Звіт про підсумки методичної роботи педагогічних працівників
Палацу творчості дітей та юнацтва Броварської міської ради
за І семестр 2020-2021 навчального року
У І семестрі 2020-2021 навчального року методична робота у закладі
здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну
середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про
охорону дитинства», 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», постанови Головного санітарного лікаря
України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у
закладах освіти на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної
хвороби (СОVID-19)», листа Міністерства освіти і науки України від 28.08.2020
№ 6/1054-20 «Рекомендації з питань організації освітнього процесу в закладах
позашкільної освіти у 2020-2021 навчальному році», листа МОНУ від
19.05.2020 № 6/643-20 «Організаційно-методичні рекомендації щодо навчання
за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті», листа МОНУ від
20.07.2020, № 1/9 - 385 «Про деякі питання організації виховного процесу у
2020-2021 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних
життєвих навичок», листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від
27.07.2020, № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної
служби у системі освіти на 2020-2021 н.р.», наказу Управління освіти і науки
БМР від 21. 09.2020 №186 «Про організацію та зміст науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами закладів освіти м. Бровари у 2020-2021 н.р.»,
наказу ПТДЮ від 29.09.2020 № 69 «Про організацію та зміст методичної
роботи з педагогічними кадрами у 2020-2021 н.р.», наказу ПТДЮ від 18.09.2020
№ 62 «Про проведення атестації педагогічних працівників ПТДЮ у 2020-2021
н.р.», 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 2020-2021 н.р.
педагогічний колектив продовжив роботу над єдиною науково-методичною
проблемою «Удосконалення освітнього процесу на основі впровадження
компетентнісного підходу як засобу розвитку творчої особистості» (ІV етап
– узагальнюючий, підсумковий).
З метою підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової
підготовки педагогів ПТДЮ у І семестрі 2020-2021 н.р. всю науковометодичну роботу було спрямовано на вирішення таких завдань:
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- 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 науковометодичної 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,
компетентності, відповідальності педагогів за результати своєї праці,
удосконалення системи стимулів для підвищення фахової майстерності
педагогів й ефективності їхньої роботи;
- 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
«Калинка»), на присвоєння звання «Народний художній колектив» (театр
народної пісні «Слов’яночка») та на підтвердження звання «Зразковий художній
колектив (хореографічний колектив «Феєрія Денс»);
- організацію роботи засідань МО для методистів закладів позашкільної
освіти міста Бровари;
- забезпечення ефективного функціонування сайту ПТДЮ.
Пріоритетним освітнім завданням ПТДЮ у І семестрі 2020-2021 н.р.
були:
- формування у здобувачів освіти уміння вчитися з використанням ІТ, а у
педагогів – уміння забезпечувати цей процес;
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- забезпечення впровадження різних форм навчання, в тому числі
змішаного та дистанційного;
- забезпечення рівного доступу до освіти дітей усіх категорій;
- створення безпечних умов для усіх учасників освітнього процесу в
умовах роботи під час карантину.
З початку 2020-2021 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.
У І семестрі 2020-2021 навчального року програмне забезпечення ПТДЮ
нараховувало 39 навчальних програм, серед них: 11 типових навчальних
програм, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України;
28 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. № 14.1/101685), 24 з яких 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).
4 навчальні програми затверджені педагогічною радою ПТДЮ
(протокол №3 від 08.09.2020) та погоджені науково-методичною радою НМНЦ
управління освіти і науки Броварської міської ради ( протокол № 5 від
16.09.2020).
У листопаді 2020 року була здійснена передплата періодичних видань
закладом на 2021 рік у кількості 10 найменувань на суму 7 414 грн. 56 коп.
8 вересня відбулось перше засідання педагогічної ради «Навчальний
рік 2020-2021: виклики та можливості». Головним питанням педради було
організація освітнього процесу ПТДЮ в умовах пандемії. Директор закладу –
Валентина Павлученко наголосила на вимогах щодо роботи закладу під час
карантину та закликала всіх обов’язково дотримуватися їх. Інформацією про
атестацію педагогічних працівників та нові вимоги до проходження курсів
підвищення кваліфікації поділилась заступник директора з навчальної роботи –
Ірина Сліпець. Методист Ірина Василянська звернула увагу педагогів на
визначення методів роботи з вихованцями в умовах карантинних обмежень,
використання освітніх платформ та контенту, коригування календарного плану
та навчальних програм. Про організацію роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу ПТДЮ у 2020-2021 н.р. надала
заступник директора з навчально-виховної роботи Євгенія Бойко. Річний план
роботи ПТДЮ на поточний навчальний рік було презентовано завідувачем
організаційно-масовим відділом Іриною Акімовою.
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Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних
працівників України (наказ МОН України від 06.10.2010 № 930) зі змінами
(накази МОН України від 20.12.2011 № 1473, від 08.08.2013 № 1135), Закону
України «Про освіту», наказу Управління освіти і науки Броварської міської
ради Київської області від 17.09.2020 № 180 «Про проведення атестації
педагогічних працівників закладів освіти м.Бровари у 2020/2021 навчальному
році» у закладі було складено наказ ПТДЮ від 18.09.2020 № 62 «Про
проведення атестації педагогічних працівників ПТДЮ у 2020-2021 н.р.» та
розпочато атестацію педагогічних працівників ПТДЮ у кількості 12 осіб.
Курси підвищення кваліфікації у 2020-2021 н.р. на базі «КОІПОПК» розпочали
12 педагогів закладу.
Упродовж І семестру 2020-2021 н.р., у рамках атестаційних заходів,
відповідно до затвердженого графіка, були проведені відкриті заняття у
гуртках.
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Протягом І семестру 2020-2021 н.р. відповідальними за проведення занять
для педагогів ПТДЮ з вивчення комп’ютерних програм було складено графік
та проведено навчання, а саме:
- Барковська К.С. – базові програми (початковий рівень);
- Акімова І.О. – програми для дистанційного навчання (середній рівень);
- Одинець О.О. – робота з онлайн-платформами;
- Котенко Т.М. – відеомонтаж.
Відповідно до річного плану ПТДЮ 2020-2021 н.р. у листопаді було
організовано та проведено конкурс науково-методичних розробок педагогічних
працівників Палацу творчості дітей та юнацтва. У конкурсі взяли участь 5
педагогів.
У І семестрі 2020-2021 н.р. було здійснено методичний супровід у
підготовці матеріалів на підтвердження звання «Народний художній колектив»
(вокальний ансамбль «Калинка»), на присвоєння звання «Народний художній
колектив» (театр народної пісні «Слов’яночка»).
У листопаді-грудні 2020-2021 н.р. методичними працівниками
закладу надавалась допомога в оформленні електронного порфоліо
керівнику гуртка образотворчого мистецтва «Палітра», яка взяла
участь у І турі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних
працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості». Номінація
«Керівник гуртка», за напрямом «Керівник гуртків художньо-естетичного
напряму позашкільної освіти» (образотворчий профіль). Тема досвіду:
«Формування творчої компетентності особистості засобами образотворчого
мистецтва».

Підготувала:
заступник директора з
навчальної роботи Сліпець І.

5

