
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



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;



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

❑ 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;

❑ 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.



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.



7 вересня 2021 року відбулося перше засідання 
педагогічної ради.



Спільне фото педагогів ПТДЮ. 
7 вересня 2021 року



Протягом І семестру 2021-2022 н.р. педагоги ПТДЮ взяли 
участь у різних методичних і фахових конкурсах та отримали 

такі результати:



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.



Відкриті заняття, які провели педагоги у рамках атестації 
2021-2022 н.р.



Кожен, хто перестає вчитися, - старіє, неважливо - в 20 або 80 
років. А будь-який інший, хто продовжує вчитися, залишається 

молодим. Найважливіше в житті – це зберегти мозок молодим" , -
стверджував Генрі Форд.



Український вчений Іван Зязюн
стверджує, що змістом 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».



Протягом І семестру 2021-2022 н.р. року 5 педагогів ПТДЮ 
пройшли національний тесту на цифрову грамотність та отримали 

електронні сертифікати, які засвідчили рівень володіння 
професійними цифровими  компетентностями.



Дякую за увагу!


