ПАЛАЦ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
БРОВАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
15.09.2021

м.Бровари

№ 74

Про організацію науково-методичної
роботи з педагогічними кадрами
ПТДЮ у 2021-2022 навчальному році
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції Нової
української школи, наказу Управління освіти і науки Броварської міської ради
Броварського району Київської області «Про організацію науково-методичної
роботи з педагогічними працівниками закладів освіти Броварської міської
територіальної громади у 2021-2022 навчальному році» від 10.09.2021 № 161,
з метою вдосконалення фахової освіти та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладу, досягнення позитивних результатів
освітнього процесу, реалізації особистісного потенціалу педагогів
НАКАЗУЮ:
1. У 2021-2022 н.р. продовжити роботу над методичною проблемою
«Удосконалення
освітнього
процесу
на
основі
впровадження
компетентнісного підходу як засобу розвитку творчої особистості», V етап
– підсумковий.
2. Усю науково-методичну роботу у 2021-2022 н.р. у Палаці творчості дітей
та юнацтва Броварської міської ради Броварського району Київської області
(далі ПТДЮ) спрямувати на вирішення таких завдань:
1) формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства;
2) проведення моніторингу якості науково-методичної роботи;
3) удосконалення організаційно-методичних механізмів пошуку, виявлення та
підтримки творчо працюючих педагогів і підготовка їх до участі у фахових
конкурсах;
4) формування бази навчально-методичного забезпечення для дистанційної та
змішаної форм навчання;
5) стимулювання ініціативи та активізацію творчості педагогічних колективів
у науково-дослідній та інноваційній освітній діяльності, спрямованій на
оновлення і розвиток освітнього процесу;
6) координацію роботи з педагогічними працівниками громади щодо
своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для навчання
й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді;

7) інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної освіти;
8) 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, створення власного портфоліо;
9) розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму,
компетентності, відповідальності за результати своєї праці, удосконалення
системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів й
ефективності їхньої роботи.
3. Затвердити список педагогів ПТДЮ, членів професійної спільноти
педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти
на 2021-2022 навчальний рік (додаток 1).
4. Затвердити керівників методичних об’єднань закладу на 2021-2022
навчальний рік (додаток 2).
5. З метою загального керівництва й координації науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами й упровадження в освітній процес досягнень
психолого-педагогічної науки затвердити склад методичної ради закладу
(додаток 3).
6. Здійснювати методичний супровід у підготовці матеріалів на підтвердження
звання «Зразковий художній колектив» (зразковий художній колектив
«Хореографічний колектив «Феєрія Денс» та зразковий художній колектив
«Студія образотворчого мистецтва «Вернісаж»).
7. Продовжити атестацію педагогічних працівників ПТДЮ.
8. Забезпечити ефективне функціонування сайту ПТДЮ.
9. Удосконалювати систему стимулів для підвищення фахової майстерності
педагогів та ефективності їхньої роботи.
10. Методичним працівникам закладу сприяти участі педагогів ПТДЮ у
професійних конкурсах: «Джерело творчості», «Виховати особистість»,
«Погляд у майбутнє».
11. Продовжити проведення інструктивно-методичних нарад і консультацій з
питань науково-методичної та організаційно-методичної роботи для педагогів
закладу.
12. Заступникам директора з навчальної та навчально-виховної роботи
забезпечити якісне і своєчасне проведення семінарів, засідань творчих груп,
майстер-класів, відкритих занять, засідань МО у відповідності з планом
роботи закладу у 2021-2022 навчальному році.

13. Стимулювати педагогів до участі в конференціях, семінарах, тренінгах,
форумах, виставках тощо різного рівня.
14. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВ
Сліпець І.

Директор ПТДЮ

В.Павлученко

Додаток 1 до наказу ПТДЮ
від 15.09.2021 № 74

Список
педагогічних працівників ПТДЮ,
членів професійної спільноти педагогічних працівників закладів загальної
середньої та позашкільної освіти на 2021-2022 навчальний рік
№
з/п
1.

ПІП
Акімова І.

2.
3.
4.

Бойко Є.
Сліпець І.
Глінчук Т.

Посада
завідувач організаційно-масовим
відділом
заступник директора з НВР
заступник директора з НР
завідувач художньо-естетичним
відділом

Додаток 2 до наказу ПТДЮ
від 15.09.2021 № 74

Керівники методичних об’єднань ПТДЮ у 2021-2022 н.р.
№
МО
з/п
1. Культорганізаторів,
художніх керівників,
керівників гуртків
закладу
2. Керівників гуртків
художньо-естетичного
відділу
3. Керівників гуртків
гуманітарно-естетичного
відділу
4. Керівників гуртків
відділу хореографії

ПІП

Посада

Акімова І.

завідувач
організаційно-масовим
відділом

Глінчук Т.

завідувач художньоестетичним відділом

Форманська І.

завідувач гуманітарноестетичним відділом

Зінчук І.

завідувач відділом
хореографії

Додаток 3 до наказу ПТДЮ
від 15.09.2021 № 74

Члени методичної ради
Палацу творчості дітей та юнацтва
у 2021-2022 н.р.
№
з/п

ПІБ

1.

Сліпець І.
голова ради

2.
3.

Василянська І.
секретар
Павлученко В.

4.

Акімова І.

5.

Бойко Є.

6.
7.

Одинець О.
Зінчук І.

8.

Глінчук Т.

9.

Луценко О.

10. Сахно В.
11. Форманська І.

12. Шмаль М.

Посада

Освіта,
звання

заступник
директора з
НР
методист

вища

директор

вища

завідувач
організаційномасовим
відділом
заступник
директора з
НВР
методист
завідувач
відділом
хореографії

вища

завідувач
художньоестетичним
відділом
практичний
психолог
методист

вища

завідувач
гуманітарноестетичним
відділом
методист

вища

Керівник
методичного
об’єднання

вища

керівник МО
культорганізаторів,
художніх керівників,
керівників гуртків

вища
вища
фахова
передвища

керівник МО
керівників гуртків
хореографічного
відділу
керівник МО
керівників гуртків
художньоестетичного відділу

вища
вища

вища

керівник МО
керівників гуртків
гуманітарноестетичного відділу
керівник Школи
професійної
майстерності

