
Звіт про підсумки  

методичної роботи у 

ПТДЮ за 2019-2020 н.р.



У 2019-2020 н.р. педагогічний 
колектив ПТДЮ продовжив роботу 
над єдиною науково-методичною 
проблемою: 
«Удосконалення освітнього
процесу на основі впровадження
компетентнісного підходу як 
засобу розвитку творчої
особистості»
(ІІІ етап – практичний) 



• формування освітньої системи на 
засадах педагогіки партнерства;

• модернізацію організаційних форм і 
змісту науково-методичної роботи;

• виявлення та підтримки творчо 
працюючих педагогів і підготовка їх до 
участі у фахових конкурсах;

• соціальної підтримки та створення умов 
для навчання й розвитку обдарованих 
дітей, дітей з ООП;

У 2019-2020 н.р. методична робота була 
спрямована на:



• стимулювання педагогічних працівників 
до поширення власного педагогічного 
досвіду через публікації у фахових 
виданнях та Інтернет-мережах, до 
розробок інноваційних навчальних 
програм;

• проведення та участь у семінарах, 
засіданнях творчих груп, майстер-
класах, у відповідності з планами роботи 
ПТДЮ, ЦТДЮК та Управління 

освіти і науки БМР;

У 2019-2020 н.р. методична робота була 
спрямована на:



У 2019-2020 н.р. методична робота була           
спрямована на:

• діагностування, експертну оцінку рівня 
майстерності й компетентності педагогів;

• атестацію педагогічних працівників;

• забезпечення ефективного функціонування 
сайту закладу.



Освітній процес у закладі у 2019-2020 н. р. здійснювали 
58 педагогів. Серед них – 1 Заслужений вчитель України, 

9 відмінників освіти України, 6 педагогів, які мають 
педагогічне звання «керівник гуртка-методист»



Участь педагогів закладу у Всеукраїнській науково-педагогічної 
конференції «Сучасні тенденції підвищення якості освіти» та 

форумі педагогічних працівників міста Бровари, який пройшов 
у формі партнерського діалогу «БРОосвіта»



Зустріч з делегацією американського міста Такома, 
штату Вашингтон, на чолі з мером Вікторією Вудардс



Засідання педагогічної ради з теми 
«Особливості організації освітнього процесу ЗПО у 2019-2020 н.р.».



Участь у роботі засідання ООЗО на базі ДЕНЦ «Камелія» 
Броварської міської ради



Методичні працівники працювали над втіленням
у реальність міжнародного проєкту



Працювали над втіленням у реальність
міжнародного проєкту



Засідання міського методичного об’єднання 
методистів закладів позашкільної освіти

на базі Броварського навчально-виховного об’єднання



Засідання з теми «Сучасні підходи формування 
життєтворчого простору у закладі позашкільної 

освіти» в рамках обласного опорного закладу освіти



Засідання з теми «Сучасні підходи формування 
життєтворчого простору у закладі позашкільної 

освіти» в рамках обласного опорного закладу освіти



Зустріч з колегами – педагогами Центру 
позашкільної освіти ім. О. Разумкова міста 

Бердичева Житомирської області



Засідання педагогічної ради, на якому обговорили 
питання партнерської співпраці у ЗПО



Засідання педагогічної ради, на якому обговорили 
питання партнерської співпраці у ЗПО



Участь у Відкритому методичному фестивалі закладів 
позашкільної освіти «Київ M-Fest» 



Набували професійних умінь та навичок



За результатами атестаційної комісії І рівня було прийняте 
рішення про атестацію 17 педагогів



У рамках атестаційних заходів на високому рівні були 
проведені відкриті заняття у різних гуртках



Відкриті заняття у гуртках «Матриця» та 
«Модельна агенція «Манера» 



Відкриті заняття у гуртках «Чарівний бісер», 
«Всезнайко» та «Амелія» 



Відкриті заняття у гуртках «Всезнайко» та 
«Броварчаночка» 



Онлайн нарада у програмі Zoom



Карантин – це час для самоосвіти та 
самовдосконалення



Вебінар на онлайн-платформі Gios



«Талант створювати не можна, 
але можна створювати 

культуру, тобто ґрунт, на 
якому ростуть і процвітають 

таланти». 
(Генріх Нейгауз)


