
 

 

 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

 БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

   ПАЛАЦ  ТВОРЧОСТІ  ДІТЕЙ  ТА  ЮНАЦТВА 

 

НАКАЗ 

 

04.11.2019                                          м.Бровари                                № 179 

 

Про організацію та зміст методичної  

роботи з педагогічними кадрами 

ПТДЮ у 2019-2020 навчальному році  
 

 

Відповідно до Законів України «Про загальну середню 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, 

Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої Указом 

Президента України  від 18 травня 2019 року №268/2019, з метою реалізації 

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», листа МОН України «Деякі питання 

щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування 

в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок» від 27.06.2019 року    

№1/9-414, листа МОН України «Про методичні рекомендації з питань організації 

освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2019-2020 навчальному 

році», від 10.07.2019 року №1/9-436, листа МОНУ «Про національно-

патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році» від 

16.08.21019 року №1/9-523, Порядку організації інклюзивного навчання в 

закладах позашкільної освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів 

України від 21 серпня 2019 року № 779, Порядку організації підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800, листа 

МОН України від 18.07.2019 року № 1/9-462 «Про пріоритетні напрями роботи 

психологічної служби у системі освіти на 2019-2020 навчальний рік», листа 

МОН України «Про освітні та навчальні програми з позашкільної освіти» від 

07.10.2019 року №1/9-629, а також із метою 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 кожному вихованцеві рівного доступу до якісної освіти та з метою 

забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу у Палаці 

творчості дітей та юнацтва 

 

НАКАЗУЮ: 

1. У 2019-2020 н.р. продовжити роботу над єдиною науково-методичною 

проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі 

впровадження компетентнісного підходу як засобу розвитку творчої 

особистості». 

2. З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки 

педагогів ПТДЮ спрямувати всю науково-методичну роботу у 2019-2020 н.р. 

на вирішення таких завдань:  

     2.1. 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; 

     2.2. модернізація 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; 

     2.3. стимулювання ініціативи та активізація творчості педагогічних 

працівників у науково-дослідницькій діяльності у системі МАН України; 

     2.4. координація роботи з педагогічними працівниками закладу щодо 

своєчасного  виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання й 

розвитку обдарованих дітей; 

     2.5. інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної моделі 

освіти для дітей з особливими освітніми потребами, їх інтеграцію у освітній 

процес закладу позашкільної освіти з метою соціалізації й адаптації до 

суспільного життя; 

     2.6. 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; 

     2.7. 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. 

3. Затвердити керівників методичних об’єднань ПТДЮ на 2019-2020 н.р. 

(Додаток 1). 

4. Затвердити склад методичної ради ПТДЮ (Додаток 2). 

5. Продовжити атестацію педагогічних працівників ПТДЮ. 

6. Продовжити дослідно-експериментальну роботу та інноваційну діяльність у 

закладі, спрямовану на постійне оновлення змісту навчання й виховання, 

запровадження в практику роботи педагогів інноваційних технологій навчання й 



виховання. 

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

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

8.1. організувати участь у конкурсах педагогічної майстерності, а саме: 

Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників «Джерело 

творчості», Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури; 

Відкритий міський методичний фестиваль закладів позашкільної освіти 

«Київ M-Fest»; 

     8.2. забезпечити участь педагогічних працівників закладу в міських та 

обласних методичних заходах з метою підвищення їхньої методичної                  

культури; 

     8.3. спланувати заходи щодо популяризації та пропаганди передового       

педагогічного досвіду, вивчення, узагальнення й упровадження в  

практику роботи досвіду творчо працюючих педагогів, висвітлення  

його в засобах масової інформації, вебсайті ПТДЮ; 

     8.4. забезпечити якісне і своєчасне  проведення семінарів, засідань творчих  

груп, майстер-класів у відповідності з планом роботи ПТДЮ у 2019-2020 н.р.; 

     8.5. використовувати діагностування, експертну оцінку рівня майстерності й 

компетентності педагогів, аналізувати й узагальнювати матеріали та          

використовувати одержані дані для ефективного проведення методичних 

об’єднань, методичних, педагогічних рад тощо; 

     8.6. використовувати атестацію педагогічних працівників, огляди, конкурси 

та інші заходи для заохочення педагогів до участі в науково-методичній роботі з 

метою зростання їхньої професійної майстерності, розвитку педагогічної 

культури та творчої активності; 

     8.7. стимулювати педагогів до участі в конференціях, семінарах, тренінгах, 

форумах, виставках різного рівня тощо; 

     8.8. продовжити проведення інструктивно-методичних нарад і   

консультацій з питань методичної роботи для керівників МО,            

керівників гуртків та методичних працівників закладу;                                                                 

     8.9. здійснити методичний супровід у підготовці матеріалів на підтвердження 

звання «Народний художній колектив» (вокальний ансамбль «Калинка») та на 

присвоєння звання «Народний художній колектив» (театр народної пісні 

«Слов’яночка»); 

9. Організувати роботу засідань МО для методистів закладів позашкільної освіти 

міста Бровари. 

10. Забезпечити ефективне функціонування сайту ПТДЮ.  

11. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчально-методичної роботи Сліпець І. 

 

 

 

 

 

Директор ПТДЮ                          В.Павлученко 

 

 



 

Додаток 1 до наказу 

Палацу творчості 

дітей та юнацтва 

від 04.11.2019 № 179 

 

 

Керівники  методичних об’єднань ПТДЮ  

у 2019-2020 н.р. 

№ 

з/п 

МО П.І.Б. Посада  

1. Культорганізаторів, 

художніх керівників, 

керівників гуртків 

закладу  

Сорочан А.Р. 

 

завідувач  

організаційно-масовим 

відділом 

2. Керівників гуртків 

художньо-естетичного 

відділу                       

Шуляк А.П. завідувач художньо-

естетичним відділом 

3. Керівників гуртків 

гуманітарно-естетичного 

відділу 

Форманська І.С. завідувач гуманітарно-

естетичним відділом 

4. Керівників гуртків 

відділу хореографії 

Зінчук І.В. завідувач відділом 

хореографії 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до наказу 

Палацу творчості 

дітей та юнацтва 

від 04.11.2019 № 179 

Члени методичної ради 

 Палацу творчості дітей та юнацтва 

у 2019-2020 н.р. 

 

№ 

з/п 

П.І.Б. Посада Освіта, 

звання 

Керівник  

методичного 

об’єднання 

1.  

 

Сліпець І.В. 

голова ради 

заступник 

директора з  

НМР 

повна вища міського методичного 

об’єднання методистів 

ЗПО 

2. 

 

Василянська І.О. 

секретар 

методист повна вища  

3.  Павлученко В.З. 

 

директор повна вища  

4. Сорочан А.Р. завідувач 

організаційно-

масовим 

відділом 

повна вища керівник МО 

культорганізаторів, 

художніх керівників, 

керівників гуртків 

 

5.  Бойко Є.Т. заступник  

директора  з  

НВР 

повна вища  

6.  Дем’яненко В.І. методист повна вища  

7. Зінчук І.В. завідувач 

відділом 

хореографії 

неповна 

вища 

керівник МО 

керівників гуртків 

хореографічного 

відділу 

8. Шуляк А.П. завідувач 

художньо-

естетичним 

відділом 

повна вища керівник МО 

керівників гуртків 

художньо-естетичного 

відділу                       

9. Луценко О.М. психолог повна вища  

10. Сахно В.Т. 

 

методист повна вища  

11. Форманська І. завідувач 

гуманітарно-

естетичним 

відділом 

повна вища керівник МО 

керівників гуртків 

гуманітарно-

естетичним відділом 

12. Шмаль М.М. 

 

 

методист повна вища керівник Школи 

професійної 

майстерності 

 

 


