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Звіт про підсумки методичної роботи педагогічних працівників  

Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради  

за І семестр 2019-2020 навчального року 

 

У І семестрі 2019-2020 навчального року методична робота у закладі 

здійснювалася  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, 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, наказу ПТДЮ «Про організацію та зміст методичної 

роботи з педагогічними кадрами ПТДЮ у 2019-2020 н.р.» від 11.04.2019 року 

№179, а також із метою вдосконалення фахової освіти та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладу, досягнення позитивних 

результатів освітнього процесу, реалізації особистісного потенціалу кожного 

педагога.  

Відповідно до річного плану ПТДЮ у І семестрі 2019-2020 н.р. 

педагогічний колектив продовжив роботу над єдиною науково-методичною 

проблемою «Удосконалення освітнього процесу на основі впровадження 

компетентнісного підходу як засобу розвитку творчої особистості» (ІІІ етап – 

практичний).  
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З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової 

підготовки педагогів ПТДЮ у І семестрі 2019-2020 н.р. всю науково-методичну 

роботу було спрямовано на вирішення 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; 

     - 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 освітній 

процес закладу позашкільної освіти 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, компе-

тентності, відповідальності педагогів за результати своєї праці, удосконалення 

системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів  й 

ефективності їхньої роботи; 

     -  участь педагогічних працівників закладу в міських та обласних методичних 

заходах з метою підвищення їхньої методичної культури; 

     - популяризацію та пропаганду передового педагогічного досвіду, вивчення, 

узагальнення й упровадження в практику роботи досвіду творчо працюючих 

педагогів, висвітлення його в засобах масової інформації, вебсайті ПТДЮ; 

- проведення семінарів, засідань творчих груп, майстер-класів у відповідності 

з планом роботи ПТДЮ у 2019-2020 н.р.; 

- діагностування, експертну оцінку рівня майстерності й компетентності 

педагогів; 

      - 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; 

      - здійснення методичного супроводу у підготовці матеріалів на 

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

народної пісні «Слов’яночка»); 

- організацію роботи засідань МО для методистів закладів позашкільної 

освіти міста Бровари; 

- забезпечення ефективного функціонування сайту ПТДЮ.  

З початку  2019-2020 навчального року в структурі методичної роботи 

ПТДЮ діяли: педагогічна рада, методична рада, Школа педагогічної 

майстерності, методичні об’єднання керівників гуртків відповідно до напрямів 

роботи: гуманітарно-естетичний, художньо-естетичний, хореографічний та 

організаційно-масовий. 

Протягом І семестру відбулися два засідання методичної ради, якою керує 

заступник директора з НМР Сліпець І.В. У ході засідань було 

проаналізовано  внутрішньо-методичну роботу закладу за минулий рік та 

визначено завдання методичної служби ПТДЮ на 2019-2020 навчальний рік, 

окреслено конкретні шляхи реалізації ІІІ-го етапу єдиної методичної теми. 

Досвічені педагоги ПТДЮ, які входять до складу методичної ради, розглядали 

питання здійснення освітнього процесу у ЗПО у поточному навчальному році, 

відповідно до рекомендацій Міністерства освіти та науки України; 

обговорювали шляхи формування провідних компетентностей професійної 

майстерності педагога ЗПО в інклюзивному освітньому просторі; визначали 

форми методичних заходів щодо подальшого впровадження положень Концепції 

нової української школи. 

На засіданнях методоб’єднань педагоги підвищували свій професійний 

рівень: збагачувались теоретико-практичними знаннями та вміннями, 

ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, презентували 

власні напрацювання, проводили майстер-класи та показові заняття, ділились 

власним досвідом роботи, обговорювали проблеми, з якими довелось зіткнутись 

під час реалізації завдань у І семестрі  поточного навчального року. 

Протягом І семестру 2019-2020 навчального року на засіданнях Школи 

професійної майстерності, якою керує методист Михайло Шмаль, проводилася 

робота щодо професійної адаптації молодих педагогів. Головним завданням було 

роботи Школи на початку нового навчального року надання методичної 

допомоги педагогам-початківцям. 

У І семестрі 2019-2020 навчального року програмне забезпечення ПТДЮ 

нараховувало 37 навчальних програм,  серед них: 13 типових навчальних  

програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України; 

24 навчальних програми є  адаптованими, які розроблені з урахуванням 

компетентнісного та діяльнісного підходів до освітнього процесу (лист 
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти 05.06.2013 р. № 14.1/10-
1685), що 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). 

У листопаді 2019 року була здійснена передплата періодичних видань 

закладом на 2020 рік у кількості 11найменувань на суму 8 555 грн. 
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Важливим структурним компонентом реалізації змісту методичної роботи є 

участь педагогів у семінарах-практикумах, конференціях, майстер-класах, під 

час яких відбувається набуття професійних умінь та навичок. 

15-16 серпня 2019 року заступник директора з НМР ПТДЮ Ірина 

Сліпець  взяла участь у роботі секції позашкільної освіти Всеукраїнської 

науково-педагогічної конференції «Сучасні тенденції підвищення якості 

освіти», що проходила в місті Києві на базі Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. Під час творчого діалогу 

обговорювались питання модернізації освітнього процесу у закладах 

позашкільної освіти в контексті концепції НУШ, національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти, 

упровадження інклюзивної освіти в діяльність ЗПО тощо. 

 

 
 

21 серпня 2019 року у Палаці творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради Київської області відбулася надзвичайно позитивна зустріч з 

делегацією американського міста Такома, штату Вашингтон, на чолі з 

мером Вікторією Вудардс. Обидві сторони з великим інтересом майже дві 

години провели у взаємному спілкуванні. 

Американські гості ознайомились з кабінетами для гурткових занять, 

наявними засобами навчання. Свою творчість гостям показали народні художні 

колективи «Вокальний ансамбль «Калинка», художній керівник Любов 

Шумовська та «Хореографічний ансамбль «Галатея», художній керівник Наталія 

Лисохмара. Меру міста м. Такома Вікторії Вудардс вихованці гуртка 

образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва «Абрис», керівник Надія 

Балакіна, подарували творчу роботу «Космічний світ Марії Приймаченко». 

Пізнавальну екскурсію про творчу діяльність Палацу творчості англійською 

мовою провела для поважних гостей методист – Ірина Акімова. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
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28 серпня 2019 року делегація педагогів ПТДЮ на чолі з директором 

Валентиною Павлученко взяла участь у серпневому форумі педагогічних 

працівників міста Бровари, який пройшов у формі партнерського діалогу 

«БРОосвіта». У ході живого спілкування були розглянуті теми будівництва 

нових закладів, фінансової незалежності освітніх закладів міста, впровадження 

засад Нової української школи у Броварах. 
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3 вересня 2019 року у Палаці творчості дітей та юнацтва відбулось перше 

у новому навчальному році засідання педагогічної ради з теми «Особливості 

організації освітнього процесу ЗПО у 2019-2020 н.р.», на якому було 

підсумовано роботу закладу за минулий навчальний рік і окреслено пріоритети 

на наступний навчальний рік. 

 

 
 

У роботі педагогічної ради активну участь взяли: директор – Валентина 

Павлученко, заступники директора – Євгенія Бойко  та Ірина Сліпець,  методист 

Михайло Шмаль та практичний психолог Оксана Луценко. У ході 

засідання  було розглянуто та обговорено низку важливих питань, 

зокрема, проблеми та виклики освітньої діяльності в процесі реформування 

освіти, основні завдання і напрямки освітньої та виховної роботи, методичної та 

фінансово-господарської діяльності закладу. Також було обговорено та 

затверджено річний план роботи ПТДЮ на 2019-2020 н.р. та навчальні програми 

гуртків. Особливий акцент було зроблено на питаннях щодо організації 

інклюзивної роботи у ЗПО та особливості підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти у 2019-2020 н.р. 

16 жовтня 2019 року 16 педагогів ПТДЮ, які другий рік поспіль є 

слухачами  обласного опорного закладу з теми: «Розвиток творчої особистості 

в умовах інтеграції художньо-естетичного та екологічного виховання в закладах 

позашкільної освіти», взяли участь у роботі чергового засідання, що проходило 

на базі ДЕНЦ «Камелія» Броварської міської ради. 
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31 жовтня 2019 року методичні працівники ПТДЮ були учасниками  

засідання міського методичного об’єднання методистів закладів 

позашкільної освіти та заступників директорів з виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти з теми «Створення комфортного середовища та 

ситуації успіху для виховання творчої особистості», що відбулося на базі 

Броварського навчально-виховного об’єднання.  
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З 21 по 28 жовтня 2019 року Палац творчості дітей та юнацтва Броварської 

міської ради Київської області в рамках «Українсько-польського обміну 

молоддю» працював над втіленням у реальність міжнародного проєкту 

«Самореалізація європейської молоді шляхом отримання неформальної освіти», 

суб’єктами якого стали представники молодіжних організацій Конвенту 

Самоврядної Співпраці Польща-Україна (Республіка Польща) і Рада дітей та 

учнівської молоді міста Бровари (РДУМБ). 

До роботи в інноваційному проєкті були залучені також і методисти 

закладу.  
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23.10.2019 відбувся круглий стіл «Теорія поколінь – шлях до 

порозуміння та єднання», який провели заступник директора  Ірина Сліпець та 

практичний психолог Оксана Луценко. Учасники заходу в ході обговорення 

розглянули проблемні ситуації між поколіннями та шукали ключ до відкриття 

таємниці відмінностей між ними та шляхи їх подолання. 
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27 жовтня 2019 року учасникам проєкту «Українсько-польський обмін 

молоддю» була організована екскурсія до столиці України – міста Києва, яку 

провела методист Ірина Василянська. 

 

 
 

Координаторами цього проєкту були: заступник директора з НВР Євгенія 

Бойко  та  методист Ірина Акімова. 
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27 листопада 2019 року педагоги Палацу творчості дітей та юнацтва 

Броварської міської ради провели засідання з теми «Сучасні підходи 

формування життєтворчого простору у закладі позашкільної освіти», яке 

відбулося в рамках обласного опорного закладу освіти «Розвиток творчої 

особистості в умовах інтеграції художньо-естетичного та екологічного 

виховання в закладах позашкільної освіти».  

Присутні мали можливість стати співучасниками насиченої програми, що 

складалась з теоретичної та практичної платформ,  мета яких – розкрити сучасні 

форми роботи ПТДЮ щодо формування життєтворчого простору вихованців. До 

роботи засідання долучились і члени методичного об’єднання методистів 

закладів позашкільної освіти міста Бровари. 
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Проведення таких заходів допомагає краще зрозуміти й усвідомити 

значимість професії педагога, систематизувати надбання щоденної праці кращих 

педагогів, зробити крок на шляху до педагогічної майстерності 

та продемонструвати свій фаховий рівень, обмінятись досвідом, педагогічними 

знахідками, а також стимулювати педагогів до самовдосконалення та творчого 

зростання. 

Підвищенню фахового рівня сприяє також і систематична атестація 

педагогічних працівників. 

          Атестація педагогічних працівників ПТДЮ у І семестрі 2019-2020 

навчального року проводилась згідно «Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України», затвердженого наказом МОН України № 930 

від 06.10. 2010 року та наказу Міністерства освіти і науки молоді та спорту 

України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників», наказу Міністерства освіти і науки від 

від 08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників», наказу ПТДЮ від 19.09.2019 № 155 «Про 

проведення атестації працівників ПТДЮ у 2019-2020 н.р.», плану роботи 

атестаційної комісії закладу та планом заходів з проведення атестації.  

Всього розпочали атестацію у поточному навчальному році 17 педагогів 

закладу. Курси підвищення кваліфікації у І семестрі 2019-2020 н.р. на базі 

Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» пройшли 4 

педагоги. 

Упродовж І семестру 2019-2020 н.р., у рамках атестаційних заходів, на 

високому рівні були проведені відкриті заняття у різних гуртках. 

4 грудня 2019 року члени атестаційної комісії закладу відвідали відкрите 

заняття у гуртку інтелектуального розвитку дитини «Всезнайко», керівник 

Оксана Пінчук. Вихованці групи дітей першого року навчання  (4-5 років) 

продемонстрували свої знання та вміння з розвитку мовлення засобами 

природного довкілля. Тема заняття «Пригоди гарбузового роду». 

 

         
 

6 грудня 2019 року у гуртку модельної агенції «Манера», яким керує 

педагог Аліна Шуляк, відбулось відкрите атестаційне заняття за темою 

«Дефіле». 
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14 грудня 2019 року відбулося відкрите заняття у гуртку цифрового фото 

«Матриця» за темою «Макрозйомка». Керівник гуртка Анатолій Бовтрук – 

великий прихильник мистецтва фотографії, який з любов’ю і натхненням 

передає свій багатий досвід дітям.  

 

 
 

18 грудня 2019 року у Палаці творчості дітей та юнацтва, відповідно до 

графіка проведення атестаційних заходів, педагог Давід Подвісоцький 
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провів  відкрите заняття за темою «Класичний танець. Екзерсис біля станка, 

екзерсис на середині зали». 

 

 
 

 
 

Інформація про методичну діяльність Палацу творчості дітей та юнацтва у І 

семестрі 2019-2020 н.р. була висвітлена на сайті ПТДЮ https://www.bdut.org.ua/ 

та на сторінці Facebook. 

 

 

 

 

https://www.bdut.org.ua/
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Звіт про підсумки методичної роботи педагогічних працівників  

Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради  

за ІІ семестр 2019-2020 навчального року 

 

Педагогічне партнерство та обмін досвідом – це одна із форм методичної 

роботи, прерогативою якої є активний обмін напрацьованого матеріалу. 

17 січня 2020 року педагогічний колектив Палацу творчості дітей та 

юнацтва зустрівся зі своїми колегами – педагогами Центру позашкільної 

освіти ім. О. Разумкова міста Бердичева Житомирської області.  

У партнерському діалозі взяли  участь директор – Валентина Павлученко 

та заступник директора з навчальної роботи – Ірина Сліпець, які ознайомили 

гостей з творчою діяльністю закладу. Оглядову екскурсію провела заступник 

директора з навчально-виховної роботи – Євгенія Бойко. Знайомство з 

оновленим музеєм «Дитинство і юність, обпалені війною» здійснив керівник 

військово-краєзнавчого музею – Володимир Дем’яненко. 

Обмінявшись досвідом роботи та поділившись враженнями, гості мали 

змогу поринути у чарівний світ мистецтва пісні, танцю та різдвяно-новорічних 

віншувань,  переглянувши святкове дійство «Різдвяні дзвони-2020».  

 

 
 

Особливістю роботи у закладі позашкільної освіти є постійна і тісна 

співпраця батьків з педагогами та вихованцями.  

28.01.2020 педагоги ПТДЮ на засіданні педагогічної ради обговорили 

питання партнерської співпраці у ЗПО. 
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Традиційно, на початку засідання директор Валентина Павлученко 

поінформувала присутніх про підсумки діяльності закладу за І семестр 2019-2020 

навчального року. Директор наголосила, що у І семестрі 2019-2020 навчального 

року до занять у творчих колективах закладу було залучено 2032 дитини. 

Змістовно розкрила питання педради «Педагогіка партнерства: основні ідеї 

та принципи в Україні та за кордоном» методист – Ірина Акімова. 

Практичним досвідом та новітніми методами, які використовують у своїй 

роботі, поділися керівники гуртків ПТДЮ – Оксана Мінько та Оксана Пінчук. 

 

 
 

  
 

З 05 по 07 лютого педагоги Палацу дитячої та юнацької творчості взяли 

участь у Відкритому методичному фестивалі закладів позашкільної освіти «Київ 

M-Fest» (ІХ Відкрита міська методична виставка) за темою: «Від Нової 

української школи до Нового українського позашкілля», що проходив у 

Київському Палаці дітей та юнацтва.  
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Методичні матеріали педагогів закладу були представлені у двох 

номінаціях: «Формувальне оцінювання у позашкільній освіті», «Soft skills» та 

засоби їх розвитку у позашкільній освіті». 

Протягом трьох фестивальних днів директор закладу – Валентина 

Павлученко, заступники директора – Ірина Сліпець, Євгенія Бойко, методисти – 

Ірина Акімова, Ірина Василянська, Михайло Шмаль та Ольга Одинець були 

учасниками насиченої програми методичних заходів, що відбувались за темами: 

«День 1: «Що нового у позашкіллі?»; «День 2: «Ми і наші діти»; «День 3: 

«Управління закладом позашкільної освіти». 
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Відповідно до індивідуальних планів атестації педагогів, протягом ІІ 

семестру у гуртках відбулися відкриті заняття, на яких була присутні члени 

атестаційної комісії закладу.  

11 січня 2020 року у гуртку «Юний скульптор», яким керує педагог 

скульптор та художник Костянтин Рибець відбулось відкрите заняття з теми 

«Мистецтво народного гончарства». 

 

 
 
 

20 січня 2020 року на базі Броварського навчально-виховного комплексу, 

відбулось відкрите заняття у гуртку «Чарівний бісер», керівник Людмила 

Ільченко. Тема заняття «Виготовлення квітки «Підсніжник». 

Керівник гуртка нагадала дітям, що підсніжник є представником Червоної 

книги, і звернулась до них як патріотів рідного краю з проханням не рвати 

даремно рослинки, а охороняти ці тендітні й беззахисні квіти. 

 

 



19 

 

3 лютого 2020 року у гуртку «Творча майстерня «Амелія» відбулось 

чергове відкрите заняття, яке провела педагог Ірина Нечипуренко. Цього разу 

атестаційна комісія мала нагоду ознайомитись із виготовленням чарівних 

сердечок-валентинок із пурпурового фетру. 
 

 
 

8 лютого 2020 року естафету атестаційної кампанії ПТДЮ підхопив 

молодий педагог-хореограф Олександр Сушилін, який провів своє перше 

відкрите атестаційне заняття у хореографічному ансамблі «Вікторія». 
У ході заняття педагог вдало розкрив тему: «Сучасні стилі та напрямки в 

хореографічному мистецтві». 
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У ІІ семестрі 2019-2020 н.р. була завершена атестація педагогічних 

працівників ПТДЮ. Підсумкове засідання атестаційної комісії закладу 

відбулось 16 березня 2020 року. За результатами атестаційної комісії І рівня 

було прийняте рішення про атестацію 17 педагогів. Успішно завершив курси 

підвищення кваліфікації на базі КНЗ КОР «КОІПОПК» у ІІ семестрі 2019-2020 

н.р. 1 педагог ПТДЮ. 

У зв’язку з карантином усі методичні працівники ПТДЮ перейшли у 

режим дистанційної роботи. Методична служба закладу стабільно надавала 

інформаційну підтримку освітнього процесу та професійну допомогу колегам. 

Протягом всього періоду карантину методисти закладу працювали з 

документацією, підбирали ресурси для здійснення онлайн навчання. У свої 

роботі вони використовували інструменти онлайн-спілкування та електронні 

ресурси й веб-сервіси, практикували індивідуальні консультації (електронна 

пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо). Зокрема, методистами ПТДЮ 

були підібрані та рекомендовані ресурси, які доцільно використовувати 

керівникам гуртків під час дистанційної роботи. Також надавали рекомендації 

педагогам закладу щодо застосування цих ресурсів через соціальні мережі 

Фейсбук та Вайбер. Окрім того, методисти багато часу відводили на 

вдосконалення професійної майстерності та самоосвіту. Вони переглянули низку 

вебінарів на освітніх платформах «На Урок», «EdEra», «Prometheus» та 

«Всеосвіта», саме: «Онлайн-тести: принципи успішної взаємодії під час 

дистанційного навчання»; «Друге дихання» в дистанційному навчанні: 

узагальнення та нові ідеї»; методологічний семінар з позашкільної освіти «On-

line відкрита лекція «Інклюзивне навчання у закладах позашкільної освіти»; 

«Дизайн-мислення в освіті»; «Права людини в освітньому просторі»; «Розвиток 

уяви як складової творчого мислення молодших школярів», «Створення 

інклюзивного середовища в закладі освіти». 

Методисти брали активну участь у щотижневій онлайн нараді за 

допомогою програми ZOOM, яку технічно забезпечувала методист Ірина 

Акімова.   

 

 
 

http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjkFuxCAMRU8TdiAgQDoLFjNtcw8HCEFNnCiBVOnpy1TdjGRZ33r2__a2M_qt0yRZySXnSkphalNMsA_Tm-6hTf9-q-zx2SiOUPb1i7l1YQXIZPUgBFeDG1utbq0So9atcdJzPY6Bm0BmO-W8HU17b2Rf68Wgzt9hSAh7VX4vMVCfJkC8gJ5VHhnQpQvXpVCE0z1RouUHIswY_tYyUFzPRJMPZLdH2GO42DGnLeRDCFFfjguk-RlIsv1Pk50K6ImDZYMUsR6_kl8DFVnv
http://email.naurok.com.ua/c/eJxVjkFuxCAMRU8TdiAgQDoLFjNtcw8HCEFNnCiBVOnpy1TdjGRZ33r2__a2M_qt0yRZySXnSkphalNMsA_Tm-6hTf9-q-zx2SiOUPb1i7l1YQXIZPUgBFeDG1utbq0So9atcdJzPY6Bm0BmO-W8HU17b2Rf68Wgzt9hSAh7VX4vMVCfJkC8gJ5VHhnQpQvXpVCE0z1RouUHIswY_tYyUFzPRJMPZLdH2GO42DGnLeRDCFFfjguk-RlIsv1Pk50K6ImDZYMUsR6_kl8DFVnv
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-ak-skladovoi-tvorcogo-mislenna-molodsih-skolariv-170.html
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-uavi-ak-skladovoi-tvorcogo-mislenna-molodsih-skolariv-170.html
http://email.naurok.com.ua/c/eJxdTtFqxSAU-5r6ZtFTtfXBhzvY_Q9nXXtoq0Wto_fr52AvG4SQEEgym1HJaZQEDTBgTMDEBRuY6nnPRv0ELYV6m_SDw3snWLBXilvv4tFflqxGSADPlZaThMafbmTjJMA55bUQeiC7WUs5czc8Ong2_Clo_st_YLCpqVxqTD6E21IM235fL6whLpFmn_wcK2a3Wlrpy267nZHGXLEgSabli7_7vOPpS-act5_LYXH_WSHF_E7AoNZ4JU6cPU6LS6A4_8--ARY5Vu4
http://email.naurok.com.ua/c/eJxdTtFqxSAU-5r6ZtFTtfXBhzvY_Q9nXXtoq0Wto_fr52AvG4SQEEgym1HJaZQEDTBgTMDEBRuY6nnPRv0ELYV6m_SDw3snWLBXilvv4tFflqxGSADPlZaThMafbmTjJMA55bUQeiC7WUs5czc8Ong2_Clo_st_YLCpqVxqTD6E21IM235fL6whLpFmn_wcK2a3Wlrpy267nZHGXLEgSabli7_7vOPpS-act5_LYXH_WSHF_E7AoNZ4JU6cPU6LS6A4_8--ARY5Vu4
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Також педагоги багато часу відводили роботі над індивідуальними темами 

самоосвіти, редагуванні методичних розробок, посібників, сценаріїв творчих 

заходів, матеріалів конкурсів, статей, тощо. Упорядковували та 

систематизовували свої методичні розробки, а саме: методичний посібник «Київ 

– колиска української державності», упорядник Василянська Ірина; методичний 

порадник «Створення та ведення блогу на платформі «Всеосвіта», упорядник 

Акімова Ірина; методичні рекомендації «Поради, які допоможуть пережити дні 

вимушеного карантину», упорядник Сліпець Ірина. 

На початку травня методисти підготували матеріали проєкту 

«Самореалізація європейської молоді шляхом отримання неформальної освіти» 

для участі в обласному конкурсі на кращий суспільно значущий проєкт 

учнівського самоврядування у номінації «Вибір професії як життєвий проєкт». 

Інформація про методичну діяльність Палацу творчості дітей та юнацтва у 

ІІ семестрі 2019-2020 н.р. була висвітлена на сайті ПТДЮ 

https://www.bdut.org.ua/ та на сторінці Facebook. 

 

 

 

 

 

Інформацію підготувала: 

Сліпець І.В., заступник директора з навчальної роботи ПТДЮ 
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