


Інформаційно-методична робота у ПТДЮ у  
ІІ семестрі 2018-2019 н.р. сприяла 

удосконаленню освітнього процесу, 
програмно-методичному оновленню, 
запровадженню нових форм і методів 
діяльності, підвищенню майстерності 



У 2018-2019 н.р. педагогічний колектив 
Палацу творчості працював над реалізацією 

методичної проблеми закладу: 
«Удосконалення освітнього процесу на 

основі впровадження компетентнісного
підходу як засобу розвитку творчої 

особистості»
(ІІ етап – організаційно-теоретичний)



29 січня 2019 року відбулась педагогічна 
рада «Творчий простір позашкілля для дітей з 

особливими освітніми потребами». 
У ході засідання були розглянуті питання щодо 
особливостей організації та змісту освітнього 

процесу з інклюзивного навчання у ЗПО. 



28 лютого 2019 року на базі ПТДЮ відбулося 
засіданні міського методичного об’єднання 

методистів закладів позашкільної
освіти міста Бровари







30 січня 2019 року методист закладу 
Стукаленко Н.В. взяла участь у роботі 

обласного семінару-практикуму  «Музей як 
осередок національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді»



04-06 квітня 2019 року завідувач художньо-
естетичним відділом Василянська І.О. взяла 
участь у роботі навчального регіонального 
семінару «Історія України ХХ століття: 
виховний потенціал історичної правди», 
що проходив на базі Чернігівського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. К.Д. Ушинського.



За результатами роботи регіонального 
семінару всі учасники заходу отримали іменні 

сертифікати та тематичні комплекти 
навчальної літератури.



У 2018-2019 н.р. планову курсову 
перепідготовку на базі КОІПОПК пройшли 
6 педагогів закладу, завершили атестацію 

7 педагогічних працівників ПТДЮ.



16 педагогів Палацу творчості, які стали на 
початку цього навчального року слухачами 

обласного ООЗО із теми  
«Розвиток творчої  особистості  в умовах

інтеграції художньо-естетичного та 
екологічного виховання в 

закладах позашкільної освіти»
взяли участь у двох засіданнях, що 

відбувалися
другому семестрі 2018-2019 н.р. на базі 

Дитячого естетико-натуралістичного центру 
«Камелія» Броварської міської ради.



Семінар-практикум «Розвиток пізнавальної активності
дітей дошкільного віку на засадах інтегрування

естетичного та екологічного навчання та виховання»



Семінар-практикум «Розвиток творчої особистості в 
умовах інтеграції художньо-естетичного та екологічного

виховання в закладах позашкільної освіти»



Атестаційна комісія І рівня відзначила високий 
рівень педагогічної майстерності педагогів та 

прийняла рішення за підсумками атестації.



27 березня 2019 року методичні працівники ПТДЮ 
взяли участь у засіданні ММО методистів 

позашкільних навчальних закладів з теми: 

«Партнерська взаємодія педагогів закладів 
позашкільної та загальної середньої освіти у 

формуванні компетентного 
конкурентоспроможного випускника», 

що проходило на базі БНВО



У 2018-2019 навчальному році у закладі 
працювало три методичних об’єднання: 

МО художньо-естетичного відділу, 
керівник Василянська І.О.



МО відділу хореографії, керівник Зінчук І.В.



МО естетично-гуманітарного відділу, 
керівник Форманська І.С. 



Протягом ІІ семестру 2018-2019 н.р. 
Рада дітей та учнівської молоді міста 

Бровари, координатором якої є 
методист закладу Каштанюк І.О., на базі 

Палацу творчості дітей та юнацтва 
організувала, провела та взяла участь 

більш, ніж у 10 заходах.

Найвизначнішими були наступні
заходи:



Міська конкурсно-розважальна програма 
«Love is…Навколо світу» – захід, присвячений 

Дню Всіх Закоханих



Згідно до проекту «Лідери з дитинства» у рамках 
угоди про співпрацю між Броварською міською 

радою і Радою дітей та учнівської молоді міста, 
протягом весняних канікул пройшли стажування у 
виконавчому комітеті Броварської міської ради та 

його структурних підрозділах, які обирали 
самостійно згідно своїх вподобань.



Підсумкове засідання Ради дітей та учнівської молоді 
міста Бровари та урочиста церемонію нагородження 

найактивніших лідерів РДУМБ 
«Лідер року 2019»



Усі методичні заходи були висвітлені на сайті 
закладу та сторінці Facebook. 

Аналіз стану методичної роботи у 2018-2019 
навчальному році дає підстави вважати, що 
робота над реалізацією науково-методичної 

проблеми в цілому була задовільною.


