спостерігачів, здійснила підрахунок голосів. Голова виборчої комісії 

Кісіль Андрій, оголосив ім’я вибраного голови Ради дітей та учнівської молоді 
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міста Бровари – Новошицької Інни, учениці 11-В класу БСШ І-ІІІ ступенів № 7, 

за яку віддали свої голоси 26 членів РДУМБ (Бачинський Олександр набрав – 11 

голосів, Герасименко Марина – 16 голосів, не підтримав жодного кандидата – 1 

член РДУМБ). Згідно з рішенням РДУМБ, заступником Голови РДУМБ став 

кандидат, який посів друге місце під час голосування – Герасименко Марина, 

учениця 9-В класу, БЗОШ І-ІІІ ступенів № 10. Також шляхом вільного 

голосування було обрано голів комісій. 

З оновленим складом РДУМБ було розроблено новий план роботи на 2019 

рік. До якого увійшли 7 проектів, в рамках яких планується реалізувати заходи.  

Рада дітей та учнівської молоді міста Бровари активно та святково 

розпочала свою роботу у 2019 році. 14 січня в день Старого Нового року, вбрані 

у традиційний одяг, оснащені новорічними атрибутами та гарним настроєм, 

активна юнацька молодь щедрувала та засівала для жителів міста Бровари. 

 

 
Продовжили свій похід через парк «Перемоги», де з піснями та щедрівками 

вітали зі святами всіх на своєму шляху. Врешті-решт, Рада дітей завітала зі 

своїми вітаннями і до міського Голови Ігоря Сапожка. Після завершення 

віншування, Ігор Васильович запросив дітей-лідерів до розмови за чашкою чаю, 

під час якої вони мали змогу поспілкуватися на тему майбутньої роботи Ради та 

поставити питання, які хвилюють сучасну молодь. Серед тем, які було 

обговорено найцікавішими виявилися міжнародна співпраця дітей-лідерів з 

однолітками з міст-побратимів Броварів, а також wi-fi у школах, квест-кімнати 

та вільний простір для спілкування молоді. 

Основою успішної роботи ЗПО  є невичерпний творчий потенціал кожного 

педагога, відповідальність, розуміння вимог сьогодення, впровадження 

інновацій, участь у конкурсах, бо ж здійснюючи навчально-виховний процес,  

оновлюючи зміст освіти, творчо працюючи з обдарованими дітьми, педагоги 

закладу забезпечують своїх вихованців високими досягненнями, а заклад – 

високим рейтингом.  

Разом з тим, методичним працівникам ПТДЮ необхідно продовжувати 

роботу щодо залучення педагогів закладу та вихованців до науково-

дослідницької роботи; вивчення та узагальнення передового педагогічного 
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досвіду; сприяти поширенню педагогічного досвіду у фахових виданнях, 

розміщення електронних публікацій на освітніх сайтах. 

 

 

Підготувала: заступник директора з НМР Сліпець І.В. 
 

 

 

 

 


