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1. Прізвище, ім’я, 

по батькові Безрук Катерина Олександрівна 

2. Дата 
народження 

18.06.1995 р. 

3. Який вищий 
навчальний 
заклад 
закінчила, у 
якому році, 
спеціальність за 
дипломом 

Національний педагогічний університет імені 

Михайла Драгоманова, спеціальність 

«Видавнича справа та редагування» 2016 р.; 

спеціальність «Журналістика» 2018 р. 

4. Місце роботи Центр позашкільної роботи 

5. Посада Методист, керівник гуртка «Кроки в 

журналістику» 

6. Стаж 
педагогічної 
роботи 

4 роки 

7. Стаж роботи  
методистом 
керівником 
гуртка 

 

4 роки 

3 роки 

8. Мої особистісні 
якості  
  

Впевнена, відповідальна, доброзичлива, 

дружелюбна, життєрадісна, наполеглива, 

цілеспрямована, креативна, працьовита, 

тактовна, чесна, шаноблива, щира, щедра 

9. Мої професійні 
якості 

Активна, відкрита до нової інформації, знань, 

гнучка, ініціативна, комунікабельна, 

компетентна, самостійна, мобільна, 

самокритична, здатна до змін, генерування 

ідей, здатна до рефлексії, здатна до постійного 

саморозвитку і самовдосконалення 



 

10. Участь в 

формах 

підвищення 

кваліфікації 

• Форум з позашкільної освіти «Позашкільна 

освіта: перспективи розвитку» (2016 р.);  

• Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Золоті ключі Софії Русової» 

(2016 р.);   

• Тренінг «Активні методи роботи з дітьми і 

молоддю» (2016 р.);  

• Міжрегіональний науково-практичний 

семінар «Виховання в сучасних закладах 

освіти: новий час, нові виклики, нові 

підходи» (2016 р.);  

• Міжнародна науково-практична 

конференція «Філософія дитинства Януша 

Корчака» (2017р.);   

• Всеукраїнський психологічний фестиваль 

«Паросток» (2017 р.);  

• Міжнародний форум позашкільної освіти 

«Розроблення сучасної концепції 

позашкільної освіти в сучасних умовах 

децентралізації» (2017 р.);  

• Міжнародна науково-практична 

конференція «Морально-світоглядне 

природовідповідне й культуровідповідне 

вчення Г.С.Сковороди в сьогоденні» 

(2017р.); 

• Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Особистість у виховному 

просторі зростання: від дитинства до 

юності» (2017 р.) 

 



 

  



 

 

 

 Сприяння поєднанню двох просторів:  науки і практики 

 

 Кожен – режисер свого життя 

 

 

 Не викликає сумніву, що правильно встановленими, цілими, 

міцними, безпечними сходами можна кого завгодно вивести на 

будь-яку висоту. 

Я. Коменський 

 Щоб бути майстром, необхідно володіти своїм стилем діяльності, 

концептуальністю професійного мислення. 

І. Зязюн 

 Хто дорожить життям думки, той знає дуже добре, що 

справжньою освітою є тільки самоосвіта... Треба вчитися в школі, 

але набагато більше треба вчитися після виходу зі школи, і це 

друге уміння за своїми результатами, за своїм впливом на людину 

й на суспільство незрівнянно важливіше, ніж перше. 

 Д. Писарєв 

 

 

 

 Вміння знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх 

вирощувати - мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини! 



 

 
Я – аналітик, діагност 

 
  

Я – прогнозист, ініціатор змін 

Ініціювання змін в закладі 

Здійснення прогнозування діяльності закладу, його 

структурних підрозділів, організації науково-методичної 

роботи тощо 

Стимулювання процесу якісних змін у професійній 

діяльності педагогів, заохочення їх до рефлексії, творчості, 

інноваційної освітньої діяльності 

Аналіз освітніх 

потреб соціуму 

Аналіз тенденцій, 

стану, 

результативності 

науково-методичної 

роботи в закладі 

Аналіз тенденцій і 

стану освітнього 

процесу в закладі 

Моніторинг, аналіз та 

оцінка результативності 

діяльності педагогів 

Моніторинг рівня 

розвитку професійної 

компетентності педагогів 



 

 

 

 

  

Я – програміст, проектувальник 

Розробка стратегічних 

документів закладу 

(програм розвитку, 

концепцій, положень) 

Розробка 

педагогічних 

проектів 

Розробка 

методичної 

документації 

закладу 

Я – дослідник, 
експериментатор 

 Організація дослідно-експериментальної, дослідницької 
роботи в закладі 

 Розробка положень про дослідно-експериментальну 
роботу 

 Розробка програми дослідно-експериментальної роботи в 
закладі 

 Організація і зміцнення зв’язків з науковими установами, 
залучення науковців до участі в дослідно-
експериментальній роботі 

 Організація експериментальної апробації проектів, 
програм. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – організатор, координатор  

Організація навчання 

керівників гуртків через 

семінари-тренінги, ігри, 

творчі групи, методичні 

виставки тощо 

Координація науково-

методичної роботи в 

структурних підрозділах 

закладу 

Організація системи зовнішніх зв’язків 

закладу, необхідних для успішного 

здійснення нововведень. 

 Створення банків інформації з 

актуальних проблем 

позашкільної освіти 

 Забезпечення педагогів 

необхідною інформацією про 

основні напрями розвитку 

позашкільної освіти, програми 

шляхом випуску інформаційно-

методичних вісників, 

розміщення інформації на сайті 

закладу 

 Консультування педагогів з 

проблем розвитку 

позашкільної освіти, 

організації навчально-

виховного процесу, 

досягнень психолого- 

педагогічних наук 

 Методичний супровід 

підготовки і проведення 

атестації педагогів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я – технолог 

 

Розробка і впровадження 

педагогічних технологій, 

методів, прийомів, засобів 

навчання й виховання 

дітей 

Я – редактор, автор 

 Висвітлення в на сайті закладу 

інноваційної діяльності 

педагогічного колективу та 

окремих педагогів. 

 Редагування підготовлених до 

видання програм, методичних 

посібників, результатів 

дослідно-експериментальної 

роботи, науково-методичної 

роботи, статей. 

 Розробка рекламних матеріалів 

про діяльність закладу, 

здійснення РR-діяльності через 

сайт закладу. 

 Налагодження зв’язків, 

організація взаємодії із ЗМІ, 

видавництвами. 

Я –  
постачальник 

ресурсів 

Науково-методичне та 

інформаційне забезпечення 

професійної діяльності 

педагогів 

Задоволення освітніх 

потреб педагогів Забезпечення педагогів 

необхідними ресурсами 

Поширення освітніх 

інновацій 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Полегшення процесів адаптації 
педагогів до нових професійних 
та освітніх змін. 

▪ Створення умов для самоосвіти та 
саморозвитку педагогів, 
формування їх професійної 
компетентності. 

Я – фасилітатор 

Я – 
програмний 

менеджер 

▪ Управління процесом впровадження нового змісту освіти в 
закладі. 

▪ Створення навчальних та виховних програм, навчально-
методичних комплексів. 

Я – 
наставник 

Допомога в оволодінні 
новими знаннями, 

навичками, способами 
діяльності, здатністю 

переносити їх у практику. 

 Підготовка матеріалів для 

експертизи. 

 Проведення експертизи 

інноваційних проектів, програм. 

 Експертиза інформаційно-

методичного та програмно-

методичного забезпечення 

освітнього процесу. 

 Експертиза матеріалів, 

представлених педагогами на 

конкурси різних рівнів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

▪ Залучення педагогів до активної участі в 

науково-методичній роботі, інноваційній 

діяльності шляхом підвищення їхньої мотивації, 

надання методичної підтримки в реалізації 

творчих ініціатив, здійснення системного 

інформаційно-методичного супроводу професійної 

діяльності. 

▪ Розробка системи стимулювання педагогів. 

Надання допомоги у 
розробленні індивідуальних 

освітніх програм педагогів та 

здійснення їх науково-

методичного супроводу. 



 

 

  



 

Анотація досвіду  

Безрук Катерини Олександрівни 

 

Тема досвіду: Портфоліо в закладі позашкільної освіти. 

Провідна ідея досвіду: 

Щоб прийняти виклики ХХІ століття, виховання в сучасному закладі 

позашкільної освіти має носити випереджальний характер, тобто бути 

націленим у майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, на розвиток 

ключових компетенцій вихованців, формування у них культури життєвого 

самовизначення, нових способів мислення і діяльності. 

В сучасних умовах діяльність педагога закладу позашкільної освіти 

спрямована на пошук нових форм організації освітнього процесу, його 

результативності, а в цілому – якості освіти. Введення учням портфоліо є 

необхідною умовою для розв’язання означеної проблеми.  

Портфоліо є не тільки сучасною формою оцінювання, а й допомагає 

вирішувати важливі педагогічні завдання: 

 підтримувати високу навчальну мотивацію учнів; 

 заохочувати їх активність та самостійність; 

 розвинути можливості навчання і самонавчання; 

 забезпечити відслідковування індивідуального прогресу учня в 

освітньому контексті, продемонструвати його здатності практично 

використовувати набуті знання та вміння; 

 формувати вміння вчитися – ставити цілі, планувати та організовувати 

власну навчальну діяльність; 

 розвивати навички рефлексивної та оцінної діяльності учнів; 

Формування потреби учнів у рефлексії та освоєння ними її прийомів є 

необхідним напрямком розвитку їх життєвої компетентності. 

 

 

 



 

При веденні портфоліо, рефлексія учнів виконує дві головні функції: 

 пізнавально-пошукову, яка полягає у пізнанні учнями у процесі 

рефлексії себе, свого внутрішнього світу, здатностей, своїх відносин 

із світом та місця у ньому, власної життєвої перспективи; 

 інноваційну, яка полягає у перетворенні учнем власної моделі 

навчання відповідно до уявлень про його бажану та необхідну 

модель, розширенні й подальшому осмисленні освітніх перспектив. 

Визначені вище особливості портфоліо роблять його перспективною 

формою представлення індивідуальної спрямованості, яка відповідає 

завданням допрофільної підготовки і в подальшому – профільному навчання. 

Портфоліо педагога розглядається як альтернативна форма оцінки його 

професіоналізму і результативної роботи при проведенні атестації. 

 Новизна досвіду полягає: 

 у визначенні і науковому обґрунтуванні теоретико-методологічних 

підходів, організаційно-педагогічних умов щодо використання 

портфоліо у закладі позашкільної освіти; 

 в уточненні понять «портфоліо учня», «портфоліо педагога», 

з’ясуванні змісту, форм та методів формування портфоліо; 

 у визначенні організаційно-педагогічних засад впровадження 

технології портфоліо в діяльність закладу. 

Практична значущість досвіду 

Автором досвіду розроблено:  

 Проект «Портфоліо в закладі позашкільної освіти»; 

 Навчально-методичний модуль для педагогів «Технологія роботи 

педагога з портфоліо»; 

 Методичні рекомендації «Взаємодія учнів, педагогів і батьків при 

формуванні портфоліо»; 

 Положення про портфоліо педагога, Положення про портфоліо учня. 



 

Матеріали досвіду можуть бути використані педагогами закладів 

позашкільної освіти, вчителями шкіл, ліцеїв, гімназій та в післядипломній 

перепідготовці педагогічних працівників. 

Апробація досвіду здійснювалась в Центрі позашкільної роботи 

автором, керівниками творчих об’єднань, шляхом проведення семінарів-

тренінгів «Портфоліо у освітньому процесі закладу», «Технологія роботи 

педагога з портфоліо», «Портфоліо і майбутнє учня». 

Результати досвіду обговорювалися на засіданнях науково-

методичної ради, методичних об’єднаннях керівників творчих об’єднань, 

науково-практичних конференціях, висвітлювались в науково-методичних 

посібниках. 

Актуальність досвіду підтверджує його зв’язок з прогресивними 

напрямами в навчанні і вихованні дітей, відповідність сучасним досягненням 

психолого-педагогічних наук. досвід відповідає вирішенню завдань, 

поставлених перед закладами позашкільної освіти на даному етапі розвитку. 

  



 

  



 

Індивідуальний освітній маршрут на  

2016-2017, на 2017-2018 навчальні роки 

 

Тема самоосвіти: Інноваційні педагогічні технології в сучасному 

закладі позашкільної освіти 

№ 

п/п 
Зміст роботи Терміни Результат 

1. Розроблення цільових орієнтирів 

самоосвітньої роботи, 

осмислення послідовності дій 

вересень 

2016 р. 

Розроблення плану дій 

2. Розроблення картотеки 

літератури з проблеми. Вивчення 

психолого-педагогічної та 

методичної літератури з 

проблеми 

жовтень-

грудень 

2016 р. 

Ознайомлення зі 

станом досліджуваної 

проблеми в сучасній 

педагогічній науці 

3. Осмислення прочитаної 

літератури, досвіду 

використання сучасних 

педагогічних технологій в 

освітньому  процесі 

жовтень-

грудень 

2016 р. 

Вичленення 

педагогічних ідей, 

вирішення шляхів їх 

практичного 

застосування 

4. Вивчення досвіду колег, які 

працюють над аналогічною 

проблемою  

січень 

2017 р. 

Ознайомлення з 

досвідом колег 

5. Розроблення методичної 

розробки «Проектна технологія 

як засіб формування творчої 

лютий-

березень 

2017 р. 

Матеріали методичної 

розробки 



 

 

  

особистості» 

6. Розроблення методичних 

рекомендацій «Розроблення 

тематики навчальних проектів» 

вересень 

2017 р. 

Тематика навчальних 

проектів 

7. Розроблення пам’ятки «Як 

працювати над навчальним 

проектом» 

листопад 

2017 р. 

Пам’ятка «Як 

працювати над 

навчальним проектом» 

8. Підготовка творчого звіту про 

хід роботи з самоосвіти на 

засідання методичного 

об’єднання  

квітень 

2018 р. 

Розроблення алгоритму 

творчого звіту 

9. Проведення творчого звіту про 

хід роботи з самоосвіти на 

засіданні методичного 

об’єднання  

травень 

2018 р. 

Матеріали творчого 

звіту 



 

  

  



 

4.1. Організація навчально-виховного 

процесу в гуртку 

1. 
Зміст навчально-

виховного процесу 

НВП        Р       ЗВН     МДЦ  + БК  

НВП – навчально-виховний процес, Р – 

рефлексія, ЗВН – знання, вміння, навички, 

МДЦ – морально-духовні цінності, БК – 

базові компетенції   

2. Мета 

Розвиток творчих та інтелектуальних 

здібностей, формування активної життєвої 

позиції, соціалізації підлітків шляхом 

залучення їх до журналістської діяльності; 

набуття знань необхідних для випуску 

друкованого видання та роботи в 

інформаційній сфері. 

3. 

Завдання 

 

 

 

 

 

 

Зміст навчально-виховного процесу в гуртку 

сприятиме ознайомленню з: 

o теоретичними основами журналістики як 

фаху;  

o технікою роботи з інформацією;  

o організацією колективної діяльності у 

процесі створення видання;  

o основами комп'ютерного дизайну та його 

особливостями;  

o видами та тематичним спрямуванням 

друкованих засобів масової інформації та 

інтернет-видань, рекламою; 



 

o основами тайм-менеджменту журналіста; 

o плануванням роботи редакції; 

o  організацією процесу випуску газетного 

номера; 

o створенням творчого дитячого колективу, 

який здатний видавати власну газету і 

приймати активну участь у житті Центру 

позашкільної роботи та району. 

4. 

Методологічні підходи 

до навчання, 

виховання дітей 

 Системний підхід 

 Діяльнісний підхід 

 Особисто орієнтований підхід 

 Компетентнісний підхід 

5. 
Принципи навчання, 

виховання дітей 

 Принцип адекватності навчання, виховання 

до психологічних умов розвитку дитини 

(зосередження уваги на дитині, врахування 

її вікових та індивідуальних особливостей, 

вироблення індивідуальної програми її 

розвитку) 

 Принцип визначення зони найближчого 

розвитку й організації в ній спільної 

діяльності дітей та дорослих 

 Принцип результативності кожного виду 

діяльності 

 Принцип високої мотивованості будь-яких 

видів діяльності 

 Принцип рефлексивності діяльності 

 Принцип індивідуальності 

 Принцип творчості та успіху 

 Принцип довіри й підтримки 



 

6. 

Форми організації 

діяльності учнів на 

занятті 

 Інтелектуальні ігри 

 Пізнавальні ігри 

 Дидактичні ігри 

 Сюжетно рольові ігри 

 Гра – інтерв’ю 

 Гра – бесіда 

 Мозковий штурм 

 Розв’язання та складання ребусів 

 Розв’язання та складання кросвордів 

 Моделювання ситуацій та їх розв’язання  

 Ігри-пантоміми 

 Тренінгова форма роботи 

 Проектна форма роботи 

 Рухливі ігри 

 Обговорення 

7. 

Програмно-методичне 

забезпечення 

навчально-виховного 

процесу 

Програма «Кроки в журналістику» 

(схвалена науково-методичною радою Центру 

позашкільної роботи Святошинського району 

м. Києва) 

8. Критерії оцінювання 

Особистісний розвиток учня (креативність, 

творчість, мотивація, наполегливість, 

старанність, вміння працювати в команді, 

комунікативні вміння та навички, 

організаторські здібності, вміння ставити цілі 

та планувати час, вміння приймати рішення, 

ступінь морального розвитку) 

9. Результат 
Життєво компетентний вихованець, здатний до 

саморозвитку, до навчання впродовж життя. 



 

4.2. Організація свят та виховних заходів 

Навчальний рік Тематика свят 

2016-2017 

навчальний рік 

Квест на тему «Розумники» 

Квест на тему «У пошуках новорічних пригод» 

Квест на тему «Щасливі обличчя в День Святого 

Валентина» 

Квест на тему «В гостях у весни» 

2017-2018 

навчальний рік 

Квест на тему «Таємничий Хеловін» 

Квест на тему «Світ інтелектуальних ігор» 

Квест на тему «Новорічні забави» 

 

  



 

4.3. Досягнення гуртківців 

№ 

з/п 

П.І.   

гуртківця 

Форма роботи Рівень Резуль-

тати 

1. Брайко 

Олександра 

Науково-дослідна 

робота «Процес 

формування 

емоційної сфери 

підлітка в шкільному 

середовищіів» (2016-

2017 н.р.) 

Конкур-захист. ІІ (міський) 

етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів київського 

територіального відділення 

МАН України 

2-ге місце 

2. Курінна Анна Науково-дослідна 

робота «Вплив стилю 

спілкування 

педагогів і учнів на 

результат навчання» 

(2016-2017 н.р.) 

Конкур-захист. Центр 

позашкільної роботи 

1-є місце 

3. Ковач Ольга Науково-дослідна 

робота «Портфоліо – 

засіб особистісного 

зростання підлітків» 

(2016-2017 н.р.) 

Конкур-захист. ІІ (міський) 

етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів київського 

територіального відділення 

МАН України 

Грамота 

4. Алексійчук 

Ірина 

Науково-дослідна 

робота «Вплив 

реклами на підлітків» 

(2017-2018 н.р.) 

Конкур-захист. ІІ (міський) 

етап. Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів київського 

територіального відділення 

МАН України 

Грамота  

 

 

 

 

 

  



 

  



 

Організація роботи з 
педагогами 

 
1. Реалізація тренінгової програми для педагогів «Розвиток 

професійної компетентності педагогів» 

НАВЧАЛЬНИЙ 

РІК 
ТЕМАТИКА ЗАХОДІВ 

2016-2017 

навчальний рік 

 Семінар-тренінг «Системний підхід до побудови 

навчально-виховного процесу в ПНЗ» 

 Семінар-тренінг «Потенціал технології соціального 

проектування для розвитку життєтворчих 

компетенцій учнів» 

 Семінар-тренінг  «Сучасні педагогічні технології 

розвитку учня як суб’єкта життєтворчості» 

2017-2018 

навчальний рік 

 Семінар-тренінг «Методист ЗПО: функції, ролі, 

професійний стандарт»  

 Семінар-тренінг «Освітні технології та їх 

використання та їх використання в освітньому 

процесі» (Додаток 1) 

 Семінар-тренінг «Організація науково-методичної 

роботи в ЗПО: вимоги часу, уроки на завтра»  

 Семінар-тренінг  «Проектування індивідуального 

освітнього маршруту учнів»  

 Семінар-тренінг  «Професійна компетентність 

керівника творчого об’єднання у сучасному вимірі» 

(Додаток 2) 

 



 

2. Робота постійного консультпункту «Проблемне питання» 

 

3. Підготовка і випуск для педагогів інформаційних вісників: 

НАВЧАЛЬНИЙ 

РІК 

ТЕМАТИКА ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ 

ВІСНИКІВ 

2016-2017 

навчальний рік 

 Відзначення дня ООН в творчих об’єднаннях  

 Відзначення Дня толерантності в творчих 

об’єднаннях 

 Життєва компетентність, життєтворчі компетенції 

особистості: відповідь позашкільної освіти на 

виклики ХХІ століття» 

 Відзначення Дня прав людини в творчих 

об’єднаннях  

 Нові надходження літератури в інформаційно-

методичний центр «Перспектива». 

 Відзначення Дня Соборності України 

 Відзначення Дня Героїв Небесної Сотні 

 Відзначення Дня Землі в творчих об’єднаннях  

 Сучасні педагогічні технології розвитку учня як 

суб’єкта життєтворчості 

 Відзначення Дня здоров'я  в творчих об'єднаннях 

 Відзначення Дня Європи в творчих об’єднаннях  

2017-2018 

навчальний рік 

 Маршрутна карта серпневих заходів в Центрі 

позашкільної роботи 

 Організація роботи педагогічного колективу над 

науково-методичною проблемою «Розвиток 

життєтворчих компетенцій учнів в акмеологічному 

освітньому просторі Центру позашкільної роботи» 

 Навігатор послуг інформаційно-методичного 

кабінету «Перспектива» 



 

 Нові горизонти проектної діяльності в закладі 

 Центр позашкільної роботи в освітньому просторі 

району: орієнтири для взаємодії 

 Дорожня карта «Організація методичного супроводу 

педагогів, які атестуються в 2017/2018 навчальному 

році» 

 Нормативно-правове підґрунтя атестації 

педагогічних працівників  

 Висвітлення соціально-педагогічних ініціатив, 

досвіду педагогічного колективу в фахових виданнях 

у 2016/2017 навчальному році 

 Соціокультурний потенціал міста – вихованцям 

Центру позашкільної роботи  

 Проведення в ЦПР Європейського тижня місцевої 

демократії 

 

  



 

Участь у круглих столах, 
семінарах, конференціях 

 

2016 рік 

 Участь у Форумі з позашкільної освіти. Загальні збори Міжнародної 

асоціації позашкільної освіти, 27.01.2016 р. ЦПР «Північне сяйво», 

м. Київ (сертифікат) 

 Участь к науково-практичній конференції «Золоті ключі Софії Русової» 

17.02.2016 р., м. Київ, ліцей №51 

 Участь у літературно-музичній імпрезі «Спасибі, Серце, що ти ведеш до 

майбуття» до дня народження Памфіла Юркевича  23.02.2016 р. , 

м. Київ, шк. №133  

 Участь у семінарі-тренінгу «Учнівське самоврядування в сучасній 

школі: рефлексія практики, проблем, перспектив розвитку» 13 квітня 

2016р., ЦПР «Північне сяйво»,                 м. Київ. 

 Участь у пошуково-інформаційному семінарі «Полікультурна та крос-

культурна освіта у вимірах проектної педагогіки» 12.04.2016 р., 

м. Київ, гімназія №32 “Успіх” 

 Семінар-тренінг «Кейс-технологія: площина практичного 

використання» 28 квітня, каб. 106, ЦПР «Північне сяйво», м. Київ. 

 Семінар-тренінг «Системний підхід до побудови навчально-виховного 

процесу в ПНЗ» 25 серпня 2016 р., ЦПР «Північне сяйво», м. Київ. 

 Семінар-тренінг «Діяльністний підхід у навчанні та вихованні учнів у 

позашкільних навчальних закладах» 29.09.2016 р., ЦПР «Північне 

сяйво», м. Київ 

 Участь у тренінгу «Активні методи роботи з дітьми і молодюю» 

08.10.2016 р., м. Київ (сертифікат) 



 

 Координатор Київського дитячо-юнацького форуму М18 «МЕНШІ 18 – 

МИ МОЖЕМО БІЛЬШЕ» 29.10.2016, КМДА м. Київ 

 Учасниця міжрегіонального науково-практичного семінару «Виховання 

в сучасній школі: новий час, нові виклики,нові підходи» 01 листопада 

2016 р., ЦПР «Північне сяйво», м. Київ 

 Учасниця восьмого міжнародного форуму «Інноватика в сучасній 

освіті» 25-27 жовтня 2016 р., Київський палац дітей та юнацтва 

(грамота) 

 

2017 рік 

 Семінар-тренінг «Методист позашкільного навчального закладу: 

функції, ролі, репертуар компетенцій» 01.02.2017 р., ЦПР, м. Київ  

 Учасниця у VI Відкритий міській методичній виставці «Робота 

методиста у сучасному позашкільному закладі: виклики сьогодення, 

професійний стандарт, вектори розвитку», Номінації: Сучасна система 

методичної роботи у позашкільному навчальному закладі («Методист 

ПНЗ: функції, ролі, професійний стандарт») та Роль методиста 

позашкільного навчального закладу у процесі професійного зростання 

педагогічних кадрів та оновлення навчально-методичного забезпечення 

(«Гід з самоосвіти»). 21-24 березня 2017 р., м. Арсенальна, Київський 

палац дітей та юнацтва 

 Учасниця виставки «Музей Новин» 17-26 березня 2017 р., мистецький 

арсенал 

 Учасниця науково-практичної конференції «Педагогіка і психологія 

життєтворчості як концептуальна основа розвитку закладу» 28 березня 

2017р., ЦПР «Північне сяйво», м. Київ 

 Учасниця педагогічних читань «Ян Амос Коменський – філософ, 

мислитель, гуманіст, педагог», 28.03.2017, гімназія №117 

ім. Лесі Українки 



 

 Учасниця Всеукраїнського психологічного фестивалю «Паросток» 1- 4 

квітня 2017 р., Київський палац дітей та юнацтва (сертифікат); 

 Учасниця міжнародної науково-практичної конференції «Філософія 

дитинства Януша Корчака» 7-8 квітня 2017р., Кловський ліцей №77 

 Участь у міжнародній виставці «Українські та японські родині обереги» 

15-19.05.2017, Золота зала Українського фонду культури (м. Київ, 

вул. Липська 16а). 

 Участь в міжнародному форумі з позашкільної освіти «Розроблення 

сучасної концепції позашкільної освіти в сучасних умовах 

децентралізації» 25.09.2017 р., Національний педагогічний університет 

ім. М.П. Драгоманова (сертифікат) 

 Участь в урочистих заходах «Корчак у Києві» 04.10.2017 р., будинок 

Вчених НАН України 

 Учасниця фестивалю «Азбукове Королівство Магів і Янголів» 12-14 

жовтня 2017 р., Музей книги і друкарства України  

 Участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Особистість у виховному просторі зростання: від дитинства до 

юності», 26.10.2017 р. Національна академія педагогічних наук 

України, Інститут проблем виховання (сертифікат). 

 Учасниця міжнародна науково-практичної конференції «Морально-

світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення 

Г.С.Сковороди в сьогоденні» 07.11.2017 р.,  Духовно-просвітницький 

центр, м. Київ 

 Учасниця імпрези «Я проведу вас у вічність» 04.12.2017 р., 

спеціалізована школа №47, м. Київ 

 

 

 



 

2018 

 Участь у VII Відкритій міській методичній виставці «Інтеграція 

шкільної та позашкільної освіти як провідний вектор розвитку і 

модернізації сучасної системи освіти України». Назва та вид матеріалу 

«Науково-методичне забезпечення реалізації проекту «Розвиток 

життєвої компетентності, ключових компетенцій учнів у Центрі 

позашкільної роботи» (грамота) 

 Науково-практичний семінар «Януш Корчак про місію нової школи 

життя» 22 лютого 2018 р., Кловстький ліцей №77, м. Київ,  

 Коворкінг «Технології формування про соціальної поведінки підлітків 

уразливих категорій у закладах загальної середньої освіти», 22 лютого 

2018 р., Кловстький ліцей №77, м. Київ (сертифікат) 

  



 

Проведення відкритих 
занять 

 

№ 

з/п 
ЗАНЯТТЯ ГУРТКА 

1. Заняття гуртка «Хто і як працює над 

газетою?» 

24 квітня 2017 р. 

2. Заняття гуртка «Види ілюстрацій: правила 

їх представлення у виданні» 

13 лютого 2018 р. 

  



 

Наявність публікацій у 

фахових виданнях 
№ 

П/П 
НАЗВА ПУБЛІКАЦІЙ 

НАЗВА 

ВИДАННЯ 
ВИДАВНИЦТВО 

РІК 

ВИПУСКУ 
СТОРІНКИ 

1. Проект 

«В. О. Сухомлинський 

– 100» 

Позашкілля Шкільний світ 2018 в друці 

2. Імідж – шлях до 

успіху лідера  
Позашкілля Шкільний світ 2018 в друці 

3. Виховний ресурс 

дискусії в навчання 

активу учнівського 

самоврядування 

Позашкілля Шкільний світ 2018 в друці 

 

 

  



 

 



 

Я – очима колег 

 
 –

-

-

-

 

 

 



 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

  

  



 

 

-

  

 

 

 
 

 -

 

 

 



 

Я – очима вихованців 

 творчого об’єднання 

 Привіт усім учасникам конкурсу 
«Джерело творчості». Вас вітає 

команда гуртка «Кроки в 
журналістику». Ми різні за 
віком, але це не заважає нам 

бути одною командою. 

 Ми стверджуємо, що 

Катерина Олександрівна 

най-найкращий керівник 

гуртка, оскільки для нас 

вона є порадником з усіх 

питань, носієм цікавої 

інфо рмації, знань, 

мотиватором, організатором і координатором цікавих 

творчих справ, проектів, другом. 
 

Участь у творчому об’єднанні «Кроки в журналістику»:  
що це дає мені: 

 цікаві знання; 

 розвиток і самореалізацію; 

 пізнання і відкритість до нових ідей;  

 набуття життєво необхідних компетенцій для успішного 

спілкування, навчання, розвитку; 

 перспективи на майбутнє. 



 

 Творче об’єднання «Кроки в 

журналістику» є тим 

середовищем, у якому ми 

набуваємо сил, упевненості, 

успішності, почуваємося 

особистостями.  
 

 Катерина Олександрівна – 

демократично мислячий, 

поінформований та 

компетентний керівник гуртка. 

Вона володіє системою якостей, важливих для сучасного 

педагога, а саме: демократичний стиль роботи, толерантність, 

комунікабельність, креативність, ініціативність, активність. 
 
 

 Я дуже рада, що навчаюсь у творчому об’єднанні «Кроки в 

журналістику». Завдяки цікавим, активним формам роботи, які 

використовує на заняттях    Катерина Олександрівна, я 

покращила свої навички спілкування з однолітками, з батьками; 

навчилась розробляти і реалізувати соціальні проекти, 

залучилась до науково-дослідницької діяльності, навчилась 

працювати в команді. 
 

 Важливим у роботі нашого керівника гуртка є те, що вона не дає 

нам готових знань, а 

вчить працювати з 

різними джерелами 

інформації, критично 

осмислювати і 

використовувати 

різноманітну 

інформацію. 



 

Я – очима  

батьків вихованців 

 

На заняттях гуртка «Кроки в журналістику» завжди 

панує атмосфера довіри і взаємоповаги. Діти з 

радістю відвідують гурток. 

Для них гурток – це не тільки можливість активно та 

цікаво провести вільний час, а перш за все це: 

розширення кругозору; залучення до творчої 

діяльності; можливість проявити свої знання та 

вміння; захопливі квести, екскурсії, проекти; стимул 

до подальшого самовдосконалення; перспективи на 

майбутнє. 
 

 

  

Керівник гуртка Безрук К. О. молода, має свіжий 

погляд на проблеми навчання і здатна побачити 

рішення там, де його не бачать інші. Усі її заняття 

мають суто практичний характер: наші діти вчаться 

продуктивному спілкуванню, лідерству, працювати 

командою, планувати свою діяльність і свій 

розвиток, визначати ресурси для свого 

самовдосконалення. 
 

 
 



 

 
  



 

Додаток 1 

СЕМІНАР-ТРЕНІНГ  

для керівників творчих об’єднань 

«Професійна компетентність керівника творчого об’єднання у 

сучасному вимірі» 

Мета семінару-тренінгу:  підвищити рівень поінформованості 

учасників щодо професійної компетентності керівник творчого об’єднання в 

сучасному закладі позашкільної освіти; сприяти актуалізації потреби в 

удосконаленні та оновленні практики роботи з вихованцями. 

Завдання семінару-тренінгу: 

 систематизувати знання учасників щодо: 

- сучасних функцій, ролей та ключових компетенцій керівника творчого 

об’єднання в умовах сучасного закладу позашкільної освіти (ЗПО); 

- сутності понять «професійна компетентність», «ключові компетенції 

керівника творчого об’єднання», «конкурентоздатний педагог»; 

- шляхів розвитку професійної компетентності керівника творчого 

об’єднання (ТО); 

 сформувати вміння (навички) щодо: 

- визначення власного рівня професійної компетентності; 

- розроблення шляхів професійного розвитку, розвитку ключових 

компетенцій; 

- рефлексії своєї діяльності. 

 розробити модель професійної компетентності керівника ТО. 

Очікувані результати: 

 сформованість в учасників знань щодо сучасних функцій, ролей та 

ключових компетенцій керівника ТО; 

 сформованість в керівників ТО готовності до професійного розвитку. 

 емоційно-психологічна задоволеність керівників ТО семінаром-

тренінгом. 

Учасники: керівники творчих об’єднань 



 

Кількість учасників: 15-20 осіб. 

 

ХІД СЕМІНАРУ-ТРЕНІНГУ  

1. Відкриття семінару-тренінгу (10 хв.) 

Мета: ознайомити учасників із цільовими орієнтирами семінару-

тренінгу; 

мотивувати їх на активну участь в семінарі-тренінгу. 

Обладнання: комп’ютер; проектор; мультимедійна презентація «Цільові 

орієнтири семінару-тренінгу». 

Хід проведення: тренер вітає учасників, коротко повідомляє про 

переваги тренінгової форми навчання, ознайомлює їх з програмою, метою, 

завданнями, а також очікуваними результатами семінару-тренінгу, 

використовуючи презентацію «Цільові орієнтири семінару-тренінгу». 

 

2. Знайомство учасників. Вправа «Циферблат» (20 хв.) 

Мета: сприяти знайомству учасників між собою, їх саморозкриттю, 

згуртованості. 

Обладнання: аркуші паперу з намальованим циферблатом годинника, 

плакат ватману, фломастери. 

Хід проведення: тренер пропонує учасникам встати і призначити на 

кожну годину зустріч з іншими членами групи. Кожний учасник має 

назначити 12 зустрічей. Потім тренер називає конкретно час. Учасники 

мають швидко знайти члена групи, з яким у них назначена зустріч на цей час. 

Тренер називає певну тему для розмови, учасникам потрібно обмінятися 

інформацією з цієї теми впродовж 1-2 хвилин. Якщо хтось не встиг 

назначити зустріч на цей час, то він може вибрати для розмови «вільного» 

учасника. Вправа закінчується обговоренням теми семінару-тренінгу.  

Запитання для обговорення: 

Як ви прокоментуєте наслідки знайомства? 

Що ви запам'ятали із цих зустрічей? 



 

Хто з учасників вас чимось здивував? 

 

3. Визначення правил роботи групи. Вправа «Спільна угода» (10 хв.) 

Мета: визначити правила, що забезпечать результативну роботу 

учасників семінару-тренінгу; сприяти створенню атмосфери довіри та 

доброзичливості для конструктивної роботи. 

Обладнання: плакат із написом «Спільна угода»; фломастери; стікери. 

Хід проведення: кожному з учасників тренер пропонує назвати правило, 

якого бажає дотримуватись під час семінару-тренінгу. 

Потім учасники об’єднуються у 5 груп по 5 осіб і виробляють правила, 

що сприятимуть активній та плідній роботі групи. 

Учасники презентують групові наробки. Тренер фіксує результати, 

ранжує їх, виділяє подібні та пропонує на основі представлених пропозицій 

підписати «Спільну угоду». 

Запитання для обговорення: 

Навіщо ми приймали правила? 

Чому необхідно дотримуватися прийнятих правил? 

 

4. Визначення очікувань. Вправи «Пісочний годинник» (10 хв.) 

Мета: допомогти учасникам чітко визначити, чого вони очікують від 

семінару-тренінгу. 

Обладнання: плакат, на якому намальований пісочний годинник; стікери 

у вигляді кружечків; фломастери. 

Хід проведення: кожний учасник отримує три кружечки, які 

символізують «піщинки», на яких мають написати свої очікування стосовно 

семінару-тренінгу. Після цього учасники зачитують свої очікування і 

наклеюють їх у верхній частині пісочного годинника. Останніми свої 

очікування зачитує тренер. 

Запитання для обговорення: Про що свідчать наші очкування?  Чому так 

важливо на початку семінару їх визначити? 



 

5. Мозковий штурм «Який керівник ТО є конкурентоздатним в 

сучасних умовах?» (10 хв.) 

Мета: окреслити професійні якості, необхідні керівнику творчого 

об’єднання сучасного закладу позашкільної освіти (ЗПО). 

Обладнання: комп’ютер, проектор, мультимедійна презентація «Модель 

конкурентоздатного керівника творчого об’єднання» (додаток 1). 

Хід проведення: тренер, об’єднує учасників в 4 групи (за геометричними 

фігурами). Кожна група методом мозкового штурму повинна окреслити 

професійно значущі якості керівника творчого об’єднання сучасного ЗПО. 

По завершенню завдання відбувається презентація напрацювань груп у 

великому колі. 

       Запитання для обговорення: 

Який висновок можна зробити після цієї вправи? 

 

6. Вправи «Функції керівника творчого об’єднання» (20 хв.) 

Мета: окреслити сучасні функції керівника творчого об’єднання. 

Обладнання: папір формату А3, фломастери, мультимедійна презентація 

«Функції керівника творчого об’єднання» (додаток 2). 

Хід проведення: тренер об’єднує учасників у 5 груп (за кольорами). 

Кожна група отримує аркуш паперу, де зазначено одну із п’яти функцій 

керівника гуртка. Учасники мають окреслити дії педагога, навички, 

педагогічні знання необхідні для виконання функції. По завершенню 

представники груп презентують свої напрацювання. Тренер підводить 

підсумки вправи, використовуючи мультимедійну презентацію «Функції 

керівника творчого об’єднання».  

       Запитання для обговорення: 

З якою метою ми робили цю вправу? 

Які думки вона у вас викликала? 

 

 



 

7. Виконання вправи на активізацію «Банзай» (5 хв.) 

Мета: активізувати групу для подальшої роботи 

Учасники стають в колону за тренером і починають рухатися уявною 

доріжкою один за одним. При цьому треба подолати уявні перешкоди 

(пройти через болото, перескочити через повалене дерево тощо). Всі 

учасники повторюють рухи тренера. Викрикнувши «Банзай!», тренер 

переходить в кінець колони, а той, хто стояв за ним веде колону далі. Вправа 

проводиться доти, поки 5-6 учасників не побувають у ролі ведучого. 

 

8. Вправи «Професійні ролі керівника творчого об’єднання» (15 хв.) 

Мета: окреслити ролі керівника творчого об’єднання.  

Обладнання: папір формату А3, фломастери, мультимедійна презентація 

«Модель конкурентоздатного керівника творчого об’єднання» (додаток 1). 

Хід вправи: тренер об’єднує учасників, 4 групи (за назвами пір року), 

пропонує групі визначити ролі керівника творчого об’єднання сучасного 

ЗПО. По завершенню представники груп презентують свої напрацювання. 

Тренер підводить підсумки проведеної вправи використовуючи 

мультимедійну презентацію «Професійні ролі керівника творчого 

об’єднання». 

       Запитання для обговорення: 

З якою метою ми робили цю вправу? 

На яке запитання ви знайшли відповідь в ході виконання вправи? 

 

9. Ділова гра «Модель професійної компетентності керівника ТО» 

(15 хв.) 

Мета: окреслити компетенції сучасного керівника творчого об’єднання. 

Обладнання: папір формату А3, фломастери, мультимедійна презентація 

«Модель професійної компетенції керівника творчого об’єднання»            

(додаток 3). 



 

Хід проведення: тренер об’єднує учасників, 4 групи (за сторонами світу), 

пропонує групі окреслити компетенції керівника творчого об’єднання. 

Учасники записують на папері свої думки. По завершенню представники 

груп презентують свої наробки. Тренер підводить підсумки проведеної 

вправи, використовуючи презентацію «Модель професійної компетенції 

керівника творчого об’єднання». 

 Запитання для обговорення: 

Які висновки ви зробили для себе? 

 

10.  Вправа «Асоціативний ряд» (10 хв.) 

Мета: окреслити сутність поняття «професійний стандарт педагога» 

Обладнання: фліп-чарт, папір формату А-3, фломастери, мультимедійна 

презентація «Професійний стандарт педагога» (додаток 4) 

Хід проведення: тренер об’єднує учасників в чотири групи (за назвами 

квітів),  звертає їх увагу на плакат з написаним по вертикалі словом 

«професійний стандарт» і просить написати слова, що асоціюються з 

поняттям «професійний стандарт». По завершенню відбувається презентація 

напрацювань груп у великому колі. 

Запитання для обговорення: 

Що дало вам виконання цієї вправи? 

 

11.  Інформаційне повідомлення «Професійний стандарт керівника 

творчого об’єднання» (10 хв.) 

Мета: надати інформацію про структуру, складові професійного 

стандарту керівника творчого об’єднання. 

Обладнання: мультимедійна презентація «Професійний стандарт 

керівника творчого об’єднання» (додаток 4). 

Хід проведення: тренер використовуючи, мультимедійну презентацію 

«Професійний стандарт керівника творчого об’єднання» ознайомлює 



 

учасників з структурою, складовими професійного стандарту керівника 

творчого об’єднання. 

 

12.  Підбиття підсумків семінару тренінгу. Вправа «Циферблат»  

(5 хв.) 

Мета: підбити підсумки семінару-тренінгу. 

Обладнання: плакат із малюнком «Пісочний годинник». 

Хід проведення: тренер пропонує учасникам підійти до плакату 

«Пісочний годинник» та знайти свій стікер. Потім кожний з учасників 

висловлює свої враження від тренінгу та прикріплює свій стікер у нижній 

частині годинника, якщо його очікування здійснилися. Після завершення 

відбувається обговорення у загальному колі. 

Тренер дякує учасникам за роботу. 

 

Додаток 1 

Професійні ролі керівника творчого об'єднання 

Професійні ролі 

керівника ТО 

Зміст діяльності 

Інформатор  Науково-методичне та інформаційне забезпечення професійної діяльності 

педагогів, поширення освітніх інновацій, задоволення освітніх потреб; 

Створення банків науково-педагогічної інформації; 

Підготовка інформаційних вісників з актуальних проблем позашкільної освіти. 

Ініціатор змін  Стимулювання процесу якісних змін у професійній діяльності педагогів, 

заохочення їх до рефлексії, творчості, інноваційної діяльності. 

Консультант  Надання консультативної допомоги педагогам в розробленні освітніх програм, 

занять, при написанні статей тощо; 

Аналітик  

Діагностик 

Аналіз тенденцій і стану освітнього процесу в закладі; 

Моніторинг, аналіз і оцінка результативності діяльності педагогів; 

Вивчення фактичного стану методичної діяльності в закладі. 

Автор  

Редактор  

Висвітлення досвіду педагогічного колективу, окремих педагогів в ЗМІ; 

Редагування підготовлених до видань програм, навчальних і методичних 

посібників, результатів науково-дослідної роботи, статей;  

Налагодження зв’язків та взаємодії зі ЗМІ, видавництвами; 

Дослідник  

 

Науково-методичне забезпечення організації науково-дослідної роботи в 

закладі;  

Розроблення положень, програм науково-дослідної роботи;  

Залучення науковців до участі в науково-дослідній роботі; 

Координація спільної діяльності учасників інноваційних процесів. 

Програміст  

Проектувальник  

Здійснення прогнозування розвитку закладу, його структурних підрозділів; 

Розроблення різних проектів діяльності закладу; 



 

Планування діяльності з врахуванням перспектив розвитку;  

Розроблення навчальних програм спільно з педагогами, реалізуючими їх. 

Організатор 

Координатор 

Організація системи підвищення кваліфікації педагогів через семінари, ігри, 

творчі групи, методичні вистави тощо; 

Координація методичної роботи в структурних підрозділах закладу. 

Організація системи зовнішніх зв’язків закладу, необхідних для успішного 

здійснення нововведень. 

Технолог  Розроблення технологічних процесів, нових елементів технологій, методів, 

прийомів, засобів навчання, виховання й розвитку дітей; 

Експерт  Здійснення експертизи методичних і дидактичних матеріалів педагогів; 

Забезпечення рецензування методичної продукції педагогів; 

Здійснення експертизи інноваційних проектів. 

Наставник  Допомога в оволодінні новими знаннями, навичками, способами діяльності, 

здатність переносити їх у практику. 

Фасилітатор  Полегшення процесів адаптації педагогів до нових професійних та освітніх 

змін; 

Створення умов для самоосвіти та саморозвитку педагогів, формування їх 

професійної компетентності; 

Ентузіаст  Заохочення педагогів до методичної роботи, підвищення їхньої мотивації, 

надання підтримки в реалізації творчих ініціатив; 

Формування нових професійних потреб, які будуть затребувані практикою в 

найближчому майбутньому; 
Тьютор Розроблення індивідуальних освітніх програм педагогів та їх науково-методичний 

супровід 

 

Додаток 2 

Функції керівника творчого об’єднання  

ФУНКЦІЯ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ, 

СПРЯМОВАНОЇ НА ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Дії педагога 

 Набір учнів у творчі об’єднання, гуртки 

 Розроблення заходів щодо модернізації оснащення навчального 

приміщення, формування його предметно-просторового середовища, що 

сприятиме забезпеченню освоєння навчальної програми  

 Організація, стимулювання й мотивація діяльності та спілкування учнів 

на заняттях  

 Проміжний контроль, надання допомоги учням в корекції діяльності на 

заняттях  

Необхідні вміння 



 

 Розробляти рекламно-інформаційні матеріали про можливості і зміст 

навчальної програми, презентувати її при проведенні заходів щодо залучення 

учнів у творчі об’єднання, гуртки 

 Набирати й комплектувати групи учнів відповідно до їхніх 

психологічних, соціальних, пізнавальних потреб 

 Залучати учнів до діяльності, підвищувати їхню мотивацію, 

підтримувати, заохочувати, спрямовувати до реалізації поставленої мети 

 Допомагати учням знайти оптимальний напрям діяльності на заняттях 

відповідно до їхніх індивідуальних і вікових характеристик 

 Організовувати діяльність учнів, створювати для неї відповідні умови, 

забезпечувати необхідними ресурсами 

 Аналізувати процес і результати виконаного на занятті 

 Організувати роботу учнів над створенням портфоліо власних 

результатів (колекції робіт, яка засвідчує зусилля кожного учня, його прогрес 

і досягнення в освоєнні навчальної програми) 

 Створювати позитивно налаштовану, емоційно забарвлену атмосферу 

на заняттях, використовувати різні засоби педагогічної підтримки учнів 

 Розробляти заходи щодо модернізації оснащення навчального 

приміщення, формувати його предметно-просторове середовище, що 

забезпечує освоєння навчальної програми 

 Забезпечувати збереження й ефективне використання обладнання, 

технічних засобів навчання 

 Аналізувати можливості й залучати ресурси зовнішнього 

соціокультурного середовища до реалізації програми 

 Створювати умови для розвитку учнів, дитячого колективу, 

учнівського самоврядування 

 Використовувати на заняттях педагогічно обґрунтовані форми, методи, 

засоби і прийоми організації діяльності учнів (в тому числі інформаційно-

комунікаційні технології (ІКТ), проектну технологію, технологію портфоліо, 



 

технологію колективної творчої діяльності, технологію створення ситуації 

успіху), електронні освітні й інформаційні ресурси з врахуванням 

особливостей: 

- завдань навчальної програми; 

- вікових та індивідуальних особливостей учнів (в тому числі 

обдарованих дітей, учнів з обмеженими можливостями здоров’я). 

 Здійснювати електронне навчання, використовувати дистанційні 

освітні технології 

 Готувати учнів до участі в конкурсах, виставках, фестивалях, науково-

дослідницькій діяльності МАН 

 Створювати умови для формування і розвитку самоконтролю й 

самооцінки учнями процесу й результатів освоєння програми 

 Проводити педагогічне спостереження, використовувати різні методи, 

засоби й прийоми проміжного контролю, підтримувати зворотний зв'язок 

 Контролювати санітарні умови навчального кабінету, виконання на 

заняттях вимог охорони праці, аналізувати й попереджати можливі ризики 

життю і здоров’ю учнів у ході навчання 

 Аналізувати проведені заняття для встановлення відповідності змісту, 

методів і засобів поставленим цілям і завданням, інтерпретувати та 

використовувати в роботі отримані результати для коригування власної 

діяльності 

 Налагоджувати контакти, взаємодіяти з членами педагогічного 

колективу, батьками учнів, неурядовими і громадськими організаціями, 

дотичними до навчання і виховання дітей та учнівської молоді 

 

 

Професійні знання 

 Нормативно-правові акти про позашкільну освіту (Закон України 

«Про позашкільну освіту», Положення про заклад позашкільної освіти) 



 

 Нормативно-правові акти в сфері захисту прав дитини (Декларація про 

права дитини, Конвенція про права дитини) 

 Сучасні підходи (системний, особистісно орієнтований, діяльнісний, 

компетентнісний) і концепції навчання, виховання учнів 

 Державні вимоги до змісту, структури навчальної програми  

 Основні вимоги і технічні прийоми створення інформаційно-рекламних 

матеріалів про творче об’єднання (гурток), можливості і зміст навчальної 

програми на паперових і електронних носіях 

 Принципи і прийоми презентації навчальної програми  

 Техніки і прийоми спілкування (активного слухання, переконання, 

ведення дискусії) з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей 

співрозмовників 

 Характеристики різних технологій, методів, форм, прийомів і засобів 

організації діяльності при освоєнні навчальної програми  

 Електронні ресурси необхідні для організації різних видів діяльності 

учнів  

 Психолого-педагогічні основи і методики використання технічних 

засобів навчання, ІКТ, електронних освітніх та інформаційних ресурсів, 

дистанційних освітніх технологій 

 Особливості й організація педагогічного спостереження, методи 

педагогічної діагностики, педагогічного моніторингу, принципи й прийоми 

інтерпретації отриманих результатів  

 Основні характеристики, способи педагогічної діагностики та розвитку 

ціннісно-смислової, емоційно-вольової, потребнісно-мотиваційної, 

інтелектуальної, комунікативної сфер учнів різного віку на заняттях 

 Основні підходи й напрями роботи з професійної орієнтації, підтримки 

й супроводу професійного самовизначення при реалізації навчальної 

програми 



 

 Особливості обдарованих дітей, учнів з обмеженими можливостями 

здоров’я, специфіка інклюзивного навчання 

 Педагогічні, санітарно-гігієнічні, ергономічні, естетичні, психологічні 

вимоги до дидактичного забезпечення та оформлення навчального 

приміщення відповідно з його призначенням і напрямом навчальної 

програми  

 Правила експлуатації навчального обладнання і технічних засобів 

навчання  

 Вимоги техніки безпеки при проведенні занять у закладі і на виїзних 

заходах  

 

ФУНКЦІЯ 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У 

ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Дії педагога 

 Планування підготовки виховних справ 

 Організація підготовки виховних справ 

 Проведення виховних справ 

 Моніторинг результативності виховної діяльності з учнями  

Необхідні вміння 

 Враховувати запити, потреби й інтереси учнів при плануванні 

виховних справ 

 Залучати учнів до планування виховних справ, організації їх підготовки 

та аналізу з опорою на ініціативу і розвиток самоврядування учнів 

 Використовувати при проведенні виховних справ педагогічно 

обґрунтовані форми, методи, способи і прийоми організації діяльності та 

спілкування учнів з врахуванням їх віку, індивідуальних особливостей 

 Використовувати педагогічно доцільні взаємовідносини з учнями при 

проведенні виховних справ, використовувати різні засоби педагогічної 

підтримки учнів  



 

 Виконувати вимоги техніки безпеки 

 Взаємодіяти з членами педагогічного колективу, батьками учнів при 

підготовці і проведенні виховних справ 

 Проводити аналіз і самоаналіз організації виховної діяльності, 

підготовки і проведення виховних справ, відстежувати педагогічні ефекти 

проведення виховних справ 

 Здійснювати виховну діяльність з учнями на засадах індивідуалізації, 

створення умов для саморозвитку і самовиховання, осмисленого визначення 

своїх можливостей і життєвих цілей 

 Реалізувати у процесі виховної діяльності особистісно орієнтований, 

діяльнісний, системний та компетентнісний підходи  

 Оптимально поєднувати форми організації виховної діяльності 

(індивідуальної, групової, масової) 

 Створювати належні умови для особистісного зростання кожного учня 

(створення ситуацій успіху та підтримки), його психолого-педагогічного 

супроводу  

 Співпрацювати з органами учнівського самоврядування  

 Інтегрувати зусилля батьків, представників громадських та благодійних 

організацій, вищих навчальних закладів, правоохоронних органів та установ 

систем охорони здоров’я  

 

Необхідні знання 

 Нормативно-правові акти в сфері виховання учнів, основні принципи 

виховання  

 Сучасні підходи і концепції виховання дітей та учнівської молоді 

 Сучасні виховні технології  

 Основні напрями виховної діяльності, особливості організації і 

проведення виховних заходів  



 

 Методи і форми організації виховної діяльності і спілкування, техніки і 

прийоми залучення учнів у діяльність і спілкування при організації і 

проведенні виховних заходів  

 

ФУНКЦІЯ 3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА  

З БАТЬКАМИ УЧНІВ ПРИ ВИРІШЕННІ  

ЗАВДАНЬ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ 

Дії педагога 

 Планування взаємодії з батьками учнів  

 Проведення батьківських зборів, індивідуальних і групових 

консультацій з батьками учнів  

 Організація спільної діяльності учнів і батьків при проведенні занять і 

виховної діяльності  

Необхідні вміння 

 Визначати цілі і завдання соціального партнерства з батьками учнів, 

планувати діяльність відповідно їхніх потреб, запитів, інтересів  

 Встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з батьками 

учнів, використовувати норми педагогічної етики, вирішувати конфліктні 

ситуації (при порушенні прав дитини, невиконанні батьківських обов’язків) 

 Вивчати думку батьків учнів про результати їх навчання та виховання в 

процесі освоєння навчальної програми  

 Організовувати і проводити батьківські збори, індивідуальні і групові 

консультації з батьками учнів з метою інформування батьків про хід і 

результати освоєння дітьми навчальної програми, творчі досягнення учнів, 

підвищення рівня психолого-педагогічної компетентності батьків  

 Використовувати різні прийоми залучення батьків до організації занять 

і виховних справ, методи, форми і засоби організації їх спільної з дітьми 

діяльності 

Необхідні знання 



 

 Нормативно правові акти в сфері захисту прав дитини, включаючи 

міжнародні 

 Особливості сімейного виховання і сучасної сім’ї, зміст, форми і 

методи роботи педагога з сім’ями учнів  

 Педагогічні можливості і технології підготовки і проведення заходів 

для батьків і за участю батьків  

 Основні форми, методи, прийоми і засоби формування та розвитку 

психолого-педагогічної компетентності батьків учнів 

 Основні принципи і технічні прийоми створення інформаційних 

матеріалів для батьків (текстів для публікації, презентацій, фото- і відео 

звітів, колажів) 

 Прийоми залучення батьків до організації занять і виховних справ, 

методи, форми і засоби організації їх спільної з дітьми діяльності   

 

ФУНКЦІЯ 4. ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ Й ОЦІНЮВАННЯ 

ОСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Дії педагога 

 Контроль й оцінювання освоєння навчальних програм  

 Аналіз й інтерпретація результатів педагогічного контролю й 

оцінювання  

 Фіксація й оцінювання динаміки розвитку учнів в процесі освоєння 

навчальної програми  

 Необхідні вміння 

 Визначати форми, методи й засоби оцінювання процесу та результатів 

діяльності учнів при освоєнні програми  

 Встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з учнями для 

забезпечення достовірного оцінювання  

 Аналізувати й інтерпретувати результати педагогічного спостереження, 

контролю й діагностики з врахуванням завдань й особливостей навчальної 

програми та особливостей учнів 



 

 Використовувати різні способи фіксації динаміки розвитку учнів в 

процесі освоєння навчальної програми 

 Аналізувати і коригувати власну оцінку діяльності  

 Коригувати процес освоєння навчальної програми, власну педагогічну 

діяльність за результатами педагогічного контролю й оцінки освоєння 

програми 

Необхідні знання 

 Особливості оцінювання процесу і результатів діяльності учнів при 

освоєнні навчальних програм  

 Поняття і види якісних і кількісних оцінок, можливості та обмеження їх 

використання для оцінювання процесу і результатів діяльності учнів при 

освоєнні навчальних програм  

 Норми педагогічної етики при публічному представленні результатів 

оцінювання  

 Характеристики і можливості використання різних форм, методів і 

засобів контролю й оцінювання освоєння навчальних програм  

 Способи фіксації динаміки розвитку учнів, дитячого колективу в 

процесі освоєння навчальної програми  

 Методи відбору діагностичного інструментарію для вивчення розвитку 

учнів, дитячого колективу, індивідуальних навчальних досягнень учнів 

 

 

 

ФУНКЦІЯ 5. РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

Дії педагога 

 Розроблення навчальних програм та навчально-методичних матеріалів 

для їх реалізації  

 Визначення педагогічних цілей і завдань, планування занять 



 

 Визначення педагогічних цілей і завдань, планування виховної 

діяльності, розроблення планів (сценаріїв) виховних справ  

 Розроблення системи оцінювання запланованих результатів освоєння 

навчальних програм  

 Ведення навчальної документації 

Необхідні вміння 

 Знаходити джерела необхідні для отримання професійної інформації 

(методична література, електронні освітні ресурси) 

 Здійснювати аналіз нормативних документів та методичної літератури і 

визначати на цій основі конкретні цілі і задачі педагогічної діагностики  

 Визначати основні напрями роботи з самоосвіти  

 Планувати освітній процес, заняття, розробляти сценарії виховних 

справ з врахуванням: 

- задач та особливостей навчальної програми; 

- освітніх запитів учнів та їхніх батьків; 

- особливостей групи учнів; 

- санітарно-гігієнічних норм та вимог охорони життя і здоров’я учнів. 

 Вести навчальну, плануючу документацію, документацію навчального 

приміщення на електронних та паперових носіях 

 Обробляти персональні дані з дотриманням принципів і правил, 

встановлених законодавством України 

 

 

Необхідні знання 

 Законодавство України про освіту, Закон України «Про захист 

персональних даних» 

 Локальні нормативні акти, регламентуючі організацію освітнього 

процесу, розроблення програмно-методичного забезпечення, ведення і 



 

порядок доступу до навчальної документації, в тому числі документації, яка 

містить персональні дані 

 Сучасні технології, методи, форми, способи і прийоми навчання і 

виховання  

 Зміст і методика реалізації навчальних програм  

 Основні технічні засоби навчання, можливості їх використання на 

заняттях 

 Основні характеристики, способи педагогічної діагностики і розвитку 

ціннісно-смислової, емоційно-вольової, потребнісно-мотиваційної, 

інтелектуальної, комунікативної сфер учнів різного віку 

 Особливості роботи з обдарованими учнями 

 Особливості роботи з учнями з особливими потребами 

 Основні підходи і напрями роботи з професійної орієнтації учнів, 

підтримки і супроводу професійного самовизначення  

 Вимоги охорони праці, техніки безпеки при проведенні навчальних 

занять і виховних справ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

Модель професійної компетенції керівника творчого об’єднання 

 

 

Додаток 4 

ПРОФЕСІЙНИЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

Професійний стандарт - система вимог до якостей (компетентностей) 

суб’єкта діяльності, які в своїй цілісності визначають можливість займання 

конкретної посади та визначають успіх в діяльності.  

Професійний стандарт – це характеристика кваліфікації, необхідної 

працівнику для здійснення певного виду професійної діяльності. 

Компетентність – сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності: вміння аналізувати, передбачати наслідки 

професійної діяльності, використовувати інформацію. 

Методологічна 

Моніторингова Методична 

Політико-правова Психологічна 

Компетенція освіти 

протягом життя 

Полікультурна 

Акмеологічна 

Фасилітаційна 

Інформаційна 

Соціальна 

Компетенція в сфері 

трансляції власного 

досвіду 

Комунікативна 

Дослідницька 

Валеологічна 

Медіатехнологічна 

Модель 

професійної 

компетентності 

керівника творчого 

об'єднання  

Прогнозувально-

рефлексивна Управлінська 



 

С. Гончаренко 

Трактування поняття компетентність дуже широке. Компетентний в 

широкому розумінні – це знаючий, обізнаний в певній галузі; у вузькому 

розумінні – той, хто має право авторитетного судження як спеціаліст 

високого рівня в певному колі питань. 

І. Бех 

Компетенція в перекладі з латинської «competentia» означає коло 

питань, у яких людина добре обізнана, пізнала їх і має право їх здійснювати. 

Це спроможність виконувати поставлені завдання (Знаю ЩО?) 

З. Рябова 

 

 

 



 

Додаток 2  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

 

 

 


