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ВСТУП

Актуальність теми

Сьогодні  концепція  позашкільного  навчального  закладу  (ПНЗ)  як 

статичної організації, що існує в режимі функціонування не є ефективною. 

Посилення  взаємодії  ПНЗ  та  соціуму,  налагодження  комунікаційних, 

функціональних,  творчих зв’язків між ПНЗ та соціальними інституціями з 

метою забезпечення якісної  освіти дітей та учнівської молоді зумовлюють 

необхідність  переходу  від  концепції  організації  функціонування  ПНЗ  до 

концепції  управління  змінами  в  його  діяльності,  життєдіяльності  ПНЗ  в 

режимі розвитку.

Згідно з концепцією розвитку моделюються нові управлінські й освітні 

процеси.  У такій  ситуації  важливого  значення  набуває  проблема  розвитку 

якісних  та  ефективних  форм  і  змісту  науково-методичної  роботи  в  ПНЗ, 

підвищення ефективності управління науково-методичною роботою.

Мета і завдання дослідження

Мета дослідження  – здійснити цілісний науковий аналіз організації 

науково-методичної роботи в Центрі позашкільної роботи (ЦПР); визначити 

та  обґрунтувати  організаційно-педагогічні  умови  підвищення ефективності 

управління науково-методичною роботою в закладі.

Завдання дослідження:

• провести  аналіз  літератури  з  теми  дослідження  і  вивчити  існуючу 

практику організації науково-методичної роботи в умовах інноваційного 

розвитку ЦПР;

• розкрити  сутність,  значення,  основні  принципи  діяльності  методичної 

служби ЦПР.



• обґрунтувати зміст науково-методичної  роботи та  сучасні  підходи до її 

організації;

• розробити  модель  методичної  служби  закладу,  модель  професійної 

компетентності педагога та експериментально перевірити їх ефективність;

• визначити  та  обґрунтувати  соціально-педагогічні  умови  підвищення 

ефективності управління науково-методичною роботою в закладі.

Об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт  дослідження –  науково-методична  робота  з  педагогічними 

працівниками ЦПР в умовах його інноваційного розвитку.

Предмет дослідження – організаційно-педагогічні умови підвищення 

ефективності управління науково-методичною роботою в ЦПР.

Методи дослідження:

- теоретичні: аналіз  педагогічної,  методичної  літератури  з  теми 

дослідження  (визначення  науково-теоретичного  підґрунтя  дослідження); 

контент-аналіз нормативних документів, змісту навчальних програм для 

педагогічних працівників закладу з теми дослідження; моделювання для 

обґрунтування  моделі  методичної  служби,  моделі  професійної 

компетентності педагога; узагальнення досвіду ЦПР з організації науково-

методичної роботи, управління науково-методичною роботою.

- емпіричні: спостереження,  анкетування,  інтерв’ювання,  опитування, 

бесіда, педагогічний експеримент; кількісний і якісний аналіз отриманих 

результатів.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що: здійснено науково-

методологічне  обґрунтування  організації  науково-методичної  роботи  в 

умовах  інноваційного  розвитку  ЦПР;  визначено  і  розкрито  організаційно-

педагогічні умови підвищення ефективності управління науково-методичною 
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роботою у ЦПР, обґрунтовано модель методичної  служби в ЦПР, а також 

модель професійної компетентності педагога.

Результативність

У Центрі  позашкільної  роботи створена мобільна,  гнучка,  динамічна 

структура  методичної  служби.  В  основу  її  роботи  покладено  наступні 

принципи:

• Науково-методична робота здійснюється з урахуванням результатів 

моніторингових  досліджень  навчально-виховного  процесу, 

інтересів,  запитів  і  потреб  різних  категорій  педагогічних 

працівників.

•  Створено необхідні організаційно-педагогічні умови для реалізації 

мети  і  завдань  науково-методичної  роботи.  Розроблена  та 

впроваджена  модель  методичної  служби  закладу,  діяльність  якої 

спрямована  на  формування  компетенцій  педагога  відповідно  до 

суспільних запитів та сучасних соціокультурних умов.

• Програма  професійного  зростання  «Складові  успіху»  дала 

можливість  індивідуалізувати  процес  розвитку  педагогічного 

потенціалу  педагога,  максимально  наблизити  його  до  конкретних 

потреб  педагогів  і  створити  практично  для  кожного  з  них 

індивідуальний маршрут професійного розвитку.

Практичне значення дослідження полягає у розробці і впровадженні 

змістового  та  організаційно-методичного  забезпечення  науково-методичної 

роботи в закладі, моделі управління науково-методичною роботою.

Результати  дослідження  можуть  використовуватися  методистами, 

адміністрацією  позашкільних  навчальних  закладів  для  підвищення 

ефективності  організації  і  управління  науково-методичною  роботою;  у 
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системі вищої педагогічної та післядипломної освіти педагогічних кадрів для 

створення відповідних курсів і розробки спецсемінарів.

Основні положення дослідження відображені в 13 науково-методичних 

працях,  а  саме:  1  –  практико-зорієнтований  посібник,  12  публікацій  у 

фахових виданнях (додаток 1).
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Опис педагогічного досвіду

Згідно з Державною цільовою програмою розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 

2010 р.  №785),  яка  є  документом,  що визначає  основні  напрями розвитку 

позашкільних  навчальних  закладів,  оновлення  їх  діяльності  повинно 

базуватись на пріоритетах, серед яких – постійне оновлення змісту освіти та 

форм  організації  навчально-виховного  процесу,  впровадження  освітніх 

інновацій,  інформаційних технологій,  забезпечення  державно-громадського 

управління  закладом.  Зміни  в  змісті  діяльності  позашкільних  навчальних 

закладів   потребують  розв’язання  проблем  підготовки  педагога,  який 

усвідомлює  свою  соціальну  відповідальність,  постійно  дбає  про  своє 

особистісне і професійне зростання, вміє досягати нових педагогічних цілей.

Домінантною  стає  підготовка  педагога,  діяльність  якого  не 

обмежується реалізацією власної навчальної програми, а фахівця,  здатного 

працювати  в  умовах вибору  педагогічної  позиції,  технології,  змісту,  форм 

навчання  і  виховання  дітей,  який  усвідомлює  значущість  розвитку 

професійної компетентності  в контексті  сучасних вимог.  Важливим є його 

вміння організовувати навчально-виховний процес як педагогічну взаємодію, 

спрямовану  на  розвиток  особистості,  її  підготовку  до  розв’язання  завдань 

життєтворчості.

А тому актуальною є проблема оновлення системи науково-методичної 

роботи в позашкільному навчальному закладі.

Науково-методична робота в Центрі здійснюється на базі моделі,  яка 

розроблена на основі провідних принципів:

• компетентнісного,  андрагогічного  і  системного  підходів  до 

організації науково-методичної роботи;

• випереджального характеру роботи з педагогічними кадрами;
10



• особистої зорієнтованості змісту науково-методичної роботи;

• самореалізації та творчого розвитку особистості педагога в процесі 

науково-методичної роботи;

• актуалізації  результатів  участі  педагогів  у  науково-методичній 

роботі.

Важливим  принципом  науково-методичної  роботи  є  принцип 

диференційованого навчання, який дає можливість розробити індивідуальний 

освітній  маршрут  для  педагогів  з  врахуванням  їх  освіти,  стажу  роботи, 

результатів атестації, професійних проблем, освітніх проблем. Основою для 

розробки індивідуального маршруту є діагностика професійних знань, вмінь, 

компетенцій, а також освітні потреби педагогів.

Науково-методична  робота  в  закладі  –  це  заснована  на  досягненнях 

науки  та  перспективного  педагогічного  досвіду  система  аналітичної, 

організаційної,  діагностичної,  пошукової,  дослідницької,  науково-

практичної,  інформаційної  діяльності  з  метою  розвитку  професійної 

компетентності  педагогічних  працівників  та  підвищення  ефективності 

навчально-виховного процесу.

Організація діяльності методичної служби в ЦПР

Перехід  ЦПР  в  режим  розвитку  зумовив  необхідність  модернізації 

змісту і структури діяльності всіх ланок, і перш за все методичної служби, 

адже зміст науково-методичної роботи визначається як загальними цілями, 

які  стоять  сьогодні  перед  позашкільними  навчальними  закладами,  так  і 

конкретними завданнями визначеними Програмою розвитку закладу.

Важливою умовою успішної діяльності методичної служби є вибір її 

моделі. Модель методичної служби ЦПР включає: науково-методичну раду, 

інформаційно-методичний  центр,  до  складу  якого  входять  методисти  за 

напрямами діяльності, психологи, соціальний педагог (додатки 2,3,4,5).
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Методична служба в Центрі надає висококваліфіковані послуги, серед 

яких:

• предметно-методичний  сервіс  –  індивідуальне,  групове  консультування 

керівників гуртків з актуальних проблем освітнього процесу;

• маркетинговий сервіс  –  визначення  рівня забезпечення  освітніх  запитів 

батьків, громадськості, прогнозування змін освітніх запитів;

• експертний  сервіс  (науково-методичний  аудит)  –  експертиза  освітніх 

проектів,  рецензування,  редагування  методичних  збірників,  посібників, 

статтей;

• консалтинговий  сервіс  –  пошук,  накопичення,  систематизація 

інноваційних  технологій,  надання  консультативних  послуг  керівникам 

гуртків;

• моніторинговий  сервіс  –  організація  та  проведення  моніторингових 

досліджень.

Науково-методична рада в структурі методичної служби ЦПР.

Важлива роль в організації діяльності методичної служби відводиться 

науково-методичній раді.

Науково-методична  рада  є  колективним  громадським  професійним 

органом,  який  об’єднує  на  добровільних  засадах  членів  педагогічного 

колективу  ЦПР  з  метою  здійснення  керівництва  науково-методичною 

роботою.

Склад  науково-методичної  ради  в  Центрі  визначає  і  затверджує 

директор закладу. До складу науково-методичної ради входять:

• заступник  директора  закладу  з  навчально-виховної  роботи  – 

керівник ради;

• методисти структурних підрозділів закладу;
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• керівники  методичних  об’єднань,  творчих  груп,  педагогічних 

студій;

• найбільш досвідчені педагоги;

• наукові працівники, які співпрацюють з ЦПР.

Основними функціями науково-методичної ради є:

І. Організаційно-педагогічна:

-  сприяння пошуку та використанню в навчально-виховному процесі 

сучасних  організаційних  форм,  методів  і  прийомів  навчання  й  виховання, 

нових освітніх технологій;

-  створення  колективу  однодумців,  які  б  працювали  над  постійним 

професійним  самовдосконаленням,  підвищенням  продуктивності 

педагогічної праці;

-  здійснення  керівництва  науковою,  методичною,  інноваційною 

діяльністю педагогічних працівників;

- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, 

круглих столів, тренінгів, методичних конкурсів, виставок тощо;

-  розгляд  планів,  програм,  проектів  усіх  підрозділів  науково-

методичної роботи, їх затвердження;

-   координація  діяльності  з  питань  науково-методичної  роботи  з 

іншими  підрозділами  –  райметодкабінетом,  інститутом  післядипломної 

педагогічної освіти КУ імені Бориса Грінченка;

-  організація самоосвітньої роботи педагогів;

-  організація роботи з молодими педагогами;

13



-  проведення  первинної  експертизи  стратегічних  освітніх  документів 

(програм,  планів,  проектів  тощо),  рецензування,  редагування  методичних 

посібників;

- організація участі педагогів у методичних заходах різних рівнів;

- координація зв’язків із науково-дослідними інститутами.

ІІ. Інструктивно-методична:

• інструктаж  та  консультування  педагогів  з  питань  реалізації 

нормативних документів, організації навчально-виховного процесу;

• оперативне  інформування  педагогів  про  досягнення  психолого-

педагогічної  науки,  кращий  досвід  педагогічних  працівників 

закладу, району, області, країни.

ІІІ. Пошуково-дослідницька:

• стимулювання  ініціативності  та  активізація  творчості  членів 

педагогічного  колективу  в  науково-дослідній,  експериментальній 

діяльності,  спрямованій  на  вдосконалення,  оновлення  й  розвиток 

навчально-виховного процесу в закладі;

• втілення  наукових  ідей  у  педагогічну  практику,  підтримка 

інноваційної  діяльності,  наукових  пошуків  та  експериментальної 

роботи;

• контроль  процесу  та  результатів  досліджень,  проектів, 

експериментів, здійснюваних у закладі;

• організація  консультування  педагогів  із  проблем  інноваційної, 

дослідницької діяльності, розвитку їх професійної компетентності;

• організація  роботи  педагогічного  колективу  над  науково-

методичною проблемою закладу.
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ІV. Прогностично-проектна:

• аналіз стану та тенденцій життєдіяльності закладу;

• визначення  перспектив  розвитку  закладу,  використання  в 

педагогічній  практиці  сучасних  наукових  психолого-педагогічних 

досягнень та інноваційних технологій;

• моделювання  змісту,  форм  і  методів  підвищення  професійної 

компетентності педагогічних працівників.

V. Вивчення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду:

-  вивчення  професійних  досягнень  педагогів,  узагальнення 

перспективного  досвіду  та  впровадження  його  в  практику  роботи 

педагогічного колективу;

- створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних 

методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки 

результатів педагогічної діяльності.

План роботи науково-методичної ради складається на навчальний рік і 

спрямовується  на  поліпшення  науково-теоретичної,  методичної  та 

практичної підготовки педагогічних працівників.

Упродовж  навчального  року  проводиться  4-5  засідань  науково-

методичної ради.

Організація науково-методичної роботи в ЦПР.

Науково-методична робота в ЦПР — це система цілеспрямованого 

професійного  зростання  педагогічних  працівників,  спрямована  на  процес 

постійного  примноження  педагогами  теоретичних  знань  та  практичних 

навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійної компетентності.

Науково-методична робота в ЦПР базується на досягненнях психолого-

педагогічної  науки  і  перспективного  педагогічного  досвіду  та  забезпечує 
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зростання рівня професійної компетентності педагога, підвищення творчого 

потенціалу педагогічного колективу закладу, а в результаті  — поліпшення 

якості освіти.

Науково-методична  робота  в  ЦПР спрямована  на  створення 

інноваційного  професійного  поля,  формування  педагога-дослідника 

(додаток 6).

Основні принципи науково-методичної роботи:

• організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх 

потреб та реального рівня професійної компетентності;

• системність та систематичність;

• оперативність та мобільність;

• прогностичність та випереджувальний характер;

• науковість;

• оптимальне поєднання індивідуальних, групових і колективних форм;

• проектно-цільовий  підхід  до  організації  науково-методичної  роботи 

відповідно до мети, завдань розвитку закладу.

Основними завданнями науково-методичної роботи є:

• програмно-методичне  забезпечення  стратегічних  напрямів  діяльності 

закладу;

• удосконалення  змісту,  форм  і  методів  навчання  та  виховання  дітей, 

забезпечення  високої  якості  навчально-виховного  процесу  шляхом 

впровадження  нових  педагогічних  технологій;  навчальних  програм 

нового покоління;

• розвиток  професійної  компетентності  педагогічних  працівників,  їх 

загальної  культури,  створення  мотивації  і  умов  для  професійного 

вдосконалення;

• організація  проведення  дослідно-експериментальної  роботи, 

впровадження  результатів  наукових  досліджень,  нових  педагогічних 

технологій;
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• інформаційне  забезпечення  педагогічних  працівників  з  проблем 

позашкільної  освіти,  педагогіки,  психології,  інформування  про 

досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду;

• виявлення, вивчення і оцінка результативності педагогічного досвіду в 

закладі,  узагальнення  і  поширення  перспективного  педагогічного 

досвіду;

• розробка та видання навчальних, методичних посібників,  методичних 

рекомендацій;

• підготовка до атестації педагогічних працівників;

• координація  змісту  науково-методичної  роботи  із  змістом діяльності 

методичних і науково-методичних установ регіону;

• забезпечення інтеграції науки і практики.

Аналіз  досвіду  організації  науково-методичної  роботи  в  закладі  дав 

можливість виокремити низку вимог до її організації, а саме:

• Оптимальність  структури  й  змісту  науково-методичної  роботи, 

адекватних професійному рівню й запитам педагогів.

• Науковість і актуальність змісту.

• Цілісність системи,  що передбачає  взаємозумовленість,  взаємозв'язок 

між  усіма  структурними  ланками,  наскрізність  змісту  і  його 

конкретизація стосовно кожної з них.

• Неперервність  процесу  підвищення  педагогічної  майстерності 

окремого педагога і педагогічного колективу.

• Демократизм в організації і виборі форм науково-методичної роботи з 

кожним педагогом.

• Індивідуалізація змісту.

• Відкритість і систематична оновлюваність.

• Прогностичність змісту.

• Добровільність участі.

• Науковий рівень управління.
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• Багатоваріантність.

• Технологічна проробленість.

Дотримання цих вимог робить об'єктивним процес зміщення якісних 

характеристик  змісту,  форм  і  методів  науково-методичної  роботи  від 

інформаційно-рекомендаційного  до  особистісно  орієнтованого  рівня 

організації  науково-методичної  роботи.  Заміна  інформаційного  підходу  в 

науково-методичній роботі на особистісно зорієнтований розвиток педагогів 

сприяла відмовленню  ними від  стереотипів  у  професійній  діяльності, 

усвідомленому використанню інноваційних технологій в  навчально-

виховному процесі.

Системоутворюючим напрямом у змісті науково-методичної роботи є 

постійне  поглиблення  знань  з  педагогіки,  теорії  й  практики  навчання  та 

виховання, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями.

Оптимальний вибір змісту і організаційних форм науково-методичної 

роботи забезпечується:

• врахуванням  наявних  директивних  і  нормативних  документів, 

перспектив розвитку закладу;

• аналізом стану  навчально-виховного  процесу  та  результатів  окремих 

напрямків діяльності;

• врахуванням умов і специфіки функціонування закладу, особливостей 

навчального року;

• врахуванням  якісного  складу  педагогічних  кадрів,  їх  запитів  та 

інтересів.

Науково-методична робота в центрі позашкільної роботи спрямована 

не лише на збагачення і оновлення наявної системи знань і умінь педагогів, 

розвиток  їх  професійної  компетентності,  підвищення  їх  акмеологічної 

культури,  стимулювання  педагогів  на  вищі  професійні  досягнення, 

педагогічний  успіх,  а  й  на  розвиток  їх  особистісних  якостей  (активність, 

комунікабельність, ініціативність, наполегливість, самостійність та інші).
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В центрі позашкільної роботи  склалась система науково-методичної 

роботи з педагогами, яка включає індивідуальні, групові та масові форми, що 

перебувають  в  органічній  єдності,  взаємодіють,  доповнюють  одна  одну 

(додатки 7, 8, 9).

Навчальні семінари для педагогів в системі науково-методичної роботи.

Однією  з  найбільш  ефективних  форм  науково-методичної  роботи  в 

Центрі є 3-5 денні школи-семінари. Навчання у школі-семінарі відбувається 

за методом «занурення», що дає змогу педагогам за короткий термін набути 

нових знань, умінь та навичок.

Методичною  основою  школи-семінару  є  принципи  інтерактивного 

навчання – такого, що залучає педагогів до генерації, аналізу, систематизації 

й узагальнення інформації та спонукає до використання отриманих знань і 

навичок у практичній діяльності.

Навчання  в  школі-семінарі  дає  змогу  педагогу  самостійно 

розширювати  межі  власних  знань,  умінь,  досвіду  і  допомагає  визначити 

реальні потенційні можливості.

Модель  організації  процесу  навчання  педагогів  у  школі-семінарі 

вибудовується  на  діяльнісному  підході.  В  її  основу  покладено  принцип 

«навчання через досвід» (за Девідом  Колбом). Навчальний цикл за 

Д.  Колбом  складається  з  чотирьох  послідовних  і  взаємозалежних  етапів: 

конкретного  досвіду  –  рефлексивного  спостереження  –  абстрактної 

концептуалізації – активного експериментування.

На  першому  етапі  циклу  педагоги  або  актуалізують  наявний  у  них 

конкретний  досвід  і  обмінюються  ним,  або  здобувають  цей  досвід  за 

допомогою  спеціально  організованої  взаємодії  безпосередньо  в  ході 

навчальної діяльності.

Завдання цього етапу – пошук того нового, з чим варто попрацювати в 

ході  навчального  семінару.  У  результаті  як  первинний  продукт  взаємодії 
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педагогів  з  обміну  інформацією  і  досвідом  створюється  спільне  для  всіх 

змістове поле для подальшої активної співпраці.

На  другому  етапі  навчання  (етапі  рефлексивного  спостереження) 

створюються  умови  для  критичного  осмислення  і  рефлексії  отриманого 

педагогами  (чи  наявного  в  них)  досвіду,  обговорення  спостережень, 

пов’язаних із процесом його набуття. Основні питання, що обговорюються на 

цьому етапі такі: Що ми робили? Що відбувалося під час цього процесу? Що 

планували  і  чого  реально  досягли?.  Ці  питання  породжують  нові,  уже  не 

рефлексивні, а концептуальні ідеї.

На  третьому  етапі  (абстрактної  концептуалізації) педагогам 

надається можливість конструювати, примножити й здобути нові знання та 

вміння.  Результати  взаємодії  на  цьому  етапі  відображаються  у  висновках, 

зроблених  педагогами  завдяки  спільній  рефлексії,  спільним обговоренням, 

обміну ідеями.

На заключному етапі  циклу  (експериментування) важливе значення 

має  можливість  перевірки  педагогами  сформульованих  висновків,  тобто 

повернення  від  абстрактної  теорії  до  реальної  практики.  Часто  етап 

активного експериментування продовжується після завершення  семінару у 

подальшій самостійній діяльності.

Отже, сутність такого навчання полягає в тому, що навчальний процес 

здійснюється в активній діяльності  і  взаємодії  педагогів.  Це співнавчання, 

взаємонавчання, де всі свідомі того, що і для чого вони роблять, прогнозують 

свою діяльність та її результати, рефлексують щодо того, що вони знають, 

уміють і  використовують у своїй практичній роботі.  А головне – педагоги 

набувають навичок розв’язання актуальних проблем позашкільної освіти.

Багаторічний  досвід  упровадження  діяльнісної  моделі  організації 

навчання  педагогів  у  ЦПР дає  підставу  стверджувати,  що тренінг,  який  є 

різновидом  інтерактивних  форм  навчання,  найбільшою  мірою  відповідає 

потребам педагогів, оскільки:

• сприяє формуванню професійної мотивації, навичок спілкування;
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• забезпечує оперативний зворотний зв’язок, широкі можливості для 

надання допомоги кожному із педагогів;

• забезпечує  високу  активність  усіх  учасників,  надає  можливості 

кожному з них використати свої знання;

• створює  передумови  для  аналізу  особистого  досвіду  кожного 

учасника.

Крім  того,  тренінг  сприяє  успішному  формуванню  в  учасників 

комплексу таких якостей як:

• здатності швидко адаптуватись у нестандартних ситуаціях;

• готовності брати на себе відповідальність за результати діяльності 

групи;

• здатності чітко викладати і переконливо доводити свою думку;

• відкритості педагога до нових знань і технологій;

• здатності генерувати нові продуктивні ідеї.

Участь  у  семінарах-тренінгах  допомагає  педагогу  опанувати 

методологію змін у професійній діяльності, осмислити свої здобутки, освоїти 

нові  цінності,  набути  рефлексивно-аналітичних,  проектно-технологічних 

умінь.

Організація роботи з молодими педагогами

Важливою часткою системи науково-методичної роботи ЦПР є робота 

з молодими спеціалістами, стаж роботи яких не перевищує 3 роки.

Система  роботи  з  молодими  керівниками  творчих  об’єднань  має 

конструктивний  характер  і  включає  як  індивідуальні  форми  роботи 

(діагностування,  самоосвіта,  наставництво,  консультації,  співбесіди)  так  і 

колективні  форми  роботи  (методичні  об’єднання,  методичні  оперативки, 

тематичні виставки, семінари-практикуми).
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Результативною формою роботи є «Школа молодого керівника гуртка». 

Її  метою  є  допомога  педагогу  в  розв’язанні  конкретних  проблем  щодо 

ознайомлення  його  з  сучасними  методиками  й  технологіями  навчання, 

виховання, особливостями роботи з документацією, організації самоосвітньої 

роботи.

На  засіданнях  Школи  молодого  керівника  творчого  об’єднання 

розглядаються наступні питання:

• Принципи компетентнісно орієнтованої освіти;

• Сутність життєвої компетентності особистості;

• Методи розвитку життєвої компетентності особистості;

• Інтерактивні методики  проведення занять;

• Організація самоосвітньої роботи педагога;

• Розвиток учнівського самоврядування в гуртку;

• Організація роботи з батьками гуртківців;

• Розвиток соціального партнерства.

Особлива увага в Центрі приділяється організації стажування молодих 

педагогів.  Воно  здійснюється  під  керівництвом  наставників  з  числа 

досвідчених  керівників  творчих  об’єднань.  Педагогічне  наставництво  дає 

змогу  управляти  становленням  молодого  педагога,  сприяє  розвитку  його 

професійних здібностей, набуттю педагогічної майстерності. Основні методи 

роботи  наставників:  бесіда,  спільне  прогнозування  занять  з  визначенням 

конкретних  методик,  взаємовідвідування  занять  наставника  та  молодого 

педагога  з  їх  подальшим  детальним  аналізом,  консультування  молодого 

педагога  щодо  організації  навчально-виховного  процесу,  підготовка  для 

молодого  педагога  тематичних  папок  з  набором  пам’яток,  анкет, 

рекомендацій щодо розробки навчальної програми тощо.
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Для  молодих  педагогів  в  інформаційно-ресурсному  центрі  постійно 

проводяться  тематичні  виставки  методичної  літератури,  огляди  фонду 

ксерокопій з актуальних проблем позашкільної освіти, презентації «Інтернет-

ресурси – керівнику ТО».

Така система організації роботи з молодими педагогами забезпечує їх 

послідовне, поступове фахове становлення, поліпшує адаптацію до роботи в 

умовах сучасного позашкільного навчального закладу.

Управління науково-методичною роботою в ЦПР

В  основу  організаційно-педагогічних  умов  професійного  розвитку 

педагогів покладено два управлінських вектори. 

Вектор перший (нормативний). Передбачає в розробку, затвердження 

та  впровадження  нормативних  документів,  що  забезпечують  реалізацію  і 

розвиток  цього  напряму.  Пакет  документів  включає:  «Положення  про 

методичну службу ЦПР», «Положення про науково-методичну раду ЦПР», 

«Положення  про  науково-методичну  роботу  в  ЦПР»,  «Положення  про 

методичне  об’єднання»,  «Положення  про  творчу  групу»,  «Положення  про 

майстер-клас».

Вектор  другий  (компетентнісний). Передбачає  підвищення 

професійної  компетентності  педагогів  шляхом  реалізації  програми 

«Розвиток педагогічної компетентності педагогів в умовах інноваційного 

розвитку  ЦПР».  Визначальними  чинниками  становлення  компетентності 

педагога в закладі є : 

• Психологічні умови:

- ефективне інформаційно-комунікативне середовище;

- можливість самореалізації;

- кар’єрне зростання.

• Соціальні умови:
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- визнання педагога;

- стимулювання професійної діяльності педагогів;

- співучасть в управлінській діяльності.

• Чинники науково-технологічного зростання:

- професійний конкурс «Поклик душі»;

- робота в складі творчих груп, майстер-класів, педагогічних студій;

- індивідуальна робота над науково-методичною проблемою закладу;

- дослідницько-експериментальна діяльність;

- співпраця з науковими установами НАПН України;

- публікації в педагогічній пресі;

- участь у виставках «Педагогічний вернісаж»;

- науково-практичні конференції, круглі столи, педагогічні читання;

- творчі звіти педагогів;

- навчання в школах-семінарах.

Управління науково-методичною роботою

Метою управління науково-методичною роботою в ЦПР є визначення 

бачення,  стратегії  і  цілей  науково  методичної  роботи;  забезпечення 

ефективності  функціонування  системи  науково-методичної  роботи  та 

стабільно високих її результатів. 

Етапи управління науково-методичною роботою
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Концепція 
управління НМР

Діагностика 
діяльності 
методичної 
служби

Оцінювання та 
аналіз діяльності 
методичної 
служби

Прогнозування 
тенденцій розвитку 
методичної служби, 
змін в НМР



Управління науково-методичною роботою – це процес цілеспрямованої 

взаємодії  методичної  служби  з  педагогічними  працівниками,  в  результаті 

якої забезпечується їхня активна участь у досягненні мети управління.

Управління  науково-методичною  роботою  в  Центрі  є  проектно-

цільовим.

Суть  проектно-цільового  управління  науково-методичною  роботою 

полягає  в  тому,  що  після  визначення  переліку  актуальних  проблем,  які 

вимагають  вирішення,  з  кожної  конкретної  проблеми  група  виконавців 

розробляє  цільовий  проект.  На  кожний  навчальний  рік  приймаються  до 

виконання кілька таких проектів одночасно.

Теоретичне  забезпечення  розв’язання  конкретної  проблеми 

реалізується в смисловій частині проекту, детальний план дій – в операційній 

частині.

Структура  тематичного  цільового  проекту  включає  в  себе  наступні 

складові:

Назва проекту.

1. Смислова частина

1.1. Модель  об’єкта  діяльності  (структура,  принципи  внутрішньої 

організації  та  особливості  функціонування,  теоретичне 

обґрунтування проблеми).
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Ресурсне забезпечення 
системи НМР

• нормативно-правове 
забезпечення

• психологічне забезпечення

• інформаційне забезпечення

• матеріально-технічне 
забезпечення

Планування розвитку 
методичної служби: плани, 
проекти, програми

Визначення цілей, 
завдань діяльності 
методичної служби



1.2. Технологія (основні шляхи досягнення мети тематичного цільового 

проекту та їхнє обґрунтування на основі досягнень сучасної науки й 

передового педагогічного досвіду).

1.3. Параметри стану об’єкта,  система контролю за ними, реальний та 

очікуваний стани об’єкта.

2. Кадрове забезпечення.

3. Організаційне забезпечення.

4. Матеріально-технічна база.

5. Фінансове забезпечення.

6. Операційна частина (конкретні заходи (дії) суб’єктів).

№ 
п/п

Назва та короткий 
зміст заходів

Учасники Дата Відповідальні 
особи

Для реалізації  проектів  залучаються ресурси та  можливості  не лише 

навчального  закладу,  а  й  інших  установ,  організацій.  Автори  і  виконавці 

проекту за таких умов не можуть залишатися простими виконавцями певного 

набору  обов’язків.  Вони  отримують  новий  статус  –  організаторів, 

консолідуючого центру. Виконавці стають суб’єктами управління НМР.

В  Центрі  реалізують  наступні  проекти:  «Модель  професійної 

компетентності  педагога»,  «Модель  науково-методичної  роботи  з 

педагогічним  колективом  в  умовах  інноваційного  розвитку  закладу», 

«Моніторинг  якості  освіти»,  «Соціологічна  служба  ЦПР».  Реалізація  цих 

проектів сприяла мотивації педагогів на професійне зростання й активізувала 

діяльність педагогічного колективу щодо організації інноваційної діяльності, 

створення творчої атмосфери в закладі.

Аналіз  управління  системою  науково-методичної  роботи  дав  змогу 

виділити  наступні  функції:  планування,  організаційна,  діагностична, 
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прогностична,  моделююча,  компенсаторна,  відновлювальна,  коригуюча, 

координуюча, контрольно-інформаційна, стимулююча. Усі вони перебувають 

у тісному взаємозв’язку і взаємозалежності (додаток 12).

Серед  функцій  управління  науково-методичною  роботою   провідне 

місце  належить  плануванню.  Процес  управління  системою  науково-

методичної  роботи   розпочинається  обґрунтуванням  мети  та  завдань 

розвитку системи на близьку і далеку перспективи, визначення методичних 

заходів,  що  забезпечують  їхню  реалізацію,  досягнення  найкращих 

результатів.

Моделюючи  систему  науково-методичної  роботи  необхідно  чітко 

усвідомлювати  соціальне  замовлення  суспільства  в  галузі  науково-

методичної діяльності, зміст директивних і нормативних документів з питань 

науково-методичної  роботи,  а  також враховувати  невирішені  проблеми та 

реальні можливості навчального закладу.

Організаційна  функція в  управлінні  науково-методичною  роботою 

спрямовується  на  створення  й  організацію  структур,  що  забезпечують 

діяльність  методичної  служби  (тимчасових  творчих  і  дослідницьких  груп, 

експертних  рад  і  т.д.;  забезпечення  дослідно-експериментальної  роботи; 

організацію системи зовнішніх зв’язків закладу).

Діагностична  функція –  здійснення  моніторингових  досліджень 

життєдіяльності  закладу,  моніторингу  рівня  розвитку  професійної 

компетентності  педагогів.  Вивчення  реального  стану  компетентності 

педагогів  є  необхідною  умовою  для  науково  обґрунтованої  розробки 

напрямів,  змісту  і  методів  організації  підвищення  їхньої  кваліфікації  на 

найближчу та далеку перспективу, вдосконалення системи НМР.

Прогностична  функція передбачає  визначення  знань,  вмінь  та 

компетенцій, необхідних педагогам у перспективі. Прогнозування НМР має 

випереджувальний  характер,  бо  на  основі  вивчення  інтересів  і  потреб 

педагогів  та  досягнень  педагогічної  науки,  перспективного  педагогічного 
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досвіду дає змогу передбачити проблеми, які постануть перед педагогами в 

процесі своєї діяльності.

Моделююча  функція забезпечує  розробку  перспективи,  орієнтирів 

педагогічної  діяльності.  Моделями  можуть  виступати  здобутки  окремих 

педагогів,  творчих  груп,  досвід  у  галузі  виховних  та  управлінських 

технологій.

Проектна функція спрямована на розробку змісту та створення різних 

проектів  діяльності  закладу,  що  включає:  програму  розвитку  закладу; 

навчальні  програми;  нормативні  документи,  які  забезпечують 

функціонування закладу; методичні документи тощо.

Компенсаторна  функція передбачає  забезпечення  педагогів 

інформацією, а також формування вмінь, які не були здобуті ними в процесі 

базової професійної освіти, надання педагогам нових знань і вмінь.

Відновлювальна функція полягає у відновленні тих знань і вмінь, які 

після закінчення вищого навчального закладу могли бути частково забуті або 

втрачені.

Коригуюча  функція спрямована  на  виправлення  в  діяльності 

педагогічних  кадрів  недоліків,  пов’язаних  із  використанням  застарілих 

методик,  які  не  відображають  рівня  підвищених  вимог  до  навчально-

виховного процесу в закладі.  Ця функція передбачає внесення відповідних 

матеріалів до науково-методичної інформації з урахуванням потреб кожного 

педагога.

Координуюча  функція спрямована  на  подолання  дублювання, 

паралелізму змістового і науково-методичного характеру.

Інформаційна  функція спрямована  на  збір  і  обробку  інформації  з 

проблем НМР, на виявлення і створення банків даних з актуальних питань 

діяльності закладу, на створення інформаційної системи в закладі.

Контрольно-оцінна  функція полягає  в  утворенні  та  підтримці 

стабільного зворотного зв’язку,  інформаційного забезпечення про кількісні 

та якісні зміни, що мають місце в діючій системі науково-методичної роботи, 
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в  оцінці  відповідності  наслідків  науково-методичної  діяльності  плановим 

завданням та нормативним вимогам.

Висновок

Аналіз  стану  науково-методичної  роботи  з  педагогічними  кадрами, 

управління  науково-методично  роботою  в  ЦПР  дає  можливість  зробити 

наступні висновки.

1. Необхідність модернізації науково-методичної роботи, розвитку функцій 

управління  науково-методичною  роботою  у  сучасних  умовах 

визначається  такими  чинниками:  актуальністю  проблеми,  її  значенням 

для  позашкільного  навчального  закладу;  потребою  у  визначенні 

концептуальних  підходів  до  організації  науково-методичної  роботи  з 

педагогами відповідно до нових соціокультурних умов;  орієнтацією на 

інноваційні  змістові  та  методичні  підходи,  організаційно-педагогічні 

форми науково-методичної роботи.
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Для забезпечення реалізації мети та завдань  науково-методичної роботи 

визначено  організаційно-педагогічні  умови,  дотримання  яких  сприяє  її 

результативності, а саме: розвиток функцій управління НМР; включення 

педагогів  у  інноваційну,  проектну,  дослідницьку  діяльність; 

використання  в  навчанні  педагогічних  працівників  технологій,  які 

забезпечують розвиток в них сучасних компетенцій.

2. Андрагогічний,  компетентнісний,  системний  підходи  складають 

методологічну  основу  організації  науково-методичної  роботи, 

забезпечуючи створення умов для формування та розвитку професійної 

компетентності педагогів.

У процесі конструювання змісту науково-методичної роботи необхідним є 

врахування інтересів, потреб, рівня розвитку професійної компетентності 

педагогів,  що  дає  змогу  забезпечити  суб’єкт-суб’єктний  підхід  до 

здійснення НМР та обрати ефективні форми її організації.

Головним  показником  ефективності  та  результативності   науково-

методичної роботи  визначено сформованість професійної компетентності, 

яка  визначається  як  цілісне  інтегроване  утворення,  що  виражається  у 

сукупності  компетенцій  педагога,  необхідних  для  його  успішної 

професійної самореалізації.

3.  Науково-методична робота  в  Центрі  позашкільної  роботи є  складовою 

системи  безперервної  освіти  педагогічних  кадрів.  Методична  служба  є 

однією  з  підсистем  освітньої  системи  ЦПР,  всі  елементи  якої  чітко 

структуровані, взаємопов’язані і взаємозалежні.

4. Планування науково-методичної  роботи  здійснюється на діагностичній 

основі з обов’язковим проведенням SWOT-аналізу. Головним пріоритетом 

науково-методичної  роботи  є  розвиток  професійної  майстерності 

педагогів  з  питань  побудови  компетентнісно  спрямованого  навчально-

виховного процесу.
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Планування  науково-методичної  роботи  забезпечується  цілісною 

інформаційно-аналітичною  системою,  постійним  оновленням 

інформаційного  банку  даних  з  питань  нормативно-правового,  науково-

методичного  забезпечення  діяльності  педагогів.  Педагоги  вчасно 

забезпечуються  новою  інформацією  з  питань  позашкільної  освіти. 

Оптимальність  планування  науково-методичної  роботи  забезпечується 

єдністю мети, змісту, форм та результатів.

5. Управління  науково-методичною роботою  здійснює науково-методична 

рада згідно з Положенням про науково-методичну раду. Ефективність та 

результативність  науково-методичної  роботи  в  закладі  забезпечується 

шляхом удосконалення основних функцій управління науково-методичної 

ради (планування, організаційна, діагностична, прогностична, моделююча, 

компенсаторна,  відновлювальна,  коригуюча, координуюча, стимулююча, 

контрольно-оцінна).

6. Стабільна динаміка зростання рівня професійної компетентності педагогів 

ЦПР  свідчить  про  педагогічну  доцільність  запровадження  у  ПНЗ 

результатів дослідження.
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Мета: формування сучасних компетенцій педагогів

Принципи

Завдання:

1. Прогнозування, планування і організація роботи з підвищення 
рівня професійної компетентності педагогів;

2. Надання підтримки педагогів в організації і проведенні 
дослідно-експериментальної, інноваційної діяльності;

3. Формування суб’єктної позиції педагога;

Системності,

Систематичності

Активності і 
внутрішньої 

мотивації 
педагогів

Оперативності, 
мобільності

Прогностичн
ості

Суб’єктності Рефлексивності

Напрями діяльності

• Когнітивна підготовка (Я - 
знаю);

• Аксіологічна підготовка (Я 
хочу робити);

• Діяльнісна підготовка (Я 
планую)

• Рефлексивна підготовка (Я 

Критерії

• Когнітивний

• Аксіологічний

• Діяльнісний

• Рефлексивний
Зміст

Проектний блок

Рефлексивний 
блок

Модель професійної 
компетентності 
педагога

Педагогічні технології

Акметехнології, інтерактивні технології, проектна технологія, ігрові педагогічні технології, технологія 
портфоліо,технологія колектвного творчого вихованняРезультат: сформованість сучасних компетенцій педагогів
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Модель професійної компетентності педагога ПНЗ
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Навчальна 
програма 
«Складові успіху»

Організаційно педагогічні умови

• Розвиток функцій управління науково-методичною роботою

• Включення педагога в інноваційну, проектну, дослідницьку діяльність

Методологічна 
компетенція

Акмеологічна 
компетенція

Дослідницька 
компетенція

Компетенція в сфері 
трансляції власного 

досвіду

Фасилітаційна 
компетенція

Медіатехнологічна 
компетенція

Валеологічна 
компетенція

Комунікативна 
компетенція

Соціальна 
компетенція

Психологічна 
компетенція

Модель 
професійної 

компетентності 
педагога 

позашкільного 
навчального 

закладу

Предметна 
компетенція



38



Додаток 4.

ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ І ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ 
ЦПР

Завдання Функції Зміст діяльності
1. Аналіз освітніх проблем 
соціуму

Аналітична, 
прогностична

1. Вивчення і аналіз громадської думки, інтересів, 
ціннісних орієнтацій дітей та учнівської молоді.
2. Здійснення прогнозування освітніх і виховних 
процесів в дитячому, підлітковому, молодіжному 
середовищі.

2. Аналіз стану навчально-
виховного процесу в закладі

Аналітична, 
прогностична

1. Аналіз умов організації навчально-виховного 
процесу:
- програмно-методичного забезпечення;
- нормативно-правового забезпечення;
- матеріально-технічного забезпечення;
 - кадрового забезпечення;
- інформаційно-ресурсного забезпечення;
 - фінансового забезпечення.
2.  Аналіз  показників  рівня  навчально-виховного 
процесу:
- наповнюваності і стабільності навчальних груп;
- якісного і вікового складу учнів;
-  відповідності  навчально-виховного  процесу 
освітнім програмам;
- форм, методів і засобів навчання, виховання;
- результатів діяльності педагогів;
- результатів реалізації проектів;
- результатів масових заходів.

3. Забезпечення педагогічних 
працівників актуальною 
інформацією щодо основних 
напрямів розвитку 
позашкільної освіти, 
впровадження інноваційних 
технологій, програм тощо

Інформаційна, 
консультативна

1. Створення бібліографічних покажчиків науково-
методичної літератури з проблем позашкільної 
освіти;
2. Поповнення в ІРЦ фондів: 
- навчально-методичної літератури;
- аудіо, відео записів.
3.Організація підписки на періодичні педагогічні 
видання.
4. Розробка і створення банків:
- нормативно-правової документації;
- різних типів програм;
- науково-методичних розробок;
- педагогічних технологій;
- різних типів проектів;
- тематичних тренінгових модулів;
- організацій, які співпрацюють з ЦПР та 
потенційних партнерів.
5. Підготовка та випуск інформаційних вісників з 
актуальних проблем позашкільної освіти.

4. Забезпечення якості 
навчально-виховного 
процесу, впровадження 

Прогностична, 
проектувальна, 
організаційна

Розробка та організація впровадження комплексної 
системи управління навчально-виховним 
процесом, який включає:



сучасних навчальних 
програм, нових педагогічних 
технологій навчання і 
виховання.

- програму розвитку закладу, його структурних 
підрозділів, навчально-тематичних планів дитячих 
колективів;
- цільові проекти розвитку закладу;
- проекти організаційно-нормативних документів, 
які регулюють і регламентують навчально-
виховний процес;
- положення про проведення конкурсів, виставок, 
змагань тощо;
- участь в цих заходах педагогів;
- прогностичну модель особистості випускника 
закладу;
- інноваційний комплекс технологій оптимізації 
навчально-виховного процесу на різних освітніх 
рівнях;
- систему діагностики і моніторингу з метою 
визначення стартового рівня та подальшого 
відстеження розвитку учнів;
- методичні рекомендації для педагогів щодо 
організації навчально-виховного процесу;
- підготовку звітних документів;
- надання консультативної допомоги педагогам в 
розробці навчальних і методичних посібників.

5. Вивчення та оцінка 
результативності 
педагогічного досвіду в 
закладі. Узагальнення та 
поширення педагогічного 
досвіду.

Аналітична, 
навчальна, 

організаційна 

1. Моніторинг, аналіз і оцінка результативності 
діяльності педагогів.
2. Виявлення проблем, які виникають в педагогів в 
процесі їх педагогічної діяльності. 
3. Виявлення, узагальнення та впровадження в 
практику діяльності педагогів закладу 
інноваційних підходів до вирішення завдань 
розвитку, соціалізації, виховання особистості, 
педагогічного досвіду, підвищення професійної 
компетентності педагогів.
4.Створення банків:
- педагогічного досвіду в сфері позашкільної 
освіти;
- нових методик, технологій навчання, виховання;
- авторських програм.
5. Організація роботи майстер-класів, творчих 
лабораторій, проведення відкритих занять, 
наставництва.
6. Підготовка інформаційних вісників про 
педагогічний досвід в сфері позашкільної освіти.
7. Консультативна допомога педагогам в 
оформленні досвіду,підготовці статей, методичних 
розробок.

6. Прогнозування, 
планування та організація 
підвищення кваліфікації 
педагогів, розвиток їх 
професійної компетентності. 
Координація цієї роботи з 
установами підвищення 

Навчальна, 
організаційно-
кординаційна

1. Консультативна допомога щодо організації 
навчально-виховного процесу(при плануванні 
діяльності, при підготовці звітності, створенні 
освітніх програм, впровадженні в практику 
інноваційних методів навчання, проведенні 
масових заходів тощо).
2. Ведення картотеки підвищення кваліфікації 
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кваліфікації. педагогів.
3. Організація системи підвищення кваліфікації 
через: 
- інтерактивні семінари;
- творчі групи;
- майстер-класи;
- науково-практичні конференції;
- методичні об’єднання;
- школи молодого педагога;
- методичні виставки;
- творчі лабораторії.
4. Сприяння в створенні і роботі клубів для 
педагогів.
5. Надання методичної допомоги в організації і 
проведенні засідань науково-методичної ради, 
педагогічних рад. 

7.Надання підтримки 
педагогам і керівникам 
закладу в інноваційній 
діяльності, організації та 
проведенні дослідно-
експериментальної роботи.

Аналітична, 
організаційна, 
координаційна, 
прогностична, 
проектувальна.

1. Розробка програм дослідно-експериментальної 
роботи, розвитку закладу. 
2. Облік та аналіз отриманих результатів 
інноваційної діяльності.
3. Підготовка рукописів статей, навчально-
методичних посібників.
4. Підготовка матеріалів для експертних рад.
5. Підготовка документації до атестації закладу 
педагогів.
6. Координація спільної роботи учасників 
інноваційної діяльності.

8.Здійснення редакційно-
видавничої діяльності.

Редакційно-
видавнича.

1. Редагування підготовлених до видання програм, 
навчально-методичних посібників, результатів 
дослідно-експериментальної роботи, статей, тез.
2. Розробка рекламних матеріалів про діяльність 
закладу. 
3. Розвиток зв’язків та контактів із ЗМІ, 
видавництвами.

9.Організація спільної 
діяльності з науково-
дослідними установами, 
вищими навчальними 
закладами при проведенні 
дослідно-експериментальної 
роботи.

Організаційна, 
координаційна.

1. Залучення наукових працівників до участі: 
- в здійсненні системного аналізу реальної 
практики навчання та виховання дітей в закладі;
- в окресленні напрямів досліджень і прикладних 
проектів;
- у визначенні стратегічних напрямів розвитку 
закладу;
- в здійсненні експертизи змісту програм, проектів;
- в редагуванні навчально-методичної літератури з 
проблем позашкільної освіти;
- в підготовці та проведенні конференцій, 
семінарів, проблемних обговорень питань навчання 
і виховання особистості в сучасному 
позашкільному закладі.
2. Організація стажування педагогів на базі 
наукових лабораторій.
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Додаток 5.

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МЕТОДИЧНУ СЛУЖБУ ЦЕНТРУ ПЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

1.Загальні положення 

1.1. Методична  служба  ЦПР  –  об’єднання  спеціалістів,  які  займаються 
науково-методичною діяльністю. До них відносяться заступники директора 
закладу, методисти, завідуючі структурними підрозділами, педагоги.

Функціонування  методичної  служби  має  бути  спрямоване  на 
формування готовності педагогів мобільно і адекватно реагувати на зміни в 
освіті, організацію інноваційної діяльності в закладі.

1.2.  Основними завданнями методичної служби є:

• дослідження освітніх потреб соціуму;

• аналіз  стану  навчально-виховної  роботи  в  закладі  (структурному 
підрозділі);

• надання  педагогічним  працівникам  необхідної  інформації  з 
основних  напрямів  розвитку  позашкільної  освіти,  програмного 
забезпечення, нових педагогічних технологій;

• забезпечення високої якості  навчально-виховного процесу шляхом 
впровадження  програм  нового  покоління,  нових  педагогічних 
технологій навчання і виховання;

• виявлення,  вивчення  та  оцінка  результативності  педагогічного 
досвіду в закладі. Узагальнення і поширення кращого педагогічного 
досвіду;

• прогнозування,  планування  та  організація  роботи  з  підвищення 
рівня професійної компетентності педагогів;

• надання підтримки педагогічним працівникам і керівникам закладу 
в  інноваційній  діяльності,  організації  і  проведенні  дослідно-
експериментальної  роботи;  експертній  оцінці  авторських  програм, 
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науково-методичних посібників, допомога в підготовці педагогів до 
атестації;

• здійснення  в  установленому  порядку  редакційно-видавничої 
діяльності;

• організація  спільної  роботи  з  науково-дослідними  лабораторіями, 
методичними  установами  і  вищими  навчальними  закладами  при 
проведенні дослідно-експериментальної роботи.

2.Напрями і зміст діяльності методичної служби

1.3. Основні  напрями  діяльності  методичної  служби,  зміст  її  діяльності, 
структуру  визначає  педагогічна  рада  –  головний  колегіальний  орган 
управління закладом.

1.4. Основними напрями діяльності методичної служби є:

• програмно-методичне  забезпечення  стратегічних  напрямів  діяльності 
закладу;

• надання  організаційно-методичної  і  технічної  допомоги  педагогам  в 
навчанні і вихованні дітей;

• оновлення програмного забезпечення освітнього процесу в закладі;

• впровадження  в  практику  діяльності  закладу  наукових  досліджень  та 
досягнень перспективного педагогічного досвіду;

• організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

• керівництво роботою методичних об’єднань, лабораторій, творчих груп 
педагогів;

• ознайомлення  педагогічних  працівників  з  досягненнями  педагогічної 
науки і практики;

• вивчення  рівня  професійної  підготовки  педагогів,  їхніх  професійних 
потреб і проблем;

•  участь в атестаційній, експертній комісіях;

• проведення  різноманітних  семінарів,  нарад,  конференцій,  конкурсів, 
дискусій тощо;
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• надання допомоги загальноосвітнім навчальним закладам в організації 
роботи  гуртків,  секцій,  клубів  тощо,  створення  спільних  проектів 
діяльності.

1.5. Методична служба закладу здійснює наступні послуги:

• предметно-методичний  сервіс –  індивідуальне,  групове 
консультування педагогів  актуальних проблем освітнього процесу;

• моніторинговий  сервіс –  розробка  критеріїв  та  проведення 
моніторингових досліджень;

• маркетинговий  сервіс –  визначення  ступеня  забезпечення  освітніх 
запитів батьків, громадськості, прогнозування змін освітніх запитів;

• експертний сервіс (науково-методичний аудит)  –  експертиза  освітніх 
проектів,  програм,  рецензування,  редагування  методичних  збірників, 
посібників;

• консалтинговий  сервіс –  пошук,  накопичення,  систематизація 
інноваційних технологій, надання консультативних послуг керівникам, 
педагогам.

1.6. Зміст діяльності  методичної  служби в закладі  визначається цільовими 
завданнями розвитку закладу.

Основним змістом роботи методичної служби є:

• надання  практичної  допомоги  педагогічним працівникам в  оволодінні 
сучасними  технологіями  навчання  й  виховання:  підвищення  фахової 
майстерності та психолого-педагогічної підготовки педагогів;

• підвищення акмеологічної культури педагогів, стимулювання їх на вищі 
професійні  досягнення,  орієнтацію  на  педагогічний  успіх,  розвиток 
професійної компетентності і компетенцій учня;

• проектування та практична реалізація моделі ЦПР як закладу життєвої 
компетентності;

• становлення компететнісно спрямованого навчально-виховного процесу 
у  єдності  змістових,  технологічних,  особистісних,  управлінських 
параметрів;

• експериментальна  перевірка  цільових  проектів  розвитку  життєвої 
компетентності учнів;
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• створення  навчально-методичних  комплектів:  посібників,  методичних 
рекомендацій, програм;

• створення проектів спільної діяльності з соціальними партнерами;

• організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою.

1.7. Основними функціями методичної служби є:

• функція  планування розвитку системи науково-методичної  роботи в 
закладі;

• організаційна  функція,  яка  виступає  як  процес,  спрямований  на 
досягнення  відповідності  існуючої  організації  науково-методичної 
роботи  новим,  зростаючим  і  змінюваним  вимогам  соціального 
замовлення закладу;

• діагностична  функція забезпечує  вивчення  реального  стану 
компетентності педагогічних працівників, що є обов’язковою умовою 
для науково обґрунтованого розроблення головних напрямів змісту та 
методів,  організації  підвищення  їхньої  кваліфікації  на  найближчу  та 
далеку  перспективу,  удосконалення  науково-методичної  роботи  в 
закладі;

• прогностично-проектна –  аналіз  стану  та  тенденцій  діяльності 
методичної  служби,  визначення  цілей  та  завдань,  шляхів  та  засобів 
оптимізації  системи  науково-методичної  роботи,  створення  проектів 
діяльності закладу;

• контрольно-інформаційна  функція полягає  в  підтримці  стабільного 
зворотного  зв’язку,  інформаційного  забезпечення  про  кількісні  та 
якісні  зміни,  що  відбуваються  в  діючій  системі  науково-методичної 
роботи у відповідності з метою і завданнями її функціонування. Зміст 
контрольно-інформаційної  функції  полягає  також  і  в  оцінці 
відповідності  наслідків  науково-методичної  діяльності  плановим 
завданням і нормативним вимогам;

• координаційна –  організація  системи  зовнішніх  зв’язків  закладу, 
необхідних для успішного здійснення нововведень.

1.8. Основними  джерелами  діяльності  методичної  служби  є  наука, 
практичний досвід і творчість педагогічних працівників.
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Додаток 6.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ

Центру позашкільної роботи
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МЕТОДИЧНА 
СЛУЖБА ЦПР

4. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ 
ОСВІТИ

1. РЕАЛІЗАЦІЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО 
КОМПОНЕНТУ ОСВІТИ

6. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗАКЛАДУ

2. ІНФОРМАЦІЙНО МЕТОДИЧНА 
ДІЯЛЬНІСТЬ



1. Реалізація регіонального компоненту освіти

• Семінари для педагогічних працівників шкіл;

• Консультації з проблем позашкільної освіти;

• Курси інституту післядипломної освіти на базі ЦПР;

• Послуги (використання матеріалів методичного кабінету, ресурсного 
центру);

• Методичне забезпечення масових заходів.

2. Інформаційно-методична діяльність

• Вивчення, класифікація, анотування, трансляція методичної інформації;

• Підготовка і поширення інформації про діяльність Центру;

• Зв’язки з ЗМІ;

• Формування власного методичного фонду, створення картотеки;

• Створення бібліографічних покажчиків методичної літератури;

• Презентації нової методичної книги, статті;

• Випуск інформаційних вісників.

3. Підвищення професійного рівня педагогів

• Організація  заходів  щодо  підвищення  педагогічної  майстерності 
педагогічних  працівників  (семінарів,  майстер-класів,  творчих  груп, 
індивідуальних і групових консультацій тощо);

• Організація педагогічних читань і науково-практичних конференцій;

• Організація постійно діючих і тимчасових виставок з метою поширення 
кращого  досвіду  педагогів,  пропагування  результатів  науково-
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5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ 
ПЕДАГОГІВ В ПРОФЕСІЙНИХ 
КОНКУРСАХ 3. ПІДВИЩЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ 
ПЕДАГОГІВ

7. ОРГАНІЗАЦІЯ 
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
ПЕДАГОГІВ



дослідницької  діяльності,  новинок  науково-методичної  літератури, 
досягнень педагогіки, психології;

• Ознайомлення  педагогічних  працівників  з  необхідною  періодичною, 
навчальною, методичною літературою;

• Організація  роботи творчих проектних груп,  тимчасових дослідницьких 
колективів.

4. Моніторинг якості освіти

• Розробка і вдосконалення системи моніторингу і оцінки якості освітньої 
діяльності;

• Створення пакета (кейса) методичних матеріалів з цієї проблеми;

• Участь в плановому контролі.

5. Забезпечення участі педагогів в професійних конкурсах

• Підготовка  документації  (інформація,  наказ,  заявка,  підсумковий 
документ);

• Комплектація матеріалів;

• Розробка конкурсних проектів, програм, їх захист;

• Розробка проектів на отримання грантів.

6. Планування діяльності закладу

• Проектування системи, окремих блоків, напрямів;

• Розробка і підготовка для обговорення концепції розвитку закладу;

• Проектування і організація педагогічного експерименту;

• Вивчення існуючих моделей, порівняльний аналіз, розробка 
рекомендацій, власних підходів;

• Участь в розробці річного плану роботи закладу.

7. Організація методичної роботи педагогів

• Проведення професійних конкурсів, творчих звітів, тренінгів;

• Публікація матеріалів з досвіду роботи;
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• Надання  допомоги  у  самоосвіті,  підготовці  доповідей  та  виступів  на 
конференціях,  педагогічних  читаннях,  проведенні  експериментально-
дослідницької  роботи,  впровадження  у  навчально-виховний  процес 
результатів  наукових досліджень,  перспективного досвіду,  інноваційних 
технологій;

• Організація  наставництва,  надання  допомоги  молодим  педагогічним 
працівникам у підготовці і проведенні занять, виховних заходів;

• Підготовка до атестації педагогічних працівників;

• Організація роботи за єдиною науково-методичною проблемою.
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Додаток 7. 

Положення 

про науково-методичну роботу в Центрі позашкільної роботи

1. Загальні положення

    1.1.  Науково-методична  робота  в  Центрі  позашкільної  роботи 
здійснюється  згідно  з  Законом  України  «Про  позашкільну  освіту», 
Національною  доктриною  розвитку  освіти  в  ХХІ  столітті,  даним 
Положенням , Статутом закладу, іншими нормативно-правовими актами в 
галузі позашкільної освіти.

   1.2.  Науково-методична  робота  -   це  система  цілеспрямованого 
професійного зростання педагогічних працівників, спрямована на процес 
постійного  примноження  педагогами  теоретичних  знань  та  практичних 
навичок і вмінь з метою підвищення рівня професійно компетентності.

  Науково-методична робота – це цілісна система діяльності педагогів, що 
базується на досягненнях психолого-педагогічної науки і перспективного 
педагогічного  досвіду  та  забезпечує  зростання  рівня  професійної 
компетентності педагога, підвищення творчого потенціалу педагогічного 
колективу закладу, а в результаті – поліпшення якості освіти. 

       1.3.Основні принципи науково-методичної роботи: 

• Організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх 
потреб та реального рівня професійної компетентності;

• Системність та систематичність;

• Оперативність та мобільність;

• Прогностичність та випереджувальний характер;

• Науковість;
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• Оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;

• Проектно-цільовий підхід до організації науково-методичної роботи 
відповідно до цілей., завдань розвитку закладу.

     1.4.Основними завданнями науково-методичної роботи є: 

• Програмно-методичне  забезпечення  стратегічних  напрямів 
діяльності закладу;

• Удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання дітей, з 
забезпечення високої якості  навчально-виховного процесу шляхом 
впровадження  нових  педагогічних  технологій;навчальних  програм 
нового покоління;

• Розвиток професійної компетентності  педагогічних працівників,  їх 
загальної  культури,  створення  мотивації  і  умов для  професійного 
вдосконалення;

• Організація  проведення  дослідно-експериментальної  роботи 
впровадження результатів наукових досліджень, нових педагогічних 
технологій;

• Інформаційне  забезпечення  педагогічних  працівників  з  проблем 
позашкільної  освіти,  педагогіки,  психології,  інформування  про 
досягнення науки, перспективного педагогічного досвіду;

• Виявлення,  вивчення  і  оцінка  результативності  педагогічного 
досвіду  в  закладі,  узагальнення  і  поширення  перспективного 
педагогічного досвіду;

• Розробка  та  видання  навчальних,  методичних  посібників, 
рекомендацій;

• Підготовка до атестації педагогічних працівників;

• Координація  змісту  науково-методичної  роботи  зі  змістом 
діяльності методичних і науково-методичних установ в регіоні;

• Забезпечення інтеграції науки і практики;

2.Організаційна структура науково-методичної роботи

      2.1.  Структура  науково-методичної  роботи  складається  із 
взаємопов’язаних  та  взаємодіючих  елементів,  які  відповідають  цілям  і 
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завданням,  що  стоять  перед  закладом  та  втілюються  у  різних  формах, 
методах і засобах.

Організаційна структура науково-методичної роботи включає: науково-
методичну  раду,  методичні  об’єднання  за  напрямами  діяльності  гуртків, 
творчих  об’єднань,  що  охоплюють  педагогічних  працівників  певного 
професійного  спрямування,  творчі  групи  педагогів,  творчі  лабораторії, 
служби  інформаційного,  психологічного  супроводу  та  педагогічного 
моніторингу.

       2.2.Оптимальний вибір змісту і організаційних форм науково-методичної 
роботи забезпечується:

• врахуванням  наявних  директивних  і  нормативних  документів, 
перспектив розвитку закладу;

• аналізом стану  навчально-виховного  процесу  та  результатів  окремих 
напрямків діяльності;

• врахуванням умов і специфіки функціонування закладу особливостей 
навчального року;

• врахуванням  якісного  складу  педагогічних  кадрів,  їх  запитів  та 
інтересів.

        2.3.  У  Центрі  позашкільної  роботи  здійснюється  колективна  та 
індивідуальна науково-методична робота. Основою у виборі форм науково-
методичної роботи є результати діагностичного вивчення рівня професійної 
компетентності педагогічних працівників, їх потреби, запити та інтереси.

        2.4. Колективні форми науково-методичної роботи використовуються з 
метою  вироблення  єдиного  підходу  до  вирішення  певних  проблем, 
обговорення  актуальних  питань  організації  навчально-виховного  процесу, 
аналізу  результатів  діяльності  закладу,  вивчення  і  поширення 
перспективного  педагогічного  досвіду,  презентації  педагогічних  ініціатив, 
новацій і реальних досягнень педагогів.

Колективними формами науково-методичної роботи є: педагогічна рада, 
методичні об’єднання, проблемні семінари, теоретичні семінари та семінари-
практикуми,  творчі  групи,  майстер-класи,  педагогічні  студії,  проблемні 
лабораторії,  педагогічні  читання,  науково-практичні  конференції,  школи 
професійної  майстерності,  методичні  оперативки,  конкурси  педагогічної 
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майстерності,  тижні педагогічної  майстерності,  ярмарки педагогічних ідей, 
методичні фестивалі, тематичні вставки тощо.

          2.5.  Індивідуальні  форми  науково-методичної  роботи 
використовуються для задоволення особистих потреб і  конкретних запитів 
педагогічних працівників, необхідних для практичної діяльності.

Індивідуальними формами науково-методичної роботи є індивідуальна 
робота над науково-методичною темою, самоосвіта педагогів, виконання до – 
і після курсових завдань, стажування, консультування, презентація творчих 
доробків,  наставництво,  індивідуальні  педагогічні  виставки,  опрацювання 
фахових журналів і методичної літератури тощо.

3. Організація та планування науково-методичної роботи

3.1.  Загальну  організацію  науково-методичної  роботи  в  закладі 
здійснює директор. Безпосереднім організатором науково-методичної роботи 
є  методист,  в  обов’язки  якого  входять  організація  даної  роботи  з 
педагогічними кадрами.

Конкретну  науково-методичну  роботу  з  педагогічними  працівниками 
відділів  відповідно  до  специфіки  їх  діяльності  проводять  заступники 
директора, методисти у межах своїх функцій.

3.2.  В  організації  науково-методичної  роботи  та  її  плануванні 
враховуються актуальні завдання розвитку системи позашкільної освіти та 
програмні цілі розвитку закладу.

3.3. Планування науково-методичної роботи – це система заходів, що 
забезпечує її безперервність, системність, відповідність потребам навчально-
виховного процесу та особистим запитам педагогічних працівників.

3.4.  Реалізації програмних цілей закладу та науково-методичної роботи 
сприяє робота за єдиною науково-методичною проблемою.

3.5.  Науково-методична робота на рік планується на підставі  аналізу 
діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного 
плану роботи закладу.

План  науково-методичної  роботи  розробляється  методистами  за 
участю  заступників  директора,  обговорюється  на  педагогічній  раді, 
затверджується директором закладу.

3.6.  Виконання  плану  науково-методичної  роботи  розглядається  на 
засіданні науково-методичної ради.
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3.7.   З  метою  забезпечення  належних  умов  для  організації  та 
проведення науково-методичної роботи в закладі створюється інформаційно-
методичний центр (ІРЦ).

В ІРЦ зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, нормативні 
матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, медіатека.

Основними функціями інформаційно-методичного центру є:

• створення умов для підготовки педагогічних працівників до навчальних 
занять і творчих справ;

• проведення  індивідуальних  та  колективних  форм  науково-методичної 
роботи з педагогічними працівниками;

• надання  допомоги  педагогічним  працівникам  у  роботі  з  самоосвіти, 
індивідуальній  методичній  роботі,  експериментально-дослідницькій 
діяльності;

• інформаційне  забезпечення  педагогічних  працівників  з  проблем 
позашкільної освіти, педагогіки, психології, накопичення і систематизація 
науково-методичної інформації;

• узагальнення, пропагування та поширення перспективного педагогічного 
досвіду.

3.8.  Робота  інформаційно-методичного  центру  ведеться  під  керівництвом 
методиста і знаходить відображення в розділі «Науково-методична робота і 
підвищення професійної компетентності» плану роботи закладу на рік.

3.9. Діяльність інформаційно-методичного центру передбачає:

• організаційні заходи щодо підвищення рівня професійної компетентності 
педагогічних  працівників  (семінарів,  тренінгів,  шкіл  педагогічної 
майстерності, індивідуальних і групових консультацій тощо);

• організацію науково-практичних конференцій, круглих столів, зустрічей з 
науковцями;

• організацію постійно діючих і тимчасових виставок з метою презентації 
новинок науково-методичної літератури, досягнень педагогічного досвіду, 
пропагування результатів науково-дослідницької діяльності;
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• ознайомлення  педагогічних  працівників  з  необхідною  періодичною, 
навчальною, методичною літературою для підготовки до занять, розробки 
навчальних програм, виступів, доповідей на конференціях.

4. Права та обов’язки учасників науково-методичної роботи.

      4.1. Участь у науково-методичній роботі є професійним обов’язком для 
всіх педагогічних працівників.

Результативність  науково-методичної  роботи  враховується  при  проведенні 
атестації  педагогічних  працівників  і  є  підставою  для  матеріального  та 
морального заохочення.

     4.2.  Директор  ЦПР,  його  заступники  вивчають  та  аналізують  стан 
науково-методичної  роботи,  її  результативність,  створюють  умови  для 
підвищення фахового рівня педагогічних працівників,  забезпечують участь 
всіх педагогічних працівників у науково-методичній роботі.

    4.3. Педагогічні працівники мають право на:

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об’єднань, в заходах, пов’язаних з організацією 
науково-методичної роботи;

-  проведення  в  установленому  порядку  дослідно-експериментальної  та 
пошукової роботи;

-  участь  у  науково-методичних  заходах  районного,  міського  і  державного 
рівня;

-  проходження  стажування  в  лабораторіях  науково-дослідних  установ 
партнерів;

-  участь  в  опитуванні,  анкетуванні,  винесення  пропозицій  адміністрації 
закладу щодо удосконалення змісту науково-методичної роботи;

- користування базою інформаційно-методичного центру, використання для 
самоосвіти його бібліотечного фонду і фонду ксерокопій;

- моральне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у 
науково-методичній роботі.
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Додаток 8.

Форми організації науково-методичної роботи з керівниками 
творчих об’єднань:

Педагогічна рада

Науково-методична рада
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Інформаційно-методичний кабінет

Методичні об’єднання відділів

Індивідуальні консультації

                                                                                      

Додаток 9.

Форми науково-методичної роботи в Центрі позашкільної роботи

Тижні педагогічної майстерності
Круглі столи, дискусії
Конкурси педагогічної майстерності
Проведення методичних ярмарків і мостів
Огляди навчальних і методичних кабінетів
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 - Інструктивно-методичні 
наради

 - Проблемно-методичний 
семінар

 - Творчі групи з актуальних 
проблем позашкільної освіти

 - Школа вдосконалення 
педагогічної майстерності

 - Школа молодого педагога

 - Майстер-класи

 - Семінари-тренінги

Керівник 
творчого 

об'єднання

 - Науково-практичні конференції

 - Виставка «Педагогічна творчість»

 - Творчі звіти педагогів «До вершин 
досконалості»

 - Конкурс педагогічної майстерності 
«Поклик душі»

 - Підготовка методичної продукції 
для участі в конкурсах, 
конференціях різних рівнів

 - Творчі групи для підготовки 
педрад

Конкурс «Авторська програма»

Самоосвіта педагогів

Відкриті заняття

Засідання методичних 
об'єднань

Заступники 

методиста

Директор

Методисти Психолог Соціальний 
педагог

Педагоги-
наставники



Ф
ор

м
и 

на
ук

ов
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но
ї р
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от

и 
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Ц
ен

тр
і п

оз
аш

кі
ль

но
ї р

об
от

и

М
ас

ов
і ф

ор
м

и Конкурси методичних і навчальних посібників
Конкурси «Керівник творчого об’єднання»
Педагогічні виставки
Семінари-практикуми
Педагогічні конференції
Педагогічні читання

Г
ру

по
ві

 ф
ор

м
и Методичні об’єднання 

Консультативні пункти
Методичні тренінги
Авторські лабораторії переможців конкурсів
Майстер-класи
Семінари-тренінги
Педагогічні студії
Клуби за інтересами
Школи молодого педагога 
Творчі (динамічні, ініціативні, проблемні групи)

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і ф
ор

м
и Індивідуальні виставки «Я атестуюсь» та ін.

Консультування
Презентація творчих доробків
Майстер-класи
Опрацювання методичної літератури
Опрацювання фахових журналів, літератури
Наставництво 
Творчі звіти
Стажування
Післякурсові завдання
Докурсові завдання
Самоосвіта
Індивідуальна робота над науково-методичною темою

Додаток 10.

НАПРЯМИ 

АДРЕСНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ В ЦЕНТРІ

1. Діагностичне анкетування педагогів.
2. Індивідуальна робота з педагогами щодо ліквідації прогалин у фахових 
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знаннях, виявлених під час діагностування:
а) рекомендації щодо опрацювання новинок психолого-педагогічної та 
методичної літератури;

б) консультації з окремих питань методики навчання, виховання;

3. Допомога у доборі індивідуальної теми для самостійного опрацювання, 
спрямування самоосвітньої роботи.

4. Проведення консультацій щодо роботи над темою.
5. Надання допомоги у підготовці до конференцій, семінарів, засідання 

методичного об’єднання, педагогічної ради.
6. Надання допомоги у підготовці до проходження атестації:

а) консультації з питань атестації;

б) допомога у самооцінці педагогами рівня фахової підготовки за 
кваліфікаційними характеристиками;

в) вивчення результативності роботи педагога (відвідування й аналіз занять, 
аналіз документації);

г) допомога в оформленні порт фоліо.

7. Залучення педагогів до пошуково-дослідницької роботи.
8. Допомога у підготовці та проведенні творчого звіту з досвіду роботи.
9. Надання допомоги у доборі методичної літератури
10.Залучення до участі в роботі творчих груп. Творчих лабораторій, 

школи перспективного досвіду, школи педагогічної майстерності тощо.
11.Залучення педагогів до участі в науково-практичних конференціях,

          науково-практичних конференціях; конкурсах фахової майстерності; 
панорамах методичних ідей; виставках педагогічної творчості тощо.

12.Залучення творчих педагогів до складу проблемних, пошуково-
дослідницьких груп із розробки навчальних програм, проектів, 
апробації інноваційних програм, навчально-методичних посібників.

13.Надання допомоги в моделюванні досвіду творчого педагога, 
збагаченні його творчої лабораторії.

14.Вивчення й узагальнення даного досвіду.
15.Поширення досвіду через семінари, творчі звіти, виступи, публікації.
16. Забезпечення педагогів матеріалами педагогічного досвіду.

Додаток 11.

Система роботи з молодими педагогами
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Колективні форми роботи Індивідуальні форми 
роботи



Додаток 12.

Функції управління науково-методичною роботою
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Діагностична ПлануванняОрганізаційна Прогностична Функції управління науково-

методичною роботою

Методичні об’єднання

Школа молодого педагога

Методичні оперативки

Тематичні виставки

Семінари-практикуми

Психолого-педагогічний 
семінар

Науково-
методична 

рада

Діагностування

Наставництво

Самоосвіта

Консультації, співбесіди

Творчі звіти
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Контрольно-оцінна

Моделююча Компенсаторна

Відновлювальна Коригуюча

Координуюча Інноваційно-
стимулююча


