
Бердянський Центр дитячої та юнацької творчості ім. Є. М. Руднєвої 

 

Адреса Пр. Праці, б.24/56, м. Бердянськ, 71118 

Директор Балабан Олег Костянтинович 

Працюють 

гуртки з 

НТТУМ 

Астрономія,основи  інформаційних технологій, «Юні 

умільці», «Маленькі майстри», «Сучасний handmade», 

технічний дизайн, радіоелектроніка,технічне моделювання,, 

орігамі, «Юний скульптор», студія декоративно-ужиткового 

мистецтва «Природа і творчість», творча лабораторія 

«Дивосвіт» та інші. 

Досвід роботи Бердянський  Центр дитячої та юнацької творчості ім. 

Є. М. Руднєвої гостинно зустрічає колег – позашкільників з 

усієї області  вже вдруге за останні 3 роки. У жовтні 2014 

року тут відбувся обласний семінар за темою 

«Компетентнісно-орієнтований підхід до організації 

освітньої діяльності в астрономічному гуртку». І ось тепер, 

19 жовтня 2017 року, на базі Бердянського ЦДЮТ був 

проведений обласний семінар «Роль методичної служби у 

розвитку професійної майстерності педагогів ПНЗ».  
Методична робота в ПНЗ – це важлива складова 

навчально-виховного процесу, яка спрямовується на 

підвищення професійної компетентності педагогів і є 

наслідком ефективності всього освітнього процесу 

позашкільного навчального закладу. Від того, наскільки 

правильно організована система методичної роботи в ПНЗ, 

залежить і ступінь підвищення творчого потенціалу 

педагогічного колективу,  і якість виховного процесу, 

соціалізації особистості, і рівень співдружності з 

батьківською громадськістю. 

Педагоги Бердянського ЦДЮТ поділилися досвідом 

створення системи методичної роботи, завдяки якій 

здійснюється в закладі підвищення ефективності навчально-

виховного процесу, вдосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників, аналітичної, 

організаційної, діагностичної, пошукової, дослідницької, 

науково-практичної, інформаційної діяльності.  

 
В роботі семінару брали участь 51 педагогів з 

позашкільних навчальних закладів  Бердянська та 



Бердянського району, м. м. Запоріжжя, Енергодара, 

Мелітополя, Вільнянського, Гуляйпільського, 

Мелітопольського, Приазовського, Приморського, 

Пологівського, Розівського та Токмацького  районів.    

У часників семінару 

тепло привітали 

директор ЦДЮТ 

Балабан Олег 

Костянтинович, 

заступник начальника 

відділу освіти м. 

Бердянська Безродня 

Жанна Віталіївна,   

заступник директора з 

НМР Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» 

Ревков Олександр Васильович. 

   Першим блоком питань, розглянутих на семінарі 

була теоретична тема «Роль методичної служби у розвитку 

професійної майстерності педагогів ПНЗ». 

Директор закладу, його заступники та методисти 

поділились досвідом роботи ЦДЮТ та розкрили такі 

питання: 

-  Структура та компоненти організаційно-

функціональної моделі 

системи методичної 

роботи в ЦДЮТ; 

-  Використання 

інтерактивних технологій 

в роботі методичної 

служби; 

 

-  Оцінка якості реалізації 

освітніх програм в дитячих 

колективах ЦДЮТ м. 

Бердянська;   

-  Самоосвіта педагога як 

умова підвищення 

педагогічної 

компетентності; 

-   Використання онлайн - платформи Google в проведенні 

діагностики та анкетування учасників освітнього процесу 

ЦДЮТ; 

-  Батьки – учасники освітньо - виховного процесу ПНЗ: з 

досвіду роботи філії «Дальна коса»; 

-  Співпраця з громадою, школами та громадськими 



організаціями. 

Після перерви був опрацьований другий блок програми 

семінару: 

-  Методичний веб-квест як нетрадиційна форма 

підвищення кваліфікації керівників гуртків ПНЗ. 

-  Методичний супровід підготовки та проведення 

гурткового заняття. 

При виконанні завдань запропонованого квесту було 

вирішено ряд задач:   

 інтеграція зусиль педагогічних працівників ПНЗ в 

області застосування сучасних педагогічних 

технологій; 

 апробація нових освітніх технологій; 

 підвищення компетентності педагогічних працівників 

ПНЗ з питань, що стосуються організації та 

планування занять в ПНЗ, поширення ефективних 

форм і методів гурткової роботи; 

 просування інтернет-технологій як чинника, що 

сприяє обміну досвідом, професійному зростанню і 

розвитку учасників веб-квесту. 

Потім  одна група учасників відвідала заняття гуртка 

«Радіоелектроніка», а друга група - майстер-клас для 

педагогів – 

учасників семінару 

за темою «Веселі 

будиночки». Після 

цього учасники 

семінару, а це саме 

директори ПНЗ, 

заступники 

директорів з НВР і 

НМР, методисти,  

вчилися разом аналізувати гурткові заняття, адже 

грамотний аналіз заняття є умовою удосконалення 



навчальної діяльності дитячого об’єднання позашкільної 

освіти й професійної діяльності педагога. 

Обговорення  підсумків обласного семінару відбулося 

з використанням інтерактивної технології «Мікрофон».  

Високо оцінили  професійну компетентність педагогів 

Бердянського Центру дитячої  та юнацької творчості та 

рівень проведення обласного семінару усі виступаючі,  в т. 

ч. директор Приморського Центру дитячої та юнацької  

творчості  Мартищенко В. А., директор Андріївського 

Будинку дитячої  творчості Яковлєва М. Д., завідувач 

відділу Запорізького обласного Центру НТТУМ «Грані» 

Лукашева А. О., методист відділу освіти виконкому 

Бердянської міської ради Васильєва С. М., заступник 

директора з НВР Мелітопольського Палацу дитячої та 

юнацької творчості Болбат Ю. В.,  заступник директора з 

навчально-методичної роботи Запорізького обласного 

Центру НТТУМ «Грані» Ревков О. В. та інші учасники 

семінару.  

Усі учасники обласного заходу отримали пакет 

матеріалів відповідно до теми семінару та сувеніри, 

присвячені ювілею міста Бердянська. 

За високий організаційно-методичний рівень 

проведення обласного семінару педагогічний колектив 

Бердянського Центру дитячої та юнацької творчості ім. Є. 

М. Руднєвої та окремі педагоги були відзначені подяками 

комунального закладу «Запорізький обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді «Грані» 

Запорізької обласної ради. 

 

 

 


