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Звіт про підсумки методичної роботи  

педагогічних працівників Палацу творчості дітей та юнацтва  

Броварської міської ради Броварського району Київської області 

за І семестр 2021-2022 навчального року 

 

На сучасному етапі розвитку позашкільної освіти науково-методична 

діяльність є невід’ємною складовою освітньо-виховного процесу, спрямована на 

підвищення професійної компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності 

всього освітнього процесу закладу.  

Головним у роботі методичної служби є забезпечення підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, розвиток творчого потенціалу сучасного 

педагога-позашкільника, вдосконалення його методичної культури. 

«Серцем» методичної роботи, яке відбиває пульс сучасного життя, 

педагогічною майстернею, яка спонукає педагогів до творчості, вдосконалення 

та постійного зростання, є методична служба закладу. 

Методична служба ПТДЮ у І семестрі 2021-2022 навчального року 

складалася з директора, заступників директора, методистів, завідувачів відділів, 

практичного психолога. 

Методична робота Палацу творчості дітей та юнацтва у І семестрі 2021-

2022 н.р. була спрямована на реалізацію проблеми «Удосконалення освітнього 

процесу на основі впровадження компетентнісного підходу як засобу розвитку 

творчої особистості», V етап – підсумковий.  

Головними завданнями методичної роботи у 2021-2022 н.р. закладу є:  

- формування освітньої системи на засадах педагогіки партнерства; 

- 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; 

- формування бази навчально-методичного забезпечення для дистанційної 

та змішаної форм навчання; 

- стимулювання ініціативи та активізацію творчості педагогічних 

колективів у науково-дослідній та інноваційній освітній діяльності, 

спрямованій на оновлення і розвиток освітнього процесу; 

- координацію роботи з педагогічними працівниками громади щодо 

своєчасного виявлення, соціальної підтримки та створення умов для 

навчання й розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді; 

- інформаційно-методичне забезпечення впровадження інклюзивної освіти; 

- 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; 

- розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, 

компетентності, відповідальності за результати своєї праці, удосконалення 

системи стимулів для підвищення фахової майстерності педагогів й 

ефективності їхньої роботи; 
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- здійснення методичного супроводу у підготовці матеріалів на 

підтвердження звання «Зразковий художній колектив» (зразковий 

художній колектив «Хореографічний колектив «Феєрія Денс» та 

зразковий художній колектив «Студія образотворчого мистецтва 

«Вернісаж»). 

- продовження атестації педагогічних працівників ПТДЮ у поточному 

навчальному році;  

- забезпечення ефективного функціонування сайту ПТДЮ;  

- сприяння участі педагогів ПТДЮ у професійних конкурсах: «Джерело 

творчості» та інших. 

Організація науково-методичної діяльності у І семестрі 2021-2022 

навчального року у закладі у здійснювалась  відповідно до нормативно-правових 

актів; річного плану роботи ПТДЮ на 2021-2022 н.р.; листа МОНУ від 

17.08.2021 №1/9-414 «Методичні рекомендації щодо організації освітнього 

процесу в закладах позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році»; наказу 

Управління освіти і науки Броварської міської ради Броварського району 

Київської області від 10.09.2021 № 161 «Про організацію науково-методичної 

роботи з педагогічними працівниками закладів освіти Броварської міської 

територіальної громади у 2021-2022 навчального року»; наказу Палацу творчості 

дітей та юнацтва Броварської міської ради Броварського району Київської 

області від 15.09.2021 № 74 «Про організацію науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами ПТДЮ у 2021-2022 навчальному році». 

З початку 2021-2022 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 2021-2022 навчального року програмне забезпечення ПТДЮ 

нараховувало 38 навчальних програм,  серед них: 11 типових навчальних  

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

27 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),  та затверджені педагогічною радою ПТДЮ (протокол № 3 від 07.09.2021) 

та погоджені науково-методичною радою Управління освіти і науки Броварської 

міської ради Броварського району Київської області (протокол №1 від 

22.09.2021).  

  У листопаді 2021 року була здійснена передплата періодичних видань 

закладом на 2022 рік у кількості 9 найменувань на суму 7 611 грн. 66 коп. 

На початку нового навчального року, 7 вересня 2021 року, відбулося перше 

засідання педагогічної ради. У ході засідання директор, Валентина Павлученко 

вказала на стратегічні завдання діяльності у 2021-2022 н.р. у сфері позашкільної 

освіти, озвучила нормативно-правову базу освітніх змін, складові освітньої 

діяльності та поділилася «лайфхаками» для роботи у закладі позашкільної 
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освіти.  Також  на засіданні було обговорено та затверджено річний план на 

новий навчальний рік, навчальні програми та освітню програму закладу. 

 

  
 

Атестація – це справжня школа підвищення і ствердження фахової 

майстерності педагога. Відповідно до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників України, наказу Управління освіти і науки Броварської 

міської ради Броварського району Київської області від 17.09.2021 № 94-к/тр 

«Про затвердження атестаційної комісії ІІ рівня та проведення атестації 

педагогічних працівників закладів освіти Броварської міської територіальної 

громади у 2021/2022 навчальному році», наказу Палацу творчості дітей та 

юнацтва Броварської міської ради Броварського району Київської області від 

20.09.2021 № 77 «Про затвердження атестаційної комісії І рівня та проведення 

атестації педагогічних працівників ПТДЮ у 2021/2022 навчальному році» 

розпочато атестацію педагогічних працівників ПТДЮ у кількості 11 осіб.  

Методичний супровід освітньо-виховного середовища ЗПО можна 

вважати якісним, якщо є наявні високі результати участі педагогів у професійних 

або фахових конкурсах. 

Протягом І семестру 2021-2022 н.р. педагоги ПТДЮ взяли участь у різних 

методичних і фахових конкурсах та отримали такі результати: 

- Ольга Одинець, керівник гуртка «Юний ерудит», лауреат І (обласного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для 

позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2021 році, у категорії 

«Навчальні програми за дослідницько-експериментальним напрямом 

позашкільної освіти (математика, фізика та астрономія, технічні науки); 

- Ірина Акімова, завідувач організаційно-масовим відділом, нагороджена 

сертифікатом за участь у проєкті «30 днів – 30 знаменних років 

позашкільної освіти Незалежної України» з нагоди 30-річчя Незалежності 

України і 30-річчя позашкільної освіти у Незалежній Україні; 
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- Ірина Сліпець, заступник директора з навчальної роботи, нагороджена 

грамотами за  ІІІ місце у обласному конкурсі на кращий навчально-

методичний матеріал з науково-технічної творчості – 2021, номінація 

«Навчальна програма гуртка» за роботу «Навчальна програма з 

позашкільної освіти науково-технічного напряму гуртка відеомонтажу та 

режисури «Кадр» та ІІІ за місце в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу науково-методичних розробок та віртуальних ресурсів з еколого-

натуралістичного напряму позашкільної освіти за розробку сценарію 

«Планета просить порятунку»; 

- Ілля Петруша, керівник гуртка режисури та відемонтажу «Кадр» 

нагороджений грамотою за  ІІІ місце у обласному конкурсі на кращий 

навчально-методичний матеріал з науково-технічної творчості – 2021, 

номінація «Навчальна програма гуртка» за роботу «Навчальна програма з 

позашкільної освіти науково-технічного напряму гуртка відеомонтажу та 

режисури «Кадр»; 

- Михайло Шмаль, методист, нагороджений грамотою за  ІІ місце у 

обласному конкурсі на кращий навчально-методичний матеріал з науково-

технічної творчості – 2021, номінація «Навчально-методичний посібник» 

за роботу «Єноти готуються до школи». 

У листопаді-грудні 2021-2022 н.р. методичними працівниками 

закладу надавалась допомога у оформленні електронного порфоліо  

керівнику гуртка «Театр казок» Валентині Сахно, яка взяла участь у 

І (територіальному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Джерело 

творчості» у 2021/2022 навчальному році за напрямом позашкільної 

освіти: художньо-естетичний (театральний профіль). 

  Відкрите заняття – загальноприйнятий методичний захід, під час якого 

відбувається показ досвіду педагога, пропаганда нових педагогічних надбань і 

сучасних інноваційних технологій, важливий елемент освітнього процесу. 

Протягом І семестру 2021-2022 н.р. атестаційна комісія закладу відповідно 

до затвердженого графіка вивчала педагогічну діяльність осіб, які атестуються, 

шляхом відвідування відкритих занять. 

За період листопад-грудень було переглянуто 8 відкритих заходів, які 

провели педагоги у рамках атестації 2021-2022 н.р. 

Український вчений Іван Зязюн стверджує, що смислом і метою сучасної 

освіти повинна стати «людина у постійному розвитку, її духовне становлення, 

гармонізація її відносин з собою та іншими людьми, зі світом. ...Система освіти 

створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, слугує 

повноцінному розвитку особистості і, в ідеалі, її призначення – щастя людини». 

Педагоги ПТДЮ постійно підвищують свою педагогічну майстерність, 

проходять курси підвищення кваліфікації на різних освітніх онлайн-платформах, 

а також беруть участь у методичних заходах, де отримують сертифікати. Так, 

протягом  І семестру 2021-2022 н.р. 19 сертифікатів було заявлено педагогами 

закладу для визнання педагогічною радою, що відбудеться у грудні 2021 року. 

Для підвищення цифрової грамотності педагогічних працівників 

Міністерство цифрової трансформації запустило на порталі Дія національний 
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тест на цифрову грамотність педагогів. Цифрограм для вчителів розроблений 

експертами Академії цифрового розвитку на основі рамки професійних 

компетенцій для вчителів, розробленої експертами на виконання Наказу МОН 

України No 38 від 15 січня 2019 року. 

Цифрограм для вчителів оцінює 21 професійну цифрову компетенцію, що 

згруповані в 5 сфер: 

- учитель у цифровому суспільстві; 

- професійний розвиток; 

- використання та аналіз цифрових ресурсів; 

- навчання та оцінювання учнів; 

- розвиток цифрової компетентності учнів. 

За його допомогою національного тесту на цифрову грамотність кожен 

учитель зможе оцінити власний рівень цифрової грамотності та вдосконалити 

цифрові навички. 

У І семестрі 2021-2022 н. року 5 педагогів ПТДЮ пройшли національний тест 

на цифрову грамотність та отримали електронні сертифікати, які засвідчили 

рівень володіння професійними цифровими  компетентностями, а саме:  

- В. Павлученко, директор та І. Акімова, завідувач організаційним відділом 

отримали сертифікати з високим рівнем володіння професійними 

цифровими  компетентностями;  

- І. Сліпець, заступник директора з НР, Т. Глінчук, завідувач художньо-

естетичним відділом, О. Луценко, практичний психолог отримали 

сертифікати з середнім рівнем володіння професійними цифровими  

компетентностями.    

Підводячи підсумки, можна впевнено стверджувати, що діяльність 

методичної служби ПТДЮ у І семестрі 2021-2022 н.р. була спрямована на 

науково-методичний супровід усіх освітніх  процесів, що  відбувалися у закладі, 

та на створення навчально-розвивального середовища, яке формує у педагогів 

готовність до роботи на основі сучасних педагогічних технологій, до участі у 

педагогічних заходах. 

 
 

Підготувала: Ірина Сліпець,  

заступник директора з навчальної роботи 

https://osvita.diia.gov.ua/digigram

