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 Якісна позашкільна  освіта     відповідає  сучасним  життєвим  потребам  розвитку  

країни. Тому важливим є організація  життєдіяльності  вихованців  на  основі 

особистісно- орієнтованого  навчання в  позашкільному  закладі та  роль моніторингу 

професійної  компетентності  педагога  в  умовах  позашкільного  навчального закладу  

для  підвищення  якості  освіти. Науково-методичне забезпечення  та методична 

діяльність позашкільного педагогічного процесу в  ПНВО це ефективний  засіб 

оптимізації  навчально- виховної та  методичної роботи навчального закладу. 

Методичні рекомендації на допомогу заступникам директорів позашкільних закладів з 

навчально-виховної та методичної роботи,  завідуючим методичними відділами. 

Методистам. 
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Вступ. 

    Державну політику щодо функціонування та розвитку позашкільної освіти в Україні, а 

також її соціально-економічні, організаційно-педагогічні засади визначено низкою 

нормативно-правових актів (закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», 

«Про охорону дитинства», Положенням про позашкільний навчальний заклад та ін.). 

Концептуальні положення щодо змісту позашкільної освіти, форм її організації, стратегії 

розвитку розкрито в Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), 

Концепції позашкільної освіти та виховання, державній цільовій соціальній програмі 

розвитку позашкільної освіти.  

    Утвердження позашкільної освіти як складової системи освіти України вимагає 

переосмислення ролі взаємодії науки й практики для вдосконалення теоретико-

методологічних основ діяльності позашкільних навчальних закладів, раціональної 

організації науково-методичної роботи педагогів-практиків.  

    Сучасні соціальні запити педагогічні колективи позашкільних навчальних закладів 

спрямовують на використання досягнень психолого-педагогічної науки. Зокрема, для 

формування концепцій організації освітньо-розвивальної та виховної роботи в 

позашкільних навчальних закладах важливими є праці Л. Виготського, Д. Ельконіна, Г. 

Пустовіта, В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін., де 

визначено теоретичні засади формування творчої особистості; теорія особистісно 

орієнтованого виховання, що розроблена І. Бехом; наукові доробки Ш. Амонашвілі, В. 

Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця, О. Леонтьєва, Б. Нікітіна та інших, що 

висвітлюють положення теорії розвивального навчання; дослідження В. Вербицького, Л. 

Ковбасенко, Л. Павлової, Г. Пустовіта, В. Редіної, Т. Сущенко, що розкривають 

організаційно-педагогічні засади діяльності системи позашкільної освіти України. 

    Завдяки діяльності позашкільних навчальних закладів в Україні забезпечено 

доступність позашкільної освіти, функціонування та розвиток її різноманітних форм. 

Робота означених закладів організовується відповідно до індивідуальних можливостей, 

інтересів, здібностей вихованців і здійснюється за різними напрямами позашкільної освіти 

(художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-натуралістичний, туристсько-

краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, соціо-гуманітарний та інші).  

    Сучасне позашкілля є саме тим освітньо-виховним простором, де діти мають змогу 

постійно реалізовувати набуті під час занять за інтересами знання.  

    Зазначене  зумовлює  важливість  поєднання  зусиль  учених  і  педагогів- 

практиків щодо обґрунтування необхідності збереження та розвитку позашкільної освіти в 

Україні як цінної педагогічної спадщини – унікальної пострадянської соціально-

педагогічної системи, спрямованої на формування духовно зрілої, творчої, соціально-

активної та компетентної особистості . 

    В умовах відродження національної системи освіти позашкільні заклади стають 

невід'ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному 

розвитку особистості учня, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві.  

    Позашкільні заклади, що працюють у соціально-культурній та освітній сферах, 

доповнюють шкільну освіту та створюють позитивне виховне середовище для учня. Вони 

виступають гнучкими виховними інфраструктурами, спроможними здійснювати 
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виховання громадянина незалежної держави України - творчої особистості, здатної 

вдосконалювати себе та свою країну. 

    Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до позашкільної освіти як 

рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого постало питання 

щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або реформування діяльності 

позашкільних навчальних закладів. При цьому головним залишається визначення, що 

позашкільна освіта - це спеціально організована діяльність, яка має яскраво виражену 

власну специфіку впливу, що дає їй певні переваги перед іншими засобами виховання. Це, 

передусім, добровільність участі дітей у позашкільній роботі; диференціація її за 

інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності; постановка конкретних практичних 

завдань перед кожним вихованцем у його творчому становленні; оволодіння знаннями та 

уміннями за індивідуальними планами. 

    Основними тенденціями цього процесу є: 

- активізація інтересу учнівської молоді до додаткових освітніх послуг і професійного 

самовизначення;                                                                                                

- зростання ролі дітей та їхніх батьків як суб’єктів навчально-виховного процесу і 

основних замовників освітніх послуг; 

- посилення попиту на професіоналізм, компетентність, високий інтелектуальний 

рівень педагогічних кадрів. 

    Усе це сказане зумовлює активізацію інноваційних процесів у роботі позашкільних 

навчальних закладів. Мета – сприяти підвищенню ролі позашкільного навчання й 

виховання у творчому самовдосконаленні та професійному самовизначенні школярів. 

    Належну роль у виконанні цих завдань відводиться педагогу, його професійній 

компетентності. Педагогічна компетентність виступає необхідною умовою ефективної 

взаємодії всіх учасників виховного процесу, професійної самореалізації педагога і 

досягнення навчально-виховних цілей, спрямованих на розвиток особистості учня. 

    Методична робота – це багатогранний, творчий процес, в якому поєднується 

практичний досвід з науковими знаннями, компетентністю керівника з творчістю кожного 

педагога. Від вдалого поєднання всіх цих ланок залежить успіх роботи всього 

педагогічного колективу. У розвитку творчого підходу до нових знань і оригінальних 

концепцій полягає зміст педагогічного навчання і методичної роботи. 

    Підвищувати рівень педагогічної компетентності можна шляхом ознайомлення із 

методичною літературою, на семінарах, практикумах, методом самопізнання і т.д., але 

вирішальна роль відводиться науково-методичній службі. Оцінити рівень комунікативно-

організаторських здібностей – найбільш значущих компонентів педагогічної діяльності – 

допоможуть діагностичні методики, представлені в додатках.       
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     Розділ 1. Якісна позашкільна  освіта  та    відповідність   її  сучасним  життєвим  

потребам  розвитку  країни 

    В умовах модернізації освіти, яка веде до зростання конкуренції серед позашкільних 

навчальних закладів (ПНЗ), постає проблема забезпечення своїх вихованців якісною 

освітою. Оновлення системи позашкільної освіти передбачає вирішення ряду системних 

завдань: нормативно-правових, економічних, змістових тощо. Першочерговим з них є 

досягнення нової сучасної якості освіти. 

    Під якістю освіти в загальному плані ми розуміємо відповідність її сучасним життєвим 

потребам розвитку країни. В педагогічному плані, для позашкільних навчальних закладів, 

орієнтацію не тільки на засвоєння вихованцями певних знань, умінь та навичок, а головне, 

на розвиток та соціалізацію особистості. Тобто, позашкільний заклад має формувати 

систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід самостійної діяльності, 

особистої відповідальності, творчої праці вихованців. 

    Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно впливають на оцінку 

діяльності закладу взагалі: 

- рівень знань вихованців; 

- рівень вихованості; 

- рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві; 

- рівень педагогічної майстерності працівників; 

- методичне забезпечення освітнього процесу та ін. 

    Щоб оцінити ефективність усіх інноваційних процесів у закладі, визначити перспективу 

їх розвитку як цілісної освітньої системи, ефективність управління, обґрунтованість 

рішень щодо управління якістю освіти, слід створити оптимальний механізм відстеження 

результатів роботи всіх ланок цієї системи, який би успішно впливав на якість освітнього 

процесу і створив умови успішності навчання та розвитку.Це стане можливим лише за 

наявності необхідної, достовірної, своєчасної та корисної інформації. Отримання такої 

інформації можливе при здійсненні моніторингу. 

    Сучасна педагогічна наука і практика постали перед необхідністю переходу від 

традиційних способів збору відомостей про діяльність закладу до педагогічного 

моніторингу. Під цим терміном слід розуміти спеціально організоване безперервне 

стеження за функціонуванням та розвитком освітнього процесу або його окремих 

елементів з метою своєчасного прийняття оптимальних управлінських рішень на основі 

аналізу зібраної інформації та педагогічного прогнозу. 

    Завдання створення єдиного освітнього простору, надання можливостей творчої 

реалізації, духовного становлення, безперервної освіти особистості тощо є пріоритетними 

в діяльності кожного ПНЗ. 

    Усе це визначає гостру потребу в точних об’єктивних виміркованнях якості освітнього 

процесу, його результативності і розробці ефективної методики експертної оцінки 

діяльності позашкільного закладу в цілому. 

    Теорія позашкільної освіти має постійно перебувати в органічній єдності з практикою, 

оскільки ґрунтується на ній, узагальнює її та обґрунтовується нею. Теорію і практику 

навчально-виховної роботи поєднує методика, спрямована на узагальнення 

перспективного педагогічного досвіду, способів, прийомів доцільної реалізації завдань 

позашкільної освіти як у позашкільних навчальних закладах, так і в інших соціальних 

інституціях , систематизованій  науково-методичній  діяльності  педагогічних  колективів. 
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Це  забезпечить  оптимізацію всіх напрямів навчально- виховної, організаційної та  

методичної роботи, інтеграцію компетентнісного та  загальнокультурологічного  підходів, 

сприятиме  підвищенню ефективності позашкільного освітньо- виховного  простору в  

цілому. 

    Політичні, соціальні й економічні перетворення в Україні зумовлюють важливість 

більш ефективної організації позашкільного освітньо-виховного простору (середовища). 

Життя вимагає розглядати цей процес не лише в контексті гуманізації освіти, виховання 

творчої особистості, її соціалізації, а й перегляду теоретико-методологічних основ 

позашкільної освіти, розроблення й практичного впровадження новітніх освітньо-

розвивальних і виховних технологій, переорієнтацію на компетентнісний підхід.  

1.1.Організація  життєдіяльності  вихованців  на  основі особистісно- орієнтованого  

навчання в  позашкільному  закладі 

    Метою особистісно- орієнтованого навчання ( за О.М.Пєхотою )  є процес 

психолого- педагогічної допомоги дитині в  її соціалізації. Він поєднує виховання та 

освіту в єдиний процес допомоги, підтримки, соціально- педагогічного захисту, розвитку 

дитини, підготовки її до життєтворчості.  

    Влучно з цього  приводу висловився А.Н. Леонтьєв: «Сучасний  навчальний процес 

насичений знаннями, які повинен засвоїти учень, і має бути сповнений розуміння». На 

думку прихильників використання в педагогіці технологій особистісно-орієнтованого 

навчання – саме формування культури життєдіяльності особистості є найвищою метою 

особистісно- орієнтованих систем та технологій.    

    Життєдіяльність у закладі позашкільної освіти передбачає наповнення життя 

вихованців розмаїттям суспільно-корисних справ, причому, різними: навчальними, 

трудовими, благодійними, творчими, спортивними, ігровими, пошуковими, краєзнавчими 

тощо. Зусилля директора, педагогів, методиста    спрямовані на  те, щоб кожен знайшов 

собі справи по серцю, відчув радість   успіху, впевненість у собі, самоповагу. Слід  

зазначити, що  саме в позашкільному навчальному закладі є оптимальні можливості для  

забезпечення справжньої життєдіяльності всіх сфер. 

    Головний критерій результативності роботи позашкільного навчального  закладу - це 

організація ефективності та різноманітної діяльності вихованців, причому, в усіх сферах 

життя. Як відомо, життя кожної людини – це п’ять основних сфер її життєдіяльності: 

навчання, виробництво (професія), дозвілля, суспільне оточення, спілкування, сімейні  

відносини. Вони обов’язково  мають бути присутніми в житті кожної дитини: а в 

майбутньому дорослої людини.  

    Це цілком можливо  реалізувати  в освітній практиці позашкільного закладу, не 

виділяючи, а синтезуючи всі сфери життя. Звичайно, школа теж має забезпечити їх 

раціональне функціонування, але в реальному житті виразно виокремлюється і домінує 

над усіма сферами навчання. Всі інші лише підпорядковуються їй, доповнюють її. На 

противагу, в позашкільному закладі є об’єктивна змога рівноцінно забезпечити 

функціонування всіх сфер життєдіяльності дітей. Звісно, певна спеціалізація має бути. 

Якщо вчитель спрямований більш на першу сферу – навчання, бо ж його  функція  і 

полягає  саме в цьому, то педагог позашкільного закладу – в першу чергу на сферу 

суспільного оточення , спілкування, дозвілля. 

    Основні зусилля педагогічних працівників позашкільного навчального закладу 

спрямовані на забезпечення участі дітей у різних видах діяльності: пізнавальній, 

громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій, туристсько-краєзнавчій, 
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художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому, ми намагаємося у своєму 

закладі, щоб один і той же вихованець мав змогу брати участь у різноманітних  заходах і  

видах діяльності,   особливо  у  тих, котрі  відповідають  його  індивідуальним  потребам,   

інтересам  і запитам  душі та розуму.  Кожен педагог і методист закладу  чітко 

усвідомлюють, їм необхідно творчо діяти вже тепер і тут.Слід  зазначити,  що 

організацією   життєдіяльності   вихованців  займаються  всі  працівники   позашкільного  

закладу,  як  мета  та результат педагогічного процесу, виховним «Співпраця  педагогів  і  

батьків  в особистісно-орієнтованому  навчанні   і  вихованні  гуртківців». 

1.2.Роль професійної компетентності педагога в умовах позашкільного навчального 

закладу 

    Освітня технологія – це модель спільної роботи педагога і гуртківця  з  планування,  

організації   і  проведення  навчально-виховного   процесу   за  умови  забезпечення  

комфортності  для  всіх   суб’єктів  освітньої  діяльності. Найновітніша  технологія не  

принесе   бажаних  результатів   до   тих  пір,  поки  вона не стане  особистим   надбанням   

педагога – позашкільника,  об’єктом  його   методичної  роботи. 

    І дійсно,  саме  він,  її професійний   реалізатор,  запланує   і опрацює  технологію   з 

огляду   на  можливості  гуртка, передбачить нормативний зміст  і форми   діяльності,   

сформує  спільно з дітьми потрібні  прийоми  і спроби   виконання  дій,  підбере   

необхідні  засоби  навчання,  а найчастіше  сам  виготовить  дидактичний  матеріал   і 

нестиме    відповідальність   за досягнуті  результати. 

    Виходячи з вищезазначеного,  можна  сказати,  що  предметом   роботи має  бути 

формування  потрібного   професійного   забезпечення, новий   зміст   технологічного  

потенціалу  педагога, прогнозування  змісту,  форм і  способів  організації  та проведення   

педагогічного  процесу,   характер   діяльності   педагогів,  особливості   пізнавального    

спілкування,  особистісні характеристики. Адже   провідним  суб’єктом  навчально-

виховного процесу  є  педагог з притаманними    йому   педагогічними   вимогами  і  

впливами,особливостями  фахової  самореалізації.   

    Розвиток творчого  потенціалу  педагога  вимагає  формування  у  нього мотивів  

пошукової   діяльності  через  усвідомлення   власної  та єдиної  науково-методичної  

проблеми  закладу,  стимулювання  розвитку  тих  потреб,  які  сприяють  його  

самореалізації через інноваційну  та самоосвітню   діяльність. Адже, творче  ставлення  до 

педагогічної   діяльності – це   один  з найважливіших   якостей   фахівця. 

    Основна мета сучасної освіти – відповідність актуальним і перспективним потребам 

суспільства, підготовка різнобічно розвиненої особистості, здатної до соціальної адаптації 

в суспільстві і самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на кваліфікованого, 

творчого, конкурентноздібного керівника гуртка, здатного виховувати особистість у 

сучасному, динамічно мінливому світі. 

    На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, особливу роль відіграє 

професійний потенціал педагогів, здатних до системного й конструктивного мислення, 

швидкої орієнтації   в інформаційному просторі, ефективної професійної діяльності. 

Соціальний запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності 

зумовлює пошук методичними службами оптимальних форм, методів, засобів для 

підвищення професійної компетентності педагогів в умовах позашкільного навчального 

закладу.  
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    У сучасних умовах розвитку позашкільної освіти важливими і необхідними є розробка і 

впровадження нових підходів, що сприяють підвищенню її якості і забезпечення 

доступності. Серед них важлива роль належить компетентнісному підходу. 

    Компетентнісний підхід в позашкільній освіті – це підхід, що базується на застосуванні 

в меті, завданнях, змісті, формах та методах позашкільної освіти компетентностей 

особистості. Важливу роль в роботі позашкільного закладу та результативності відіграє і 

професійна компетентність його керівника. Компетентнісний підхід підкреслює 

поєднання і практичну реалізацію знань, умінь, навичок, досвіду, культури.  

    Метою компетентнісного підходу є забезпечення  якості позашкільної освіти. Сутність 

цього підходу полягає в тому, що в його основу покладено таку категорію, як 

компетентність.  Компетентність -  особистісна характеристика людини, яка повноцінно 

реалізує себе вжитті, володіючи відповідними знаннями, вміннями, навичками, досвідом, 

культурою. У світовій освітній практиці поняття компетентності виступає як центральне. 

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. 

    Бути компетентним -  значить вміти реалізовувати знання, застосувавши  досвід, волю і 

емоційний стан для вирішення проблем у конкретних обставинах. Компетентність не 

зводиться до знань і вмінь в кількісному відношенні. Але без знань і особистого досвіду 

діяльність набуття компетентностей неможливе. Більш того, набуття компетентностей 

залежить від активності, свідомого відношення керівника закладу до різних видів 

діяльності (праці, навчання тощо). Варто зазначити, що компетентності не слід 

протиставляти знанням або умінням і навичкам. Поняття компетентності ширше за 

поняття знання, або уміння, або навички. Воно вимагає як інтелектуальну, так і діяльну 

сферу. Це  сукупність професійних і  особистісних  якостей, необхідних для успішної 

педагогічної  діяльності. 

    Професійно компетентним можна назвати керівника гуртка, що і сягає стабільно 

високих результатів у навчанні й вихованні учнів. Адже  розвиток професійної 

компетентності — це розвиток творчої індивідуальності, формування сприйнятливості до 

педагогічних інновацій, здібностей адаптуватися в мінливому педагогічному середовищі. 

Від професійного рівня педагога безпосередньо залежить соціально-економічний і 

духовний розвиток суспільства. Основними   напрямками   діяльності керівника  гуртка по 

підвищенню професійної компетентності є  дослідницька  діяльність,активна участь у 

педагогічних конкурсах і фестивалях, різні форми педагогічної підтримки. 

    Тільки у взаємодії з колективом педагогічних працівників, вихованців можна добитись 

високої результативності в навчально-виховному процесі. При високому рівні професійної 

компетентності керівника закладу, компетентності педагогічних працівників та 

вихованців. Компетентність завжди проявляється в діяльності. 

    Основними  шляхами  розвитку професійної компетентності педагога є: робота в 

методичних об’єднаннях, творчих групах,інноваційній діяльності, освоєння нових 

педагогічних технологій,  передача  власного  педагогічного  досвіду та інш.Жоден з 

перерахованих шляхів не буде ефективним, якщо педагог не усвідомлює необхідності 

підвищення професійної компетентності. Звідси випливає необхідність мотивації і 

створення сприятливих умов для педагогічного росту. 

    Процес формування професійної компетентності залежить від середовища, тому саме 

середовище повинне стимулювати професійний саморозвиток. 
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    В навчальному закладі повинна бути створена демократична система керування. Це й 

система стимулювання співробітників, і різні форми педагогічного моніторингу, до яких 

можна віднести: 

- анкетування; 

- тестування; 

- співбесіди; 

- конкурси; 

- презентації власних досягнень; 

- інші заходи щодо обміну досвідом. 

    Зазначені форми стимулювання дозволяють знизити рівень емоційної тривожності 

педагога, впливають на формування доброчинної психологічної атмосфери в колективі. 

    Розглядаючи  професійну  компетентність педагогів позашкільних закладів  

навчальних закладів, не можна не сказати про критерії оцінювання якості роботи 

керівника дитячого творчого гуртка, моніторингу. (Додаток 1). 

    За допомогою цих критеріїв і показників зменшується проблема атестації педагога, 

тому що збирають й узагальнюють результати професійної діяльності. 

    Розробка критеріїв оцінювання якості роботи керівника дитячого творчого гуртка – це 

необхідна мотиваційна основа діяльності педагога і розвитку його професійної 

компетентності.Одна з ключових проблем організації гурткової діяльності — проблема 

відстеження й оцінювання її результатів. Вимірювання педагогічного результату дає 

можливість діагностувати стан освітнього процесу в гуртку і позашкільному навчальному 

закладі в цілому, а також дає можливість оцінювати хід його розвитку, прогнозувати 

досягнення нових результатів, порівнювати освітні потенціали різних дитячих формувань. 

    Зміни,  що  відбуваються  в  позашкільній  освіті, потребують від педагогів  професійної  

мобільності, вміння самонавчатись, самовдосконалюватися.  

    На  жаль, результати проведених досліджень засвідчують, що  лише 13%   педагогів  

мають  високий, 22% - достатній, а  решта  % - низький рівень професійної  

компетентності. Відтак їх  знання, вміння, навички й досвід недостатніми для  розв’язання  

сучасних проблем  навчання, виховання й розвитку  дітей в ПНЗ. 

    Така ситуація актуалізує  необхідність  формування   та   розвиток  педагога як  

суб’єкта, який  уміє  реалізувати свою  педагогічну діяльність відповідно до  вимог  часу, 

безперервно  підвищуючи  свій професійний    рівень; який здатний  самостійно вносити  

зміни в  свою  діяльність, швидко та  ефективно  реагувати на  нові вимоги  часу.  

    Педагог  сучасного  ПНЗ  повинен  бути  здатним: 

- до  творчості  та  педагогічної  рефлекції; 

- критично  мислити; 

- досконало  володіти змістом навчальної програми і  сучасними і сучасними 

методиками її реалізації ; 

- уміти  створювати  належні  умови для особистісного  зростання  вихованців ( 

створення  ситуації  успіху та  підтримка ), реалізувати  ефективний  супровід 

розвитку учнів, їх соціалізації, розкриття їх  можливостей, здібностей, нахилів; 

- володіти методикою  педагогічних  досліджень і  вміти  її реалізувати в  навчально- 

виховному  процесі; 

- уміти  діагностувати, моделювати і  прогнозувати свою систему педагогічної 

діяльності; 
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- прогнозувати перспективи особистісного зростання з урахуванням самоаналізу 

досягнутого, вміти визначати індивідуальну  траєкторію професійного  розвитку; 

- брати  активну  участь у  різних формах методичної роботи, проявляти зацікавлене 

ставлення до інновацій; 

    Отже, сучасному  ПНЗ потрібен  педагог, який вміє працювати  в  рамках  не  

рецептурної , а концептуальної  педагогіки. 

    Забезпечення належного  розвитку зазначених  вмінь, навичок, здібностей педагогів 

неможливе  без об’єктивної інформації   про  рівень  розвитку їх професійної 

компетентності. Таку можливість  надає педагогічний  моніторинг. 

1.3. Роль  моніторингу  професійної  компетентності  для  підвищення  якості  освіти. 

    Моніторинг освіти – це  система  збирання , оброблення  аналізу, збереження, 

поширення інформації з  метою вивчення й оцінювання стану функціонування певного  

суб’єкта  освітньої діяльності чи  освітньої  системи загалом та  прогнозування їх розвитку 

на  основі аналізу одержаних  даних. Моніторинг в освіті розглядають як систему 

контролюючих і діагностичних заходів, зумовлених цілями та завданнями освєкта, який 

уміє  реалізовувати свою педагогічну діяльність  відповідно  до  часу, безперервно  

підвищувати  свій  професійний  рівень; який здатний самостійно  вносити зміни в  свою  

діяльність швидко та ефективно реагуючи на  нові вимоги  часу,  яка передбачає розгляд 

проблем навчання, виховання і розвитку дітей у динаміці.  Це комплекс засобів, які 

забезпечують систематичний контроль за станом та тенденціями розвитку суспільних 

процесів. 

    Моніторинг професійної компетентності – це системна процедура, яка не обмежується 

контрольною функцією. Безумовно, збирання інформації про рівень професійної 

компетентності, її аналіз та узагальнення є необхідною умовою проведення моніторингу. 

Проте його мета і ширша, й глибша. Вона полягає не лише у відстеженні рівня 

професійної компетентності, а спрямована на з’ясування чинників, які потрібні для її 

розвитку, зміни ситуації тощо. Тобто констатуюча частина моніторингу — вивчення рівня 

професійної компетентності педагогів — стає лише передумовою вибору стратегії змін, 

необхідних для їх розвитку, та пошуку шляхів її реалізації. 

    Особливість моніторингу професійної компетентності полягає в тому, що він зазвичай 

комплексний за предметом оцінювання, оскільки спрямований як на результат 

педагогічної діяльності, так і на сам процес, який призвів до такого результату. 

    Узагальнюючи різні визначення, можна сказати, що моніторинг в освіті –  

це: 

- системне спостереження з метою контролю, оцінки, прогнозу якості освіти; 

- система збору, аналізу, обробки, збереження та надання інформації; система 

побудови інформаційних потоків в освітньому закладі; 

- незалежна експертиза стану освітнього процесу; 

- система виявлення й оцінювання проміжних освітніх результатів і чинників, які 

впливають на них; 

- оцінка відповідності фактичних результатів заявленим цілям, освітнім потребам 

вихованців; 

- вимірювання змін у внутрішніх та зовнішніх елементах системи діяльності 

освітнього закладу; 

- система критеріїв, показників і технологій відслідковування стану та розвитку 

освітнього процесу; 



9 

 

- функція управління, яка забезпечує отримання зворотного зв’язку для прийняття 

управлінських рішень щодо регулювання та корекції освітнього процесу. 

    Під час організації моніторингової діяльності у системі шкільної та позашкільної освіти 

зокрема, важливо відокремити поняття «вивчення педагогічного явища» і «відстеження 

його результативності». 

    Вивчення педагогічного явища відбувається у процесі його діагностування, виявлення 

необхідних показників та збору інформації для подальшого аналізу. Відстежують 

результативність педагогічного явища у процесі аналізу результатів діагностики, динаміки 

показників.Організація моніторингової діяльності передбачає визначення об’єкта і 

предмета моніторингу. 

    Об’єктом педагогічного моніторингу є процес навчання, виховання, розвитку та 

соціалізації дітей у навчальному закладі. 

    Предметом педагогічного моніторингу може бути відповідність результатів цілям 

діяльності навчального закладу. Слід також наголосити, що базовою одиницею сучасної 

системи освіти є не клас чи творче об’єднання, а весь освітній заклад. Від вкладу всіх 

елементів системи діяльності закладу залежить необхідний результат. Тому особливого 

значення набуває організація моніторингу на рівні всього закладу. Для відстеження 

ефективності розвитку закладу позашкільної освіти  необхідно створити в закладі систему 

моніторингу, яка дасть змогу побачити динаміку розвитку, передбачити можливі 

проблеми, отримати потрібну інформацію для своєчасного прийняття важливих рішень. 

    Мета   організації   моніторингу   розвитку   закладу   –   вивчення   змін   в 

результативності діяльності закладу на основі кількісних та якісних характеристик 

системи діяльності закладу та його окремих компонентів. 

    Отже, наявність моніторингової системи дає освітньому закладу цінний матеріал для 

аналізу, корекції, удосконалення діяльності, профілактики помилок. Це свідчить про його 

актуальність як для сучасної системи позашкільної освіти дітей у цілому, так і для 

конкретного позашкільного закладу. 

    Моніторинг здійснюється протягом року. Його результати фіксуються наприкінці 

навчального року в рейтингу особистого внеску керівників творчих об’єднань у 

результативність діяльності. Крім того, педагогічні працівники раз на п’ять років 

проходять атестацію, яка спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної 

діяльності. Це стимул: до цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення 

престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. Моніторинг 

професійної компетентності  ставить педагога в умови, коли постійне підвищення 

професійної майстерності стає необхідним. Такий перехід від аналізу результатів до 

аналізу дій дозволяє забезпечити креативно-пошуковий режим діяльності ПНВО: свободу 

творчості, професійне самовдосконалення. Моніторингове дослідження професійної 

компетентності потребує ґрунтовної підготовки й дотримання певних правил, процедур і 

технологій. Лише в такому разі отримані результати можна буде вважати об’єктивними й 

достовірними, використовувати ї для планування науково-методичної роботи в закладі.  

Функції моніторингу: 

1. інформаційна – отримання інформації про педагогічних працівників; визначення 

відносного рівня розвитку професійної компетентності, розвитку особистісних рис 

педагогів; створення банку даних з актуальних питань діяльності педагогів; 
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2. аналітична – виявлення недоліків у педагогічній діяльності керівників творчих 

об’єднань, причиново-наслідкових зв’язків в начально-виховному процесі. 

3. діагностична – виявлення конкретних професійних труднощів у різних видах 

діяльності; вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності 

педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їхньої педагогічної 

діяльності, та вимогами, що ставить сучасне суспільство до якості діяльності 

керівників гуртків в умовах соціально-економічного розвитку України. 

4. контрольно-оцінна  –  організація   контролю   за   процесом   розвитку  

професійної компетентності педагогів; отримання інформаційної про кількісні та 

якісні зміни в діяльності педагогічного колективу; оцінка ефективності діяльності 

кожного керівника творчого об’єднання. 

5. коригування – виправлення в діяльності педагогів недоліків, пов’язаних із 

використанням застарілих методик. Ця функція орієнтована на злам усталених 

консервативних стереотипів мислення і способу дій, на відмову від застарілих 

умінь і навичок. 

6. мотиваційно-стимулююча – стимулювання керівників творчого об′єднання до 

осмислення та вирішення своїх професійних проблем; сприяння розвитку 

зацікавленості всіх педагогів в результативності своєї професійної діяльності. 

7. прогностична – виявлення потенційних можливостей розвитку педагогів; 

визначення знань, умінь і навичок, компетенцій, які будуть необхідні керівникам 

творчих об’єднань у майбутньому прогнозуванні професійного розвитку педагогів. 

8. пропагандистська – інформування педагогів про впровадження колегами досягнень 

науки, перспективного педагогічного досвіду, розкриття тих істотних переваг, які 

вони дають, суті й технології успішної педагогічної діяльності, високих кінцевих 

результатів. 

9. конструктивна – підвищення ефективності навчально- виховного процесу, 

педагогічної взаємодії, педагогічної діяльності. 

    Мета моніторингу: 

- отримання інформації для аналізу професійних успіхів педагогів за визначеними 

критеріями; 

- мотивація педагогів на досягнення якісних результатів в освітньому процесі та 

інноваційній діяльності, стимулювання професійного зростання, розвиток творчої 

ініціативи педагогів, формування рефлексивної культури педагогічного колективу; 

- забезпечення ефективного управління зростанням професійної майстерності 

педагогів; 

- оцінка і прогнозування тенденцій розвитку методичної служби, закладу. 

    Завдання моніторингу: 

- створення інформаційного банку даних про рівні розвитку професійної 

компетентності педагогів; 

- розроблення критеріїв та показників для оцінки та контролю рівня й ефективності 

роботи педагогів; 

- розробка моделі професійної компетентності керівника творчого об′єднання; 

- виявлення найбільш цінного досвіду педагогів для впровадження в практику 

роботи педагогічного колективу; 

- визначення ступеня долучення педагогів у процес забезпечення якості освіти в 

закладі; 
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- стимулювання видів діяльності, які сприятимуть підвищенню іміджу закладу 

загалом; 

- розробка коригувальної програми, яка сприятиме оптимальному розвитку 

професійної компетентності на основі прогнозу можливих змін; 

- подальше відстеження реальних змін у розвитку професійної компетентності 

педагогів на основі коригувальної програми. 

    Відтак, акцент у науково-методичній роботі позашкільних навчальних закладів 

зроблено на визначення особливостей упровадження компетентнісного підходу в систему 

навчально-виховної  роботи  позашкільного  закладу.  

    Провідною ідеєю діяльності стало визначення шляхів підвищення ефективності 

навчально-виховної та розвивальної роботи в контексті формування компетентностей 

особистості. 

    Безумовно, виконання цих завдань сприятиме модернізації цілей, завдань і змісту 

роботи, удосконаленню організаційно-педагогічних моделей позашкільних навчальних 

закладів. А це, в свою чергу, прискорить інноваційні процеси в навчально-виховній, 

методичній, управлінській діяльності та підвищить рівень професійно-творчої 

компетентності педагогів. 

    Такий підхід забезпечив можливість організації навчально-виховного процесу на основі 

сучасних особистісно орієнтованих методик і технологій, сприяє ефективній діяльності    

позашкільного  закладу  щодо підвищення науково-методичної та професійної 

компетентностей педагогів. 

    Упровадження означених змін має стати визначальним у справі виховання духовно 

зрілої, творчої, соціально-активної та компетентної особистості – свідомого громадянина 

України. 

1.4. Методика вивчення рівня професійної підготовки педагогів та їх інтересів 

    Якість навчально-виховного процесу школи, його результати певною мірою залежать 

від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної  майстерності. 

    У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня педагога, його 

підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне 

ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, 

вивчення і впровадження у практику передового педагогічного досвіду, творче виконання 

перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і 

засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому 

кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності. 

    Головною метою інструктивно-методичної роботи у відділі технологічного напрямку 

ПНВО є: 

- формування  інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, 

готової протистояти викликам глобілізації життя;                                         

- ціннісне ставлення дітей до навколишнього,  до людини, до праці, до духовних 

скарбів, до культури і мистецтва, до самого себе; 

- розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів, розширення вибору 

форм художньої реалізації, які відповідають здібностям і професіональним 

орієнтаціям особистості; 

- пошук прогресивних форм і методів роботи з метою творчого розвитку 

особистості, запровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-

виховний процес; 
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- підтримку професійного зростання педагогічних кадрів.  

    Вся інструктивно-методична робота у відділі  спрямована на:                      

- формування необхідних життєвих компетенцій громадянина, патріота, 

професіонала, конкурентноздібну творчу особистість, спроможну до 

самовдосконалення, готову до активного входження в соціум,прийняття рішень в 

ситуації вибору, здатну впливати на середовище, змінюючи його або змінюючи 

себе; 

- створення цілісної моделі виховної системи на основі національних та 

загальнолюдських цінностей, згідно директивних документів;          

- розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів, пошук 

прогресивних форм і методів роботи з метою творчого розвитку  особистості, 

запровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховному 

процесі;                                                                                                                                 

- підтримку професійного зростання педагогічних кадрів. 

    Необхідна умова оптимізації методичної роботи – наявність суб’єктивних даних про 

особистість і професійні якості кожного педагога. Ці дані можна отримати 

діагностуванням педагогічних кадрів. Найбільш ефективним методом діагностування є 

використання діагностичних анкет.  

Діагностична карта підготовки керівника гуртка до                                    педагогічної 

діяльності 

№

п 

Напрями 

педагогічної 

підготовки 

ПІБ       

педагога 

15 років 

педстажу 

ПІБ педагога 

5 років 

педстажу 

ПІБ педагога 

10 років 

педстажу 

ПІБ 

педагога 

3 роки 

педстажу 

1. Відповідність планування 

навчально- виховної роботи 

педагогічним вимогам, 

відповідність завдань 

навчання та виховання 

5 бал. 5 бал. 5 бал. 4 бал. 

2. Вміння створити умови 

для самостійних 

творчих 

успіхів  вихованців 

4 б 3 б 5 б 2 б 

3. Володіння різними 

формами і методами 

роботи. 

5 б 2 б 4 б 3 б 

4. Вміння організувати 

різні види діяльності 

вихованців 

4 б 3 б 4 б 4 б 

6. Вміння організувати 

індивідуальну виховну 

роботу 

 

    

7. Вміння встановити 

контакти з колегами 

по роботі,батьками. 
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8. Вміння стимулювати 

ініціативу, 

самодіяльність і 

творчість вихованців 

    

9. Рівень науково- 

методичної підготовки 

педагога 

    

10. Педагогічна самоосвіта     

11. Використання 

передового 

педагогічного 

досвіду. 

 

    

12. Відношення до 

самоаналізу і 

самооцінки     педагога 

    

13. Пошук нових форм і 

методів роботи, 

нестандартних 

рішень 

    

14. Систематичність і 

послідовність в роботі 

    

15. Відношення 

вихованців до 

відвідування  занять 

    

16. Активність і ініціатива 

вихованців 

    

17. Результативність 

практичної діяльності 

вихованців 

    

 Підсумок рейтингу     

 

    (В кожній  графі вводиться орієнтовна оцінка в балах згідно результатів оцінювання 

напрямків педагогічної підготовки кожного керівника гуртка, враховуючи педагогічний 

стаж роботи, а далі виводиться підсумок). 

    При оцінюванні потрібно спиратись на дані, зібрані  при відвідуванні занять педагогів, 

шляхом спостереження в процесі методичної роботи, аналізу даних анкетування і т.п: 1 - 

володіє перерахованими знаннями і умінням; 2 – на низькому рівні,      безсистемно;       3 

–  аналіз діяльності носить обмежений характер; 4 бали говорить про дійсно яскравий 

позитивний педагогічний досвід,  про активність в холі методичної роботи; оцінка 5 балів 

ставиться при творчому підході педагога при визначені цілей і завдань своєї діяльності, 

високому рівні володіння педагогічними і методичними знаннями. На підсумковій 

діагностичній карті бажано різними кольорами відзначати показники: червоним – 

найменшу кількість балів. При плануванні методичної роботи варто звернути особливу 

увагу цим питанням. Синім чи ін. кольором відзначають максимальні оцінки окремих 

педагогів. Їх досвід заслуговує уваги. 
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    Відповідно результатів вищесказаних діагностичних форм пропонуються форми роботи 

з керівниками гуртків. Це: 

- анкетування педагогів; 

- семінари-практикуми, засідання методичного об’єднання з проблемних 

питань; 

- захист програм гуртків, розроблених педагогами  з внесенням відповідних змін і 

доповнень; 

- написання керівниками гуртків методичних робіт; 

- розробка і проведення нетрадиційних занять гуртків, масових заходів; 

- творчі звіти керівників гуртків. 

    Педагог позашкільного закладу нині – це реформатор, який вносить у повсякденну 

практику позашкільного виховання нові прогресивні форми, прийоми, ідеї й підходи. 

Головне для педагога – пошук, створення творчої атмосфери, яка постійно будить думку.  

Ефективним у роботі з педагогічними кадрами у відділі є оголошення огляду-конкурсу 

узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків, який проводиться у відділі з 

метою підняття престижу творчої праці педагога та перейняття досвіду роботи іншими 

педагогами. 

    Ще одною із дієвих форм роботи і як підсумком роботи педагогів за    навчальний рік є 

проведення конкурсу педагогічної майстерності « Джерело творчості, метою якого є 

виявлення творчої особистості, пропаганда навчально-виховної роботи та стимулювання 

творчих пошуків педагогів-новаторів. Такі форми методичної роботи виправдовують себе 

ще й в тому, що дозволяють розібратись в методичних тонкощах позашкільного 

виховного процесу, в якому теорія і практика ідуть разом, взаємодіють і переходять в нові 

методичні знахідки.  

    Удосконалення методичної роботи завжди повинно здійснюватись з деяким 

випередженням, орієнтацією на перспективу, слід враховувати умови, які швидко 

змінюються, дедалі зростаючі вимоги до організації навчального виховання дітей.   

    Щоб визначити кращий гурток у відділі ми користуємось такими критеріями: 

- наявність у гуртку колективної цілі на перспективу; 

- готовність вихованців до чітких, корисних дій, участь у колективних творчих 

справах, наявність громадських зв’язків, інтересів, переживань; 

- почуття відповідальності за якість своєї роботи, розуміння цієї відповідальності на 

рівні особистого обов’язку і свідомості; 

- добрі, життєрадісні відносини в гуртку, наявність чіткого  відчутті «ми»; 

- уміння підкорятись уповноваженим колективу, ініціативне самоуправління; 

- захопленість,   винахідливість   та   ініціатива   у   творчій   діяльності  і 

відпочинку; 

- відсутність формального ділення на актив і пасив, вихователів і вихованців, тісні 

контакти з батьками; 

- поважання прав кожного на власну думку і власний вибір; 

- наявність умов для найповнішого розкриття творчих здібностей кожного 

вихованця; 

- дійсна громадська позиція дітей в умовах самостійного вибору дій без спонукання і 

контролю дорослих. 

    В узагальненому вигляді кращий гурток можна представити в чотирьох 

характеристиках: в гуртку – комфортно, інтелектуально, напружено, соціально значуще і 
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весело. Шкали позначення оцінок: високий рівень, середній рівень, задовільний рівень і 

низький рівень. 

    Важливим аспектом діагностування професійної діяльності педагога у відділі є 

проведення анкети серед керівників гуртків та аналіз опрацювання даних.  
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Розділ 2.  Науково-методична  діяльність як ефективний  засіб оптимізації  

навчально-виховної та  методичної роботи в  позашкільних  навчальних  закладах 

    Робота сучасних позашкільних навчальних закладів має ґрунтуватися не лише на 

досягненнях сучасної психолого-педагогічної науки та педагогічної практики, а й 

систематизованій науково-методичній діяльності педагогічних колективів. Це забезпечить 

оптимізацію всіх напрямів навчально-виховної, організаційної та методичної роботи, 

інтеграцію компетентнісного та загальнокультурологічного підходів, сприятиме 

підвищенню ефективності позашкільного освітньо-виховного простору в цілому. 

    Організація ефективної науково-методичної роботи педагогів у позашкільних 

навчальних закладах набуває підвищеного соціального значення, адже вона сприяє 

розв’язанню проблеми оптимізації виховної роботи в позашкільному освітньому просторі, 

розробленню та впровадженню інноваційних навчально-виховних методик і технологій. 

Як складова професійно-творчої діяльності педагогів    вона ґрунтується на проведенні 

педагогічних досліджень, узагальненні педагогічного досвіду з науково-методичної 

проблеми, передбачає розроблення нових науково-методичних матеріалів, методик і 

технологій.  

    Про важливість її організації в позашкільних навчальних закладах наголошується в 

працях О. Биковської, В. Вербицького, Л. Ковбасенко, В. Мачуського, Р. Науменко, Л. 

Павлової, Г. Пустовіта, Т. Сущенко.  

    Розв’язання завдань науково-методичної роботи можливе лише за умови застосування 

різних форм колективної та індивідуальної методичної роботи, творчої діяльності 

педагогів щодо вдосконалення навчально-виховного процесу Тому ефективність 

діяльності багатьох позашкільних навчальних закладів визначається науково-методичною 

досвідченістю педагогічного колективу. Створення такого колективу є пріоритетним 

завданням для позашкільних навчальних закладів . 

    Науково-методична робота в позашкільному навчальному закладі забезпечує 

оволодіння педагогами методами науково-педагогічного дослідження, аналізу 

ефективності навчально-виховної роботи, розроблення й упровадження інноваційних 

соціально-педагогічних технологій, освітніх програм і проектів. 

    Відповідно до зазначеного, організація науково-методичної роботи є одним із 

найскладніших напрямів управлінської діяльності, оскільки вона вимагає від адміністрації 

позашкільного навчального закладу високої наукової компетентності, а від педагогів – 

цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, урізноманітнення й інтеграції напрямів 

професійно-творчої діяльності, проведення систематизованих науково-педагогічних 

досліджень, узагальнення педагогічного досвіду.  

    Безперечно, науково-методична робота педагогів потребує багато часу, відповідного 

рівня науково-дослідницької та професійної підготовки, створення належної матеріально-

технічної бази. Відтак, об’єднання зусиль ініціативних педагогів-практиків, створення 

профільних методичних об’єднань і творчих груп, співпраця з науковцями в галузі 

педагогіки і психології, соціологами, іншими фахівцями – це саме той фактор, що не лише 

забезпечить упровадження інновацій, розроблення ефективних методик і технологій, а й 

сприятиме розвитку позашкільної освіти в цілому . 

    Науково-методична робота в умовах розвитку позашкільного навчального закладу має 

бути цілісною, заснованою на досягненнях педагогічної науки і педагогічного досвіду 

системою взаємопов′язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення професійної 
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майстерності педагогів.  Вона є життєво необхідною потребою кожного окремого педагога 

і водночас обов′язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення 

ефективного функціонування позашкільних навчальних закладів. 

    Лише організована на наукових засадах науково-методична робота може забезпечити 

розвиток належної професійної компетентності як кожного з її учасників, так і 

педагогічного колективу,  в цілому забезпечити адекватну реакцію на всі інноваційні 

процеси, що відбуваються і в освіті, і в суспільстві. Успішні результати науково-

методичної роботи можуть бути досягнуті тільки за умови повної відповідності змісту й 

форм її організації потребам і можливостям педагогічного колективу. 

    Посилення вимог до якості позашкільної освіти зумовлює необхідність організації 

роботи щодо психологізації навчально-виховного процесу як основи для розкриття 

особистісного, інтелектуального та творчого потенціалу вихованців.  

    Тому належна увага має приділятися створенню сприятливого психологічного клімату, 

що забезпечується особистісно орієнтованим стилем спілкування, використання 

інтерактивних технологій, налагодженням співпраці педагогів і батьків вихованців. 

    Досвід підтверджує, що саме за таких умов навчально-виховний мікросоціум 

позашкільних навчальних закладів може характеризуватися творчою спрямованістю; 

постійним розширенням форм навчально-творчої взаємодії вихованців; сформованістю 

психолого-педагогічних умов, сприятливих для самореалізації особистості за обраним 

напрямом навчально-творчої діяльності та формування її позитивної «Я–концепції». 

    Відповідно до цього важливою є діяльність практичного психолога позашкільного 

навчального закладу, що передбачає вдосконалення професійно-творчих здібностей 

педагогів; розроблення та впровадження психолого-педагогічних програм, спрямованих 

на розкриття творчого потенціалу вихованців; психологічне конструювання навчально-

виховного процесу; організацію інтелектуально-творчої діяльності вихованців за 

програмами спецкурсів розвивального та дослідницького спрямування. 

    Результати аналізу діяльності позашкільного   навчального закладу дозволяють 

стверджувати, що науково-методична робота є тією фундаментальною соціально-

педагогічною та соціокультурною умовою, яка забезпечує оптимізацію навчально-

виховної, організаційної та методичної роботи.  

2.1. Науково-методичне забезпечення позашкільного педагогічного процесу  в ПНВО. 

    Сьогодні позашкільна діяльність в Україні виходить на якісно новий рівень. Гуманізація 

освіти, диференціація навчання спрямовують педагогічний процес на розвиток творчої 

особистості. 

    Докорінні зміни в організації, структурі і змісті роботи   Позашкільного навчально-

виховного об′єднання  внесли суттєві корективи в організацію науково-методичної 

роботи. Невідпрацьованість теоретико-методологічних проблем додаткової освіти, 

науково обґрунтованих уявлень про професійну діяльність педагога викликали 

необхідність науково-методичного обґрунтування. Особливості організації навчального 

процесу, розробка нових навчальних планів та програм, пошук нових та ефективних форм 

роботи, які б   сприяли   досягненню   основної   мети,   зумовили   оновлення   змісту   та 

структури позашкільного  закладу. 

    Оскільки одним із головних завдань діяльності закладу є методологічне, теоретичне та 

науково-методичне забезпечення розвитку та функціонування єдиної системи одержання 

наукових знань у позашкільному закладі,то насамперед перебудова торкнулася змісту 

методичної роботи, адже зміст складає комплекс взаємопов’язаних напрямів підготовки 
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педагога: загально-культурної, методологічної, методичної, виховної, управлінської, 

психолого-педагогічної тощо. 

    Концепція розвитку ПНВО передбачає особистісно-орієнтований підхід до організації 

діяльності закладу, який враховує особливості й психофізичні якості всіх суб”єктів 

навчально-виховного процесу. Вивчення наукових досліджень з питань організації 

науково-методичної роботи, досвіду роботи інших  позашкільних навчальних закладів 

дало змогу визначити  вимоги до системи науково-методичної роботи: 

- оптимальність структури та змісту адекватних професійному рівневі й запитам 

педагогів; 

- науковість і актуальність; 

- цілісність , 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; 

- добровільність участі, демократизм в організації і виборі форм науково-методичної 

роботи кожним педагогом; індивідуалізація; відкритість і систематична 

оновлюваність; багатоваріативність, прогностичність; науковий рівень управління; 

технологічна проробленість. 

    Заміна інформаційного підходу в методичній роботі на методику особистісно-

орієнтованого розвитку педагога допомогла  відмовитися від стереотипів, сміливіше 

використовувати нетрадиційні методики в навчально-виховному процесі. 

Системоутворюючим напрямом у змісті науково-методичної роботи є  постійне 

поглиблення знань з педагогіки, теорії й практики виховання, оволодіння інноваційними 

педагогічними технологіями. Особистість педагога відкрита для  креативного та 

оптимістичного сприйняття складних змін ,що відбуваються у суспільстві, здатного 

виконувати найскладніші соціальні замовлення, потрібно плекати у колективі,  щоденній  

організації педагогічного процесу, створюючи обстановку інтелектуально насиченого 

середовища, атмосферу співтворчості, взаєморозуміння, спрямована на створення 

інноваційного професійного поля, формування педагога-психолога, дослідника. 

Об”єднуючим началом є творчий задум, ідея, а саме: ідея життєтворчості особистості. 

    На сьогоднішній день методична робота ПНВО передбачає систему взаємопов’язаних 

дій і заходів, які ґрунтуються на досягненнях науки, передового педагогічного досвіду і 

конкретному аналізі труднощів педагогічних кадрів. Вона передусім спрямована на 

всебічно якісне підвищення  професійного рівня педагогів, на збагаченні та розвиток 

творчого потенціалу педагогічного колективу, на створення сприятливих умов для творчої 

їх праці та досягненні головної мети. Новаторське визначення завдань щодо роботи з 

вихованцями    на  основі  моніторингу  якості  позашкільної  освіти  поставило нові 

вимоги до методичного забезпечення. 

    У відповідності до конкретного педагога методична робота   спрямована на збагачення 

знань працівників, розвиток мотивів творчої діяльності, розвиток сучасного стилю 

мислення, педагогічної техніки та виконавського мистецтва. У відповідності до 

педагогічного колективу методична робота спрямована на його згуртування, залучення до 

науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою цілеспрямованої 

розробки нових технологій позашкільної освіти й виховання. Основні функції методичної 
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діяльності визначаються на основі аналізу та   моніторингу  якості  навчально- виховного  

процесу. 

    Вирішення всіх завдань вимагає пошуків творчих шляхів удосконалення всіх ділянок 

методичної роботи, підвищення ефективності праці педагогів, систематичного озброєння 

їх глибокими і міцними знаннями. 

    У зв’язку з цим система методичного забезпечення передбачає: 

- створення інноваційної освітньої системи; 

- надання такої методичної допомоги працівникам, яка б дала можливість 

включатися в творчий педагогічний пошук, вчила б новим підходам у педагогічній 

роботі шляхом впровадження нових форм методичної допомоги; 

- роботу з підвищення професійного рівня педагогічних кадрів; 

- вивчення, узагальнення та пропаганду педагогічного досвіду працівників установи; 

- допомогу у творчій розробці навчальних планів, навчальних програм із певних 

напрямів та дисциплін; 

- ознайомлення та опрацювання сучасних методик та досвіду вітчизняних та 

зарубіжних фахівців з метою використання елементів цих методик у роботі; 

- проведення дослідно-експериментальної діяльності; 

- комплексну діагностику інноваційних модулів у структурі навчального 

процесу та інтенсивне застосування в практичній діяльності. 

    Вирішенню цих завдань сприяє цілеспрямована та багатопланова система 

організаційно-методичного впливу на всі ланки навчально-виховного процесу. 

    Успіх діяльності позашкільного навчального закладу багато в чому визначається 

структурою методичної роботи. Організаційна структура методичної роботи 

підпорядкована загальній структурі закладу. Діяльність творчих груп зосереджена на 

розв′язанні такої проблеми, як впровадження ідей педагогіки життєдіяльності у полі зору 

методичної служби – механізми мотивації до самовдосконалення професійної діяльності. 

У  кожному відділі на основі тестування, самоаналізу, експертних оцінок  оформлені 

діагностичні карти. Самоосвітня робота педагогів, діяльність творчих груп планується 

згідно з діагностуванням. 

    Організація цієї роботи залежить від професійної та соціально-психологічної підготовки 

менеджерів позашкільної освіти – керівників усіх рівнів, для яких у закладі теж 

організовано методичний семінар. На нашу думку значну роль в удосконаленні 

навчально-виховного процесу  відіграє  психологічна підготовка керівника творчого 

об′єднання. Результати вивчення знань педагогів з питань психології показали, що 

більшість  керівників  гуртків   мають елементарні уявлення про особливості вікової 

психології, а використовують у практичній діяльності й того менше. 

    Тобто загальний рівень психологічної грамотності педагогічних кадрів досить низький. 

Керівникам творчого об′єднання бракує знань з теорії психології навчання й виховання, 

що часто приводить до небажаних конфліктних ситуацій, які згубно позначаються на  

психологічному стані окремих вихованців, ведуть до зниження якості освітнього   

процесу. Отже,  потрібна докорінна перебудова психологічного мислення керівника 

творчого об′єднання, щоб він перебував у постійній готовності мобільно й адекватно 

реагувати на всі зміни освітньої ситуації в закладі, не допускав формування стереотипів у 

своїй діяльності, своєчасно поповнював педагогічний арсенал, стояв на твердих позиціях 

чіткого усвідомлення себе як суб′єкта здійснення місії закладу. Професійно-педагогічне 
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самовдосконалення керівників творчих об′єднань з пробем психологї життєтворчості 

особистості в закладі забезпечує семінар «Психологія розвитку творчої особистост». 

    Методична рада закладу бачить своє завдання в тому, щоб  спрямувати процес 

підвищення кваліфікації педагогів закладу на оновлення і суттєве доповнення отриманих 

психолого-педагогічних знань, вивчення нових технологій організації навчально-

виховного процесу, узагальнення і впровадження кращих здобутків позашкільної освіти. 

Завдання полягає в тому, щоб   реалізувати   нову парадигму позашкільної освіти, згідно 

якої керівник творчого об′єднання  не виконавець, а творець навчально-виховного 

процесу. Використання навчально-діяльнісного підходу в системі методичної роботи як 

домінуючого фактора дає змогу  педагогові  моделювати різні види навчально-виховної 

діяльності з вихованцями. Такий підхід оцінюється позитивно, оскільки педагоги, 

використовуючи запропоновані технології чи  створюючи їх самостійно, рухається до 

професійних висот через творче пізнання професійної діяльності і через самопізнання себе 

у цій діяльності. 

    Навчально-пізнавальна діяльність педагога включає в себе різні її види: моделювання 

навчально-виховного процесу і вибір навчального матеріалу; організацію діяльності 

вихованців, формування інтересу до певної проблеми; контроль і аналіз виконаного 

завдання, корекцію навчально-виховного процесу; аналіз діяльності та її результатів. 

    Зміст, форми,  методи  і засади методичної роботи визначаються на  основі оцінки рівня 

професійних знань, умінь і мотивів діяльності педагогів. Головні методи такої оцінки – 

аналіз вирішення навчально-професійних ситуацій, тестування, анкетування, самоаналіз 

діяльності.  

    Методична рада    ПНВО розробила науково-методичне забезпечення для  вивчення 

рівня професійної компетентності педагогів. До пакету документів входить: програма 

інноваційного навчання педагогів, орієнтована проблематика  індивідуально-творчих 

робіт, кваліфікаційна характеристика педагога, критерії відстежування діяльності закладу. 

Головним в цьому пакеті є кваліфікаційна характеристика, що визначає професійні 

функції керівників творчих об′єднань, які конкретизуються необхідністю отримати 

відповідні знання та вміння . Професіограму педагоги використовують для самооцінки 

своїх знань та вмінь, а також для експертної оцінки професійних якостей у ході ділових 

ігор та  аналізу конкретних ситуацій. 

    Усім зрозуміло, що освітня діяльність позашкільного закладу має певні відміни від 

шкільної освітньої діяльності. Тому методична служба   закладу  йде шляхом не 

дублювання цієї системи, а знаходить свій найоптимальніший варіант, в основу якого 

покладає соціальний захист дитини — наданням  допомоги у поглибленні знань, 

стимулюванні розвитку розвитку нахилів  і здібностей у різних галузях практичної 

життєвої діяльності. Для цього створюються всі умови для підготовки педагогів, 

спроможних працювати в умовах закладу нового типу із збереженням деяких традиційних 

форм роботи. 

    Основними  завданнями  діагностування  стали: 

- визначення  критеріїв  професійної  придатності педагогів для  роботи  в  нових  

умовах; 

- адаптація та стандартизація  наявних психологічних  методик для застосування їх в  

умовах позашкільного  закладу; 

- створення програми соціально-педагогічних досліджень серед педагогів з оцінкою 

їх педагогічних якостей, корекцією та подальшим прогнозуванням їх діяльності. 
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    На рівні дитячих колективів проводяться соціально-психологічні дослідження з метою 

аналізу переходу закладу на новий статус, створення таких структур, які допоможуть 

вихованцям адаптуватися в реальних соціальних умовах. 

    Результати цих досліджень стали матеріалом для остаточного створення системи 

методичного забезпечення з акцентом на науково-практичну спрямованість. З метою 

цілеспрямованої постановки проблем і завдань на  навчальний  рік, формування напрямів 

діяльності навчально-методичною частиною проводиться ретельний аналіз навчально- 

виховного процесу. Під час співбесід  з керівниками гуртків визначаються невирішені 

проблеми, недоліки, накреслюються шляхи їх усунення. Потім проводиться 

діагностування  всіх категорій працівників: керівників, педагогів,тренерів з метою 

виявлення труднощів у їх роботі. Для цього навчально-методичною частиною  

розробляються  діагностичні анкети, які ретельно аналізуються.  

    Під час аналізу визначаються позитивні та негативні тенденції. Все це враховується при 

плануванні засідань методичних об’єднань, методичних рад, інструктивно-методичних 

нарад, школи молодого педагога тощо. Аналіз наслідків діагностування дає змогу виявити 

рівень його професійної підготовки, раціонально та змістовно спланувати методичну 

роботу. 

2.2. Роль  методичної  ради  в  оновленні  змісту  роботи  позашкільного  закладу 

    Керівним  ядром  науково-методичного  забезпечення  педагогічної  діяльності є 

науково- методична  Рада, до  складу  якої входять   керівник експериментального 

майданчика,   консультанти освітніх  підрозділів, директор позашкільного  закладу, 

заступник  директора з навчально- виховної роботи,методист. Під керівництвом науково- 

методичної ради проводиться розробка науково обгрунтованих  підходів до оновлення 

змісту діяльності, критеріїв, визначаються принципи відбору та  структурування змісту  

позашкільної освіти. 

    Змістом роботи методичної  ради є: 

- здійснення цілеспрямованої систематичної організаційно-наукової роботи в межах 

експерименту; 

- організація та проведення поетапної діагностики стану   навчально- виховного 

процесу в межах експериментальної діяльності; 

- організація експертної оцінки результатів експерименту,узагальнення одержаних 

результатів і визначення основних висновків. 

    Методична служба позашкільного  закладу координує та здійснює методичну роботу 

через систему методичної взаємодії з керівниками освітніх структур та педагогічними 

кадрами, зокрема: 

- вивчає нові форми і методи навчально-виховної діяльності, творчо використовує їх 

у роботі з педагогічним колективом; 

- надає допомогу педагогічним кадрам у складанні програм додаткової освіти; 

- розробляє програми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів,  

- організовує роботу методичної ради, 

- школи молодого педагога та педагога-початківия , 

- роботу методичних семінарів-практикумів,  

- займається підготовкою  та  проведенням атестації,  

- готує проведення  тижня передового  педагогічного досвіду та  тижня молодого  

педагога; 

- вивчає, узагальнює досвід педагогів;  
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- пропагує новинки науково- -методичної літератури тощо. 

    Навчально-методична частина використовує різноманітні форми організації методичної 

роботи: групові, масові, ідивідуальні, поєднуючи традиційні  і нетрадиційні. Перевага 

надається нетрадиційній системі, що базується на особистісно орієнтованій моделі 

підготовки і  підвищення кваліфікації педагога, якій властива  творчість, різноманітність, 

динамізм. На основі цієї моделі в організації методичної роботи керуємося новою 

системою принципів, які полягають у спрямованості на постановку педагога в об’єктивно-

суб’єктивну позицію, при цьому робиться акцент на мобільність та динамізм методичної 

роботи, навчання, аналіз власної педагогічної діяльності на науково-теоретичному рівні. 

    Традиційні форми: педагогічна рада, інструктивно-методична нарада, методична рада, 

методичні об’єднання, семінари- практикуми, співбесіди, наставництво, самоосвіта, 

індивідуальні методичні консультації, психолого-педагогічні семінари тощо. 

    Серед нетрадиційних форм методичної роботи вибираються такі, що посилюють 

наукову спрямованість та практичну діяльність: проблемні семінари, консультації з 

науковцями, творчі лабораторії, методичні аукціони, тижні передового досвіду та 

молодого педагога, взаємовідвідування занять, фестивалі педагогічних ідей тощо. 

    Організація всієї методичної роботи спрямована на формування інноваційного стилю 

діяльності  педагогів. 

    Головною формою методичної роботи є педагогічна рада колективу:  установча 

(постановка проблем,шляхи їх вирішення) та підсумковування ( екпертна  оцінка 

діяльності за  навчальний  рік . 

    Педагогічна рада підрозділів проводиться кожної  чверті і  ставить за  мету: аналіз   

навчально- виховного  процесу, аналіз і  апробація навчальних  програм, їх виконання, 

виявлення наявних слабких місць, а  також накреслюються шляхи їх вирішення. 

Проведення педагогічної ради дає змогу кожному педагогу  визначити своє місце в 

загальній педагогічній діяльності, аналізувати творчу діяльність вихованців.Інструктивно-

організаційні наради колективу проводяться з метою ознайомлення з поточною  

діяльністю педагогічного колективу, з наслідками контролю за навчально-виховним 

процесом, аналізу результатів проміжних діагностувань.Інструктивно-організаційні 

наради керівників структурних підрозділів — це ознайомлення з інструктивно-

методичними, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, наказами 

місцевих органів управління освіти; вирішення організаційних питань; аналіз і синтез 

проблем, пошук  їх вирішення. 

2.3. Роль  методичних  об’єднань  керівників    гуртків  у  підвищенні  професійної  

майстерності   рівня  педагогів 

    Пошук  ефективних  форм методичної  роботи, накопичення необхідного науково- 

методичного та  інформаційно- аналітичного потенціалу проходить  через систему 

постійно  діючих методичних об’єднань підрозділів, які  мають велике значення у 

підвищенні професійного  рівня педагогів.Методичні об’єднання допомагають вибирати 

шляхи, орієнтовані на розвиток кращих ідей, використовувати потенціал досвідчених 

педагогів. Використання діагностичних методів у системі їх роботи дає можливість 

побудувати і спланувати роботу за принципом індивідуального підходу з урахуванням 

конкретних запитів педагогічних працівників. Тематичні семінари та форми методичної 

роботи присвячуються розгляду теоретичних питань організації навчального процесу 

(методика, технологія) і передбачають відпрацювання окремих елементів навчання, 

прийомів, технологій тощо. 
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    Поєднання теоретичних знань з практичними завданнями при проведенні методичних 

об’єднань є запорукою позитивної роботи не лише педагога, але й підрозділу в цілому. 

Під час їх проведення використовуються активні методи, що сприяють творчому 

зростанню педагогів, а саме: моделювання занять, розв’язування ситуаційних задач,ділові, 

рольові, організаційно- діяльнісні ігри, дискусії, творчі звіти, організація динамічних 

ситуацій, інформаційний калейдоскоп тощо. На засіданнях методичних об’єднань 

проводиться активний обмін думками, знахідками, ідеями та технологіями  впровадження 

їх у практичнуи діяльність, проводиться аналіз і корекція об’єднань спрямована на 

розв’язання таких проблемних питань: 

- розвиваюче навчання та його роль у підвищенні інтересу до вивчення іноземних 

мов (школа іноземних мов); 

- методика викладання хорового співу та впровадження методики К.Орфа (музична 

школа); 

- безперервність навчання у викладанні предметів образотворчого циклу (школа 

образотворчого мистецтва); 

- інноваційна технологія формування пізнавальної діяльності учнів (театральна 

школа); 

- моделювання різноцільових занять для молодшого віку (школа іноземних мов); 

- модифікація підготовки учнів до науково-практичної діяльності (екошкола); 

- пошук нових шляхів формування творчої особистості (Дитячяа  рада ) та ін. 

    На засіданнях методичних об’єднань створюються умови для самореалізації та 

самооцінки педагога, переосмислення його  діяльності. Таким  чином, методичне  

об’єднання  стає акумулятором інновацій  педагогічного  та  практичного  досвіду 

позашкільного закладу. Систематична  робота проводиться  в позашкільному  закладі  з 

удосконалення та посилення атестації як стимулу  професійного росту педагогічних 

кадрів. За останні п’ять років робота з підготовки та проведення атестації набула 

планового та всебічного характеру. Підсумком атестації стало проведення творчих  звітів 

педагогів. На основі  вивчення системи роботи створюється каталог перспективного 

досвіду та відеотека навчально- виховного процесу.  На  основі отриманих  даних 

складаються діагностичні карти.Склалася певна система створення  авторських програм. 

    Авторські програми являють собою  чітку, науково- обгрунтовану  систему 

комплексного  надання освітньої підготовки, в  якій діяльність всіх структурних 

підрозділів організаційно та методично пов’язані. 

    Навчально- методичною частиною розробляються алгоритми проектування програм 

(етапи роботи над програмами): 

- визначення освітньої галузі та авторського колективу; 

- створення фонду даних для написання програми; 

- створення банку наявних технологій (вивчення документів, ознайомлення зі 

шкільними програмами тощо); 

- діагностика  можливостей   позашкільного,   закладу,  результати  якого  

враховуються  при  створенні  проекту  програми  (аналіз  умов:  кадри,  

матеріально-технічна  база, науково- методичне забезпечення тощо); 

- робота над  створенням проекту програми; 

- обговорення проекту  на  методичній  раді з  метою внесення  коректив; 

- рецензування; 

- проведення експертизи програми та  її апробація. 
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    Чітко відпрацьована  система  рецензування програм, яка  показала високий  рівень 

інтелектуального  потенціалу викладацького  складу працівників  у  позашкіллі. 

    З метою  удосконалення педагогічної майстерності, підвищення фахового  рівня, 

виявлення творчих, талановитих працівників проводиться тиждень передового  

педагогічного  досвіду та  тиждень молодого педагога. В межах цих тижнів 

використовуються нетрадиційні форми методичної  допомоги працівникам: 

- день відкритих уроків досвідчених педагогів ; 

- панорама педагогічних знахідок( нестандартні  заняття ); 

- переклик творчих  справ; 

- технологія проведення перших занять ; звіти  педагогів; 

- творчі  зустрічі молодих  педагогів з їх наставниками за  круглим  столом; 

- виставки  напрацьованих  матеріалів; 

- творчі виставки  вихованців; 

    Відвідування  занять проводиться навчально- виховною  частиною та  керівниками як у  

межах тижнів передового  досвіду, молодого  педагога, так і в  межах тематичних  

перевірок.  

    Методичний  кабінет та   навчальна  частина є центром вивчення та  поширення 

передового педагогічного досвіду. У  планах роботи педагогічних  рад та  методоб’єднань 

передбачене обговорення питання  вивчення та  впровадження у  навчально- виховний 

процес передового  педагогічного  досвіду. 

    З метою вивчення  досвіду роботи  педагогічних працівників із найактуальніших питань 

організації навчально-виховного  процесу практикуються такі  форми , як  «Творчий  звіт 

колективу підрозділу»,  «Творчий  звіт методичного  об’єднання», конкурси, ярмарки 

педагогічної майстерності. Питання вивчення  досвіду  постійно  розглядаються на  

засіданнях методичних  рад, інстуктивно- методичних нарадах, засіданнях м/о тощо. 

Ефективними формами роботи з педагогічними поацівниками позашкільного закладу є 

проблемні семінари, семінари-практикуми. Вони ґрунтовно готуються.  

Не   менше   як   за   місяць   працівники   методичної    служби   починають 

відвідувати заняття,вивчають, рецензують і коректують письмові  джерела, обов’язково до  

цієї  роботи залучаються члени методичної ради. Вони надають необхідну науково-

методичну допомогу педагогам. Найефективнішими формами надання допомоги є: 

розробка науково-методичних рекомендацій; методичне керівництво підготовкою кадрів 

до  здійснення навчально- виховного процесу. 

    В позашкільному закладі діє школа молодого педагога. Основною функцією школи 

молодого педагога є поступове формування професійних умінь та навичок, які 

відповідають вимогам сьогодення, до педагогічної науки та практики, що зумовлюють 

виконання завдань педагогічного колективу.Зміст роботи школи розрахований на 

навчальний рік. 

    Особливістю організації методичної роботи в закладі є відхід від репродуктивної 

методики та інструктування. Керівники творчих об”єднань самі аналізують, узагальнюють 

результати своєї роботи, розвиваючи своє педагогічне мислення. Посилюється  їхня 

діагностична функція, поглиблюється методологічна і теоретична підготовка. Методичні 

прийоми вони обирають,  виходячи із закономірностей розвитку позашкільної освіти і 

виховання. Керівники  творчих обєднань підвищують свою педагогічну майстерність у 

творчих групах, педагогічних студіях,  методичних  об’єднаннях . Серед поширених форм 
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методичної роботи з педагогами – дискусії, організаційно-діяльнісні ігри, моделювання 

занять, творчі звіти, презентації ідей, презентації ідей, проектів, програм, тренінги. 

    У закладі проводиться конкурс «Керівник творчого об’єднання року»,«Краший  

гуртківець», «Краща  навчальна  програма» і т.д. Надбання його переможців покладаються 

в основу створення майстер-класів. Мета  - поширення інноваційних педагогічних 

технологій, апробація нових ідей, наукове  дослідження творчого  доробку педагогів. 

    Творчі портрети  педагогів, тижні педагогічної майстерності – це своєрідні звіти, форми  

вшанування майстрів педагогічної справи, пропаганди педагогічного досвіду. Керівники 

творчих об’єднань мають змогу «поглянути на себе збоку», взяти на  озброєння все цінне, 

побачене і почуте.  Спілкування колег, пошук істини – поштовх до творчості, до нових 

здобутків. У постійному спілкуванні з колегами народжуються нові задуми та ідеї,які 

демонструються на педагогічних виставках  у вигляді  програм, оригінальних методик 

педагогів, діяльності окремих відділів. 

2.4. Методичний  супровід  зростання  професійної  майстерності  керівників   гуртків  

ПНВО. 

    На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, особливу роль відіграє 

професійний потенціал педагогів, здатних до системного й конструктивного мислення, 

швидкої орієнтації  в інформаційному просторі, ефективної професійної діяльності. 

Соціальний запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної майстерності 

зумовлює пошук методичними службами оптимальних форм, методів, засобів для 

підвищення професійної компетентності педагогів в умовах позашкільного навчального 

закладу.  

    Завдання методичного супроводу зростання професійної майстерності керівників 

гуртків: 

- сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагогічних 

працівників до модернізації змісту навчально-виховного процесу в позашкільному 

навчальному закладі;  

- добирати оптимальні форми, методи, засоби для підвищення професійного 

потенціалу педагогів;  

- створювати умови для самоосвіти й саморозвитку педагогів;  

- створювати умови для презентації передового педагогічного досвіду.  

    Робота з педагогами розпочинається з діагностики, що передбачає підготовку 

діагностичного інструментарію та практичні заходи щодо вивчення готовності педагогів 

до освоєння нового в професійній діяльності. Оскільки вивченню та аналізу підлягає як 

рівень професійної підготовки, так і особистісні якості педагога, діагностика здійснюється 

в тісній співпраці методиста з керівниками  гуртків за  відсутності посади  психолога. З 

метою вивчення рівня психолого-педагогічної готовності педагогів до практичної 

діяльності підготовлено анкети для визначення творчого потенціалу керівника гуртка, 

тести для визначення сформованості загальних творчих здібностей педагога, діагностичні 

карти педагогічної майстерності, анкети членів методичних об’єднань. Щоб спонукати 

педагога до творчо-пошукової діяльності, необхідно враховувати його особистісні якості, 

знайти мотиви, які б змушували людину інноваційно діяти. З метою забезпечення 

індивідуального підходу до кожного педагога  проводиться психологічна діагностика з 

подальшим аналізом та створенням корекційних програм за методиками "Мотиви 

трудової поведінки”, "Потреба в розвитку та саморозвитку”, "Рівень комунікабельності”. 
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Підсумки психолого-педагогічної діагностики впливають на вибір форм роботи з 

педагогами в навчальному році.  

  Форми роботи з педагогами 

  Робота за єдиною педагогічною темою  

    Ефективною формою організації науково-методичної діяльності є робота педагогічного 

колективу над єдиною науково-методичною проблемною темою. Досягти більшого можна 

лише навчаючись, а єдина педагогічна тема сприяє мобілізації всього педагогічного 

колективу до самоосвітньої діяльності, створює можливості сконцентруватися на питанні 

актуальному зараз, не розпорошуючись на велику кількість проблем. Така форма роботи 

дозволяє вдосконалювати професійний рівень педагогам із різним рівнем кваліфікації, 

освіти, досвіду роботи. Для педагогів-початківців – це хороша практична школа, для 

досвідчених педагогів – це можливість поділитися досвідом.  

    Робота профільних методичних об’єднань керівників гуртків підпорядковується 

вивченню питань загальної педагогічної теми. У серпні проводиться нарада для керівників 

МО, де визначаються чіткі орієнтири планування засідань на навчальний рік та 

прогнозований результат на кінець навчального року. Результат роботи МО висвітлюється 

на передостанній у навчальному році педагогічній раді, що присвячена проблемній темі   

та підсумкам роботи над загальною педагогічною темою.  

    Школа педагогічної майстерності 

    З метою вдосконалення форми та підвищення ефективності роботи «Школи 

педагогічної майстерності» в поточному навчальному році використовувується групова 

форма роботи «ШПМ». Для цього на основі психолого-педагогічної діагностики було 

створено з педагогів, які мають об’єктивні та суб’єктивні дані для саморозвитку, готові до 

ініціативної, творчої, пошукової діяльності. Мета діяльності групи – вивчення 

інноваційних педагогічних технологій та поширення інформації серед педагогів з 

урахуванням свого профілю. Форма роботи активна – тренінги, ділові ігри, круглі  столи і 

т.д. На першому  засіданні педагоги вивчали теоретичні питання. Наступний етап – робота 

членів групи у методичних об’єднаннях: висвітлення окресленої проблеми, апробація, 

обговорення впровадження інноваційних технологій у гурткову роботу. Таким чином, 

науково-методичною роботою було охоплено весь педагогічний колектив, а приблизно 

третя частина педагогів більш детально і різнобічно опрацювала досліджувану тему. 

Результатом такої роботи педагогів стають методичні розробки та досвід практичного 

застосування на заняттях гуртка інтерактивних технологій, методу проектів. Найцікавіші 

напрацювання подаються для участі в педагогічній виставці та презентуються на 

педагогічній раді.  

    Педагогічна Творча Група 

    Щоб вирішити питання апробації впровадження нової технології чи методу роботи, 

доцільно створювати педагогічну творчу групу. Так, робота над загальною педагогічною 

темою  передбачає вивчення питання збагачення виховного простору новими формами 

роботи, продовження  роботи  над  програмою  позашкільного  закладу «Обдарована  

дитина»  та зокрема впровадження наскрізного програмування.. Мета роботи групи – 

вивчення макету наскрізної виховної програми, розробка структурних елементів, 

методичних рекомендацій, впровадження наскрізної програми в роботу гуртків, 

презентація результатів роботи на педрадах За підсумками роботи зібрано та 

систематизовано методичний матеріал та створено інформаційний банк як основу для 

залучення до роботи за програмою всіх гуртків  ПНВО в наступному навчальному році.  
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    Школа  молодого  педагога-початківця 

    Реалізувався проект у співпраці з методистом. Робота школи проходить у формі 

психологічних тренінгів, передбачає розширення педагогічного та загальнокультурного 

кругозору, формування навичок комунікативної культури, ґрунтується на можливостях 

неформального спілкування молодих людей, сприяючи таким чином адаптації та 

професійному становленню молодого фахівця.  Напрацьована  система   науково- 

методичної  роботи  з  педагогами  ПНВО спрямована   на модернізацію змісту роботи з 

педагогічними кадрами створює умови для формування в педагога нової системи 

професійних потреб і мотивів, розвитку його професійної   компетентності.Тож створення 

творчого, інноваційного середовища є поштовхом, а системний підхід забезпечує 

прогнозоване оновлення такої діяльності. Реалізація будь-якої програми значною мірою 

залежить від  педагога, а саме – від його професіоналізму та вміння  трансформувати свої 

знання учневі, які стануть інвестиціями в  його майбутнє. 

    Робота   Школи  проходить у формі теоретичних  і  практичних  занять, 

діагностики,психологічних тренінгів, передбачає розширення педагогічного та 

загальнокультурного кругозору, формування навичок комунікативної культури, 

ґрунтується на можливостях неформального спілкування молодих людей, сприяючи таким 

чином адаптації та професійному становленню молодого фахівця.  У поточному 

навчальному році заплановано   4 засідання школи, особливістю яких було те, що роль 

господаря зустрічі відводилась саме молодим фахівцям, які по черзі  будуть запрошувати 

до себе колег, будуть презентувати себе і свій гурток, створюючи особливу доброзичливу 

атмосферу. На завершальному занятті молодими педагогами було створено «Дерево 

життя», яке стало своєрідним оберегом для членів   школи. Цей оберіг символічний, бо він 

об’єднує минуле, дійсність, майбутнє кожної людини. Дивлячись на це «Дерево», 

хочеться вірити в прекрасне майбутнє наших молодих колег.  

    Створення можливостей для презентації досвіду 

    Лише  успішний  педагог  здатний  спонукати дитину прагнути до успіху й 

досягати перемоги. Одним із головних завдань керівництва нашого позашкільного закладу 

є створення території успіху для керівників гуртків на рівні ПНВО. «Вдома і стіни 

допомагають», тож де, як не тут формувати творче середовище, щоб уперше підкреслити 

успішність педагога, вселити в нього віру в свої сили, прагнення досягти висот. 

Націлюючи педагогів на те, що досвід необхідно презентувати, ми створюємо для цього 

такі можливості:  

- втілення цікавих педагогічних знахідок на відкритих творчих заняттях;  

- представлення систематизованих матеріалів досвіду на засіданнях методичних 

об’єднань, педагогічних радах;  

- участь у педагогічних виставках та конкурсах педагогічної майстерності.  

    Постійно  проходить Тиждень  педагогічної  майстерності, педагогічна виставка.Згідно 

з темою, що опрацьовується, педагоги подають на розгляд колег матеріали: методичні 

розробки, рекомендації, розробки нестандартних занять, портфоліо,  презентації проектів, 

буклети, посібники,  творчі  звіти керівників  гуртків та вчителів трудового навчання, що  

атестуються, цікаві матеріали виховної роботи гуртка. Така форма роботи дає можливість 

ознайомитися з педагогічним досвідом, а також набути навички накопичення та 

систематизації власного доробку для представлення на більш високому рівні.  

    Сьогодні ми можемо говорити про сформовану систему конкурсів педагогічної 

майстерності на рівні ПНВО. Якщо конкурс педагогічної майстерності молодих 
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спеціалістів спрямований на формування бажання підвищувати професійну майстерність, 

то конкурс педагогічної майстерності досвідчених педагогів має за мету поширювати 

кращий педагогічний досвід у межах  позашкільного  закладу  та вийти на міський, 

обласний, всеукраїнський рівні. Такий підхід, спрямований на модернізацію змісту роботи 

з педагогічними кадрами, створює умови для формування в педагога нової системи 

професійних потреб і мотивів, розвитку його професійного потенціалу.  

     Забезпечуючи організаційно-педагогічні умови професійного розвитку педагогів, 

методична служба закладу працює не тільки над створенням банку методичних 

рекомендацій, розробок, педагогічних технологій, але й приділяє увагу розробці, 

затвердженню та впровадженню нормативних документів, що регулюють цей напрям 

роботи.  
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Розділ 3. Приоритетні ідеї змісту позашкільної освіти в системі зростання 

педагогічних кадрів. 

3.1. Організація та зміст методичної роботи в позашкільному навчальному закладі. 

    Головне завдання позашкільної освіти та виховання спрямоване на розвиток творчої 

особистості, здобуття дітьми та підлітками додаткових знань, умінь і навичок за 

інтересами, допрофесійної підготовки і професійного самовизначення.   Постало питання 

про місце позашкільної освіти в єдиному освітньому просторі, визначення співвідношення 

її з іншими ланками освіти, перспектив функціонування позашкільних навчальних 

закладів на ринку освітніх послуг. І головне – якими мають бути пріоритетні ідеї змісту 

позашкільної освіти, діяльності позашкільного навчального закладу. Сучасні позашкільні 

навчальні заклади, як вагома складова структури позашкільної освіти, поступово стають 

багатофункціональними центрами творчості вихованців, набувають ознак складної, 

багаторівневої педагогічної системи. Сьогодні вони дають знання, формують у дітей і 

учнівської молоді вміння та навички відповідно до їхніх інтересів, забезпечують потреби 

особистості у творчій самореалізації, в інтелектуальному, духовному і фізичному 

розвитку, готують до професійної та громадської діяльності.                                                                   

    В сучасному позашкільному закладі проводиться цілеспрямований процес виховання і 

навчання в інтересах особистості і суспільства; формування творчої особистості, яка має 

свободу вибору професії, поглиблення знань про матеріальний і духовний світ, що її 

оточує. 

    Успішна реалізація поставлених перед закладом завдань вирішальною мірою залежить 

від рівня методичної підготовки педагогічних працівників. Псдагог має бути 

інтелігентною, неповторною особистістю, носієм вселюдських цінностей, глибоких і 

різноманітних знань, з прагненням до постійного професійного самовдосконалення, 

духовного зростання. 

    Підвищення ефективності навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників, аналітичної, оріанізаційної, діагностичної, 

пошукової, дослідницької, науково-практичної інформаційної діяльності здійснюється  

через систему методичної роботи. 

    Організаційно-методична робота в позашкільному закладі має бути спрямована на: 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу; удосконалення професійної 

компетентності педагогічних працівників; організаційно-методичне забезпечення 

програми розвитку позашкільного навчального закладу, аналітичної, організаційної, 

діагностичної, пошуково-дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності.                                                      

    У позашкільній діяльності дитина не просто відтворює те, що засвоює, завдяки своїй 

унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює знання та навички, вдосконалює їх.  

Саме в цьому полягає закон творчої поведінки і   методики позашкільного педагогічного 

процесу, яка будується на обов'язковому заохоченні різнобічного творчого самовиявлення  

школяра, багатстві вражень, створенні оптимальних особистих стосунків, котрі є 

джерелом продуктивної творчої діяльності дитячої спільноти. Тому принципове значення 

має розгляд позашкільного педагогічного процесу як цілісної системи безперервної 

освіти, формування її у специфічних умовах життєдіяльності - у сфері дозвілля. 

    Найхарактернішими особливостями цієї сфери є невимушене, неформальне 

спілкування і самовираження, вільний вибір форм і засобів діяльності, використання їх на 

свій розсуд, керуючись внутрішніми мотивами. 
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    Крім того, сама організація дітей, їхньої діяльності у позашкільному закладі досить 

різноманітна. Уся позашкільна виховна робота спрямована на розвиток творчої 

особистості, її ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Наслідок саме такої 

організації діяльності дітей у позашкільних закладах виникає можливість зацікавити їх 

творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття необхідних прийомів та засобів, які 

визначають нестандартність, оригінальність. 

    Система позашкільного виховання покликана забезпечити кожній дитині можливість у 

вільний час всебічно розвинути власні творчі здібності. Однак, в сучасних умовах ще не 

завжди педагогічний процес у позашкільних закладах спрямований на виховання 

всебічно розвиненої особистості з урахуванням її духовно - творчого потенціалу.                                                                                                                            

    Позашкільні установи мають яскраво виражену специфіку впливу на особистість 

дитини. Перед усім, це добровільність і право вибору занять, різноманітність і 

альтернативність спілкування як з однолітками, так і з педагогами, керівниками гуртків та 

секцій, диференційованість за інтересами та захопленнями, унікальні можливості щодо 

інтелектуального та творчого становлення особистості.                                                                                                                                

    У ряді досліджень доведено, що у позашкільний закладах створені найбільш 

сприятливі умови щодо розвитку творчого потенціалу особистості, її задатків та 

здібностей. Зокрема, як зазначає Т.Сущенко, виховний потенціал позашкільного закладу 

зумовлений такими факторами і обставинами: 

- гарантія і забезпечення можливості практичного здійснення розвитку  творчих 

інтересів і здібностей; 

- вільний вибір будь - якого виду діяльності; 

- наявність технологій виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, 

створення такого типу відносин, 

за якими сама особистість прагне максимальної реалізації сил і здібностей. 

    Сутність позашкільної освіти та виховання як складової частини системи освіти 

України визначають специфічні умови її функціонування, а саме: диференційованість, 

динамічність, гнучкість, мобільність, варіативність, доступність тощо.                                                                                                                

    Позашкільна освіта та виховання – процес безперервний. Він не має фіксованих 

термінів завершення і послідовно переходить із однієї стадії у другу від створення умов, 

сприятливих для творчої діяльності дітей та підлітків, до забезпечення їх співробітництва 

у творчому процесі та самостійної творчості, яка і формує потребу особистості у 

подальшому творчому сприйнятті світу. При цьому головною метою позашкільних 

закладів є забезпечення потреби у творчій самореалізації, здобуття додаткових знань, 

умінь та навичок за інтересами та вибором. У понятті творчість дітей слід розуміти таку 

діяльність, внаслідок якої здійснюється щось нове, оригінальне, що відображає 

індивідуальну спрямованість. Таким чином, творчі здібності школярів ми розглядаємо як 

сукупність властивостей і якостей особистості, які дозволяють здійснювати пошук, 

використовуючи при цьому нестандартні засоби, здогадку розв'язувати інтелектуальні 

проблеми з установкою на відкриття нового, невідомого для себе.                                                                                                                  

    У системі чинників розбудови державності України, духовного відродження народу, 

переходу до ринкових відносин та входження нашої країни у  високоцивілізоване світове 

товариство, одне із провідних місць  належить плеканню нової генерації. Важливим 

фактором на шляху активізації цього процесу в культурно-освітній галузі  є використання  

потенціалу  інноваційних   підходів  до організації виховного процесу і загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладах. 
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    Головний стратегічний напрям розвитку світової та вітчизняної системи освіти лежить у 

площині вирішення проблем розвитку особистості учня та вчителя, технологізацію цього 

процесу.                                                                                                                          

Конкретизувати реалізацію цієї мети, тобто надати педагогу методологію вибору та 

механізм впровадження відібраного вченими змісту освіти в реальному виховному 

процесі з урахуванням як інтересів та потреб учнів, так і його особистої творчої 

індивідуальності, можна лише за умови ефективного функціонуванням системи 

неперервного підвищення професійної кваліфікації педагогів, оптимізації процесу 

надання їм дієвої методичної допомоги шляхом переходу на інноваційні форми та методи 

роботи з педагогічними працівниками.                                                                                                                                                  

    Позашкільний  педагогічний  процес   в   загальній   системі  безперервного 

виховання і освіти виконує не додаткову, а випереджаючо-прогностичну функцію. Він 

спрямований на всебічний розвиток творчої особистості, формування соціального досвіду 

на основі власних бажань, урахування природних нахилів і задатків. Тому позашкільний 

педагогічний процес забезпечує функціональний    підхід до особистості, однобокість,                                                                                                                                                                                                                                                                                            

фрагментарність, інтелектуальну перевантаженість педагогічного процесу. 

    Важливими принципами позашкільного педагогічного процесу є його індивідуалізація, 

добровільність, пріоритет виховання, співтворчість, єдність розвитку і саморозвитку, 

емоційна привабливість міжособових стосунків. 

    Методична   робота –   це   заснована на     досягненнях   науки та    передового 

педагогічного досвіду система аналітичної, організаційної,  діагностичної,  науково-

практичної,      інформаційної     діяльності      з     підвищення      наукового           та     

загальнокультурного     рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої                                                                         

професійної   компетентності та  підвищення  ефективності    навчально  - виховного 

процесу. І тому, з метою подальшого піднесення ефективності функціонування 

методичної роботи  у позашкільному навчальному закладі [з досвіду роботи]  велика увага 

приділяється:      

- організації методичної роботи на діагностичній основі, наближення її до потреб і 

запитів педагогів (усне опитування, анкетування, „круглі столи”, діагностичні 

карти тощо); 

- забезпеченню диференційованого підходу в навчанні кадрів, зокрема молодих 

фахівців, наданню їм конкретної адресної допомоги; 

- практичній спрямованості методичних заходів (моделювання, конструювання 

занять, окремих етапів, захист поурочних планів, розробок складних нововведених 

тем, ділові ігри, аналіз ситуацій, розв’язання завдань підвищеної складності);                                                                                                                            

- розвитку ініціативи, творчості, пошуку, передовому досвіду в оволодінні  

сучасними методиками, новими педагогічними технологіями;                                                             

- забезпеченню системності в плануванні, організації методичної роботи з 

прогнозуванням кінцевого результату (теми занять логічно, послідовно 

взаємозв’язані, виходять із наукового-методичної проблеми); 

- розвитку самоосвіти педагогів з метою збагачення, поповнення; 

- піднесенню загальнокультурної підготовки педагога, розширенню його світогляду, 

інтелекту (мистецькі дні, літературні кафе, екскурсії, конкурси); 

- організації  своєчасної  систематичної   педагогічної  поінформованості шляхом: 

створення і поповнення картотеки психолого-педагогічної, методичної літератури; 

підготовка списків літератури відповідно до теми занять методичних заходів;                                                                                                                                           
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- активізації діяльності методичного кутка у напрямку поповнення матеріалами на 

допомогу педагогу, поширенню передового педагогічного досвіду. 

    Методична робота в позашкільному навчальному закладі – це складова навчально-

виховного процесу, спрямована на підвищення професійної компетентності педагогів і, як 

наслідок, ефективності всього освітнього процесу позашкільного закладу. Методична 

служба  позашкільного навчального закладу – це об’єднання спеціалістів, які займаються 

методичною діяльністю: завідуючий методичним відділом, методисти, з керівники гуртків 

– методисти або методисти за профілями діяльності. Від того, наскільки правильно 

організована модель методичної служб позашкільного навчального закладу, залежить і 

ступінь підвищення творчого потенціалу педагогічного коллективу. 

    Діяльність методичної служби в позашкільних навчальних закладах має сприяти 

вдосконаленню навчально-виховного процесу, програмно-методичному оновленню, 

запровадженню нових форм і методів діяльності, підвищенню майстерності педагогічних 

працівників тощо. Керівники гуртків, творчих об’єднань переймаються питаннями 

оволодіння передовими технологіями навчання й виховання. Отже, у позашкільному 

навчальному закладі методична служба повинна забезпечити підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів, розвивати творчий потенціал сучасного педагога-позашкільника, 

вдосконалювати його методичну культуру. 

    Основними принципами організації методичної служби в позашкільному навчальному 

закладі є: 

- відповідність системи методичної роботи позашкільного навчального закладу 

сучасному замовленню держави; 

- науковість, що вимагає знання сучасних теоретико-методологічних основ розвитку 

вітчизняної та зарубіжної педагогіки, психології, соціології з питань виховання 

творчої особистості; 

- системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту, форм, методів як 

цілісної системи позашкільної діяльності; 

- послідовність, наступність, безперервність, масовість, що вимагає всебічного 

охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального 

року; 

- творчий  характер,  що обумовлює максимальну активізацію діяльності  

педагогів; 

- конкретність, що вимагає врахування особливостей закладу, його регіону, типу, 

завдань та програми позашкільної життєдіяльності; 

- оперативність, гнучкість, мобільність у врахуванні сучасних вимог до розвитку 

позашкільної освіти; 

- колективний характер, що вимагає поєднання зусиль усіх структур педагогічного 

колективу тощо. 

    Зміст діяльності методичної служби позашкільного навчального закладу складають: 

- аналіз стану навчально-виховної роботи та рівня розвитку вихованців відповідно 

до завдань позашкільної освіти;                                                                                                                             

- налагодження дослідницько-експериментальної роботи, педагогічного 

проектування; 

- індивідуальне, групове консультування керівників гуртків з актуальних проблем 

сучасного позашкілля; 
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- визначення рівня забезпечення потреб батьків, дітей, громадськості в додатковій 

освіті, прогнозування змін їхніх освітніх запитів; 

- розробка критеріїв та проведення моніторингових досліджень; 

- експертиза освітніх проектів, рецензування, редагування методичних посібників, 

статей, розробка власних методичних рекомендацій, програм, посібників із 

проблем позашкільної освіти, пропозицій щодо підвищення ефективності 

навчально-виховної роботи закладу; 

- пошук, накопичення, систематизація інноваційних технологій у позашкільній 

освіті, відпрацювання механізмів оволодіння ними педагогами ПНЗ; 

- вивчення, узагальнення та поширення кращого педагогічного досвіду з проблем 

планування та організації роботи дитячих творчих об’єднань ПНЗ; 

- підтримка постійних зв’язків із методичними службами різних установ та 

педагогами-практиками інших типів навчальних закладів. 

    У своїй роботі методичні служби, методисти позашкільного навчального закладу 

використовують різні форми й методи діяльності, серед яких семінари, практичні заняття, 

дискусії, конференції, конкурси-захисти тощо. Пріоритетами мають стати зв’язки з 

науковими установами, вищими навчальними закладами, укладання з ними угод щодо 

спільної діяльності за визначеною проблематикою. Велику роль відіграє підготовка 

друкованої продукції з методики організації навчання й виховання дітей і учнівської 

молоді, розвитку їхніх творчих здібностей відповідно до вподобань, нахилів тощо, а також 

з узагальнення кращого досвіду  позашкільної практики. 

    Діяльність методичної служби позашкільного навчального закладу буде гарантовано 

ефективнішою, якщо зміст її роботи організований нестандартно, яскраво, живо, цікаво, з 

урахуванням індивідуальних запитів і можливостей педагогів; вона надає педагогам 

відчутну практичну допомогу, тобто має безпосередній вихід на навчально-виховний 

процес; 

- результат її відчутний на рівні підготовленості дітей, їхнього ставлення до занять, 

до педагога; 

- задовольняє більш широкі духовні, естетичні, моральні та інші запити педагога; 

створює умови виникнення творчого спілкування з колегами, об’єднує 

цілеспрямованістю до спільної мети; 

- постійно користується увагою адміністрації закладу: стимулюється, 

контролюється, враховується при підбитті підсумків роботи за півріччя, рік тощо. 

    Кожний методист позашкільного навчального закладу має оволодіти досягненнями 

науки, в першу чергу, педагогіки, психології, уміти визначити шляхи вирішення проблем 

діяльності педагогічного колективу; оволодівати перспективним досвідом роботи з 

педагогічними кадрами; усвідомлювати основні вимоги до розробки системи методичної 

роботи; чітко визначати шляхи організаційно-методичного забезпечення, функціонування 

та розвитку навчально-виховного процесу в закладі. 

    Освітні інновації в позашкільному навчально-виховному закладі реалізується за 

блоками: 

- у змісті позашкільної освіти – це орієнтація на пріоритети навчання і виховання, 

що визначаються сучасними суспільними умовами; 

- в освітніх технологіях – запровадження варіативних програм навчання й 

виховання, методів проектування та моделювання життєтворчості особистості.                                                                                                                                                                          
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3.2. Роль методиста позашкільного навчального закладу у процесі професійного 

зростання педагогічних кадрів 

    Методична робота в нашому позашкільному закладі спрямована на: 

- оновлення змісту позашкільної освіти шляхом впровадження в навчально-

виховний процес; 

- проектування методичної системи педпрацівника позашкільного навчального 

закладу; 

- оновлення змісту методичного забезпечення на засадах диференціації та 

заохочення творчої активності педагогів, гуртківців, мотивації їх до 

самовизначення та саморозвитку; 

- забезпечення  інтеграції  навчально-виховного  процесу,  підготовки  до 

атестації педагогічних працівників; 

- розвиток педагогічної та професійної майстерності працівників, їх загальної 

культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення; 

- розробку та видання навчальних методичних посібників, матеріалів, рекомендацій, 

програм та інтегрованих блоків до них; організаційно-методичну допомогу в 

розвитку педагогічної творчості; 

- вивчення, узагальнення, поширення перспективного педагогічного досвіду; 

- розвиток співробітництва з навчально-виховними закладами, громадськими 

організаціями, управліннями, фондами, товариствами; 

- розвиток позашкільної освіти, оновлення її змісту, впровадження в навально-

виховний процес сучасних технологій, новітніх досягнень, модульних практикумів. 

    В системі сучасної позашкільної освіти зростає роль педагога, керівника гуртка. З 

досвіду роботи педагог повинен володіти такими якостями:  

- здатністю сприймати й адекватно психологічно інтерпретувати поведінку дитини 

безпосередньо в кожний момент спілкування, фіксувати зміни в почуттях, вчинках, 

визначати причини, які ці зміни викликають; 

- сформованістю широкого набору оцінних критеріїв, які б дозволяли йому 

порівнювати характер змін, які настають у вербальній і невербальній поведінці 

вихованців, своєчасно робити з цього  приводу правильні висновки; 

- уміння постійно усвідомлювати і правильно реагувати на те, як сприймають і 

психологічно інтерпретують його образ і поведінку його вихованці. А допомогти 

педагогу у професійному становленні повинна методична служба.                                                                                                               

    При визначенні структури та плануванні методичної роботи у відділі враховується: 

- результати діагностичного вивчення рівня професійної підготовки педагогів та їх 

інтереси;  

- кількісний та якісний склад педагогічного колективу (педагогів з досвідом роботи, 

педагогів-початківців); 

- наявність традицій, досвід, можливості педагогів. 

    Методист відділу, як керівник методичного об’єднання педагогів відділу повинен: 

- сприяти безперервному процесу післядипломної освіти керівників гуртків творчих 

об’єднань; 

- на основі глибокого вивчення професійного рівня, методичної підготовки надавати 

педагогам адресну, практичну допомогу; 

- систематично вивчати, узагальнювати, впроваджувати передовий     педагогічний 

досвід; 
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- апробовувати і впроваджувати в практику роботи ідеї науки, нові педагогічні 

технології; 

- забезпечувати умови для творчої праці педагогів; 

- досліджувати вплив методичної роботи на професійний ріст, творчу активність 

педагогів; 

- давати оцінку роботи працівника на час проходження атестації.   

    За умов практичної реалізації нормативних і директивних документів про освіту гостро 

стоїть завдання підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Хрестоматійним став 

вислів К.Ушинського про те, що педагог як фахівець живе доти, доки вчиться. 

    Система методичної роботи у відділі передбачає різні форми і методи роботи з кадрами:     

- методичні об’єднання, проблемні, постійно діючі семінари, семінари-практикуми, 

конференції, педчитання;                                                                                                                     

- мікрогрупи – творчі, динамічні, авторські школи, школи педагога-початківця, 

педагогічної майстерності;  

- самоосвіта, стажування, наставництво, робота в парах; 

- методичні наради, співбесіди, інструктажі, консультації.                                                                                                                                        

    Система діяльності керівника гуртка становить послідовну сукупність видів 

педагогічної діяльності: педагогічна діагностика, проективна діяльність, конструктивна, 

комунікативна та організаційна діяльність. Роль методиста допомогти педагогу 

спрямувати свою педагогічну діяльність на розв’язання та виконання цих завдань. 

    З метою удосконалення в педагогів відділу творчого підходу до вирішення педагогічних 

проблем, педагогічних ситуацій, формування високого рівня їх майстерності та 

підвищення педагогічного рівня систематично проводяться методичні об’єднання та 

проблемні семінари, які включають в себе: 

- опрацювання літератури з певної проблеми; 

- теоретичний, практичний розгляд питання з аналізом досягнутого у відділі з 

виходом на психологічно-педагогічну науку, досвід; 

- моделювання, конструювання занять, окремих етапів та їх захист; 

- проведення відкритих занять, взаємовідвідування різних форм навчальної 

діяльності з подальшим обговоренням і аналізом; 

- обговорення змісту програм, методичних посібників, новин педагогічної 

літератури; 

- опрацювання нормативних документів, методичних розробок, дидактичних 

матеріалів, анкет, творчих робіт, завдань для учнів, які виявляють підвищений 

інтерес до  виду діяльності; 

- консультації з питань, які викликають труднощі в роботі        педагогічних 

працівників; 

- обмін досвідом. 

    Засідання методичного об’єднання планується не менше 4 разів в рік. Останнє заняття, 

як правило, - підсумкове. Воно проводиться у формі обговорення обміном досвідом за 

«круглим столом», конференцій, накреслюються плани на майбутнє.  

    З метою забезпечення диференційованого підходу  в навчання педагогічних кадрів, 

зокрема молодих фахівців, які працюють 1-2 роки, у відділі працює школа   педагога 

початківця.                                                                                                                                     

    На заняттях школи розглядаються питання теоретичного і практичного характеру по 

організації гурткового  заняття, методики складання та написання програми гуртка, 
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робота з нормативними документами та ін. На заняттях школи запрошуються педагоги із 

стажем роботи, адміністрація закладу,  методисти інших відділів тощо.          

3.3. Педагогічні алгоритми професійної  діяльності методиста  позашкільного 

закладу.    

    У сучасних умовах реформування освітньої парадигми позашкільна освіта в Україні 

переживає важливий етап переходу до нового якісного стану. Соціальні, економічні 

реформи, ринкові відносини підвищили попит дітей та їхніх батьків на додаткові освітні 

послуги, які задовольняються соціально-педагогічними можливостями позашкільної 

освіти. Сьогодні це гнучка, незаформалізована підструктура освіти України, яка здатна 

оперативно реагувати на суспільні зміни й запити соціокультурних потреб дітей та 

учнівської молоді. Стратегічні завдання та напрями реформування позашкільної освіти, 

удосконалення діяльності позашкільних навчальних закладів у свою чергу вимагають 

відпрацювання нових підходів до підвищення кваліфікації педагогів, які працюють із 

різними віковими групами в позашкільних навчальних закладах. Цього вимагає 

актуалізація питання щодо визначення змісту та структури навчально-виховного процесу 

в позашкільному навчальному закладі відповідно до сучасних політичних, економічних та 

інших умов розвитку освіти України. Методична робота в позашкільному навчальному 

закладі – це складова навчально-виховного процесу, спрямована на підвищення 

професійної компетентності педагогів і, як наслідок, ефективності всього освітнього 

процесу позашкільного закладу.         Завдання і обов’язки методиста ПНЗ:  

- здійснює методичне керівництво виховною, освітньою діяльністю колективу 

позашкільного закладу; 

- забезпечує умови для ефективного педагогічного та корекційного процесу, 

фізичного га психічного розвитку дітей; 

- сприяє реалізації диференційованого підходу до вихованців, виявленню їх 

індивідуальних особливостей, здібностей, таланту; 

- надає методичну допомогу педагогам у їх роботі;  

- організовує роботу методичного кабінету, оновлює навчальні посібники, ігровий 

матеріал; 

- вивчає і узагальнює передовий педагогічний досвід, розповсюджує його серед 

педагогічного коллективу; 

- складає плани навчально-виховної роботи; графіки роботи позашкільного закладу і 

звіти про стан педагогічної роботи; 

- постійно вдосконалює свій професійний рівень, педагогічну й методичну 

майстерність, загальну культуру; 

- додержується педагогічної етики, поважає гідність дітей, сприяє захисту їх від 

будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобіганню шкідливим 

звичкам, пропагує здоровий спосіб життя. 

    Повинен знати: чинне законодавство України "Про освіту", Конвенцію про права 

дитини; законодавчі й нормативно-правові документи з питань виховання і навчання; 

трудове законодавство; дитячу психологію, вікову фізіологію, санітарію і гігієну; цілі, 

принципи, зміст освіти й виховання; методи, форми, засоби здійснення навчально-

виховного  процесу, організації спілкування, ігор, художньо-ігрової творчості, 

психокорекційного процесу, відповідні програмно-методичні, нормативні та 

рекомендаційні матеріали й документи; індивідуальні характеристики     вихованців;  
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соціальні, культурні та   інші умови  педагогічного процесу; принципи, якими керуються 

провідні вихователі й методисти; державну мову. 

    Кваліфікаційні вимоги: методист позашкільного закладу вищої категорії: повна вища 

освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. 

Стаж педагогічної роботи - не менше  8 років. 

    Методист позашкільного закладу 1 категорії: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж педагогічної роботи - не 

менше 5 років. 

    Методист позашкільного закладу II категорії: повна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (магістр, спеціаліст). Підвищення кваліфікації. Стаж педагогічної роботи - не 

менше 2 років.                                                                                                                                                                                                              

Методист позашкільного закладу: повна вища освіта відповідного напряму підготовки 

(магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

ЩОДЕННІ ОПЕРАТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

1. Робота з нормативними документами. 

2. Самоаналіз професійної діяльності за день та підготовка плану роботи на наступний 

день. 

3. Інформаційно-аналітична діяльність (читання педагогічної, психологічної, 

науково-популярної літератури, періодики). 

4. Участь в індивідуальних і колективних формах методичної роботи. 

5. Облік щоденної методичної роботи. 

6. Індивідуальні та групові навчально-методичні консультації для керівників       

гуртків педагогів району, гуртківців. 

7. Підготовка різноманітних інформацій, звітів перед координуючою установою та 

управлінням освіти і науки райдержадміністрації. 

8. Надання методичної допомоги по підготовці керівників гуртків до заняття.                                                                   

9. Відвідування та аналіз одного заняття гуртка. 

10. Ведення діагностичного прогнозу навчально-виховного процесу. 

  ЩОТИЖНЕВІ ОПЕРАТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

 1. Складання плану роботи на тиждень з використанням циклограми річного плану 

закладу на поточний календарний рік. 

2. Складання індивідуального тижневого плану роботи методиста. 

3. Підготовка плану роботи відділу на тиждень. 

4. Участь в інформаційно-методичній нараді. 

5. Участь у виробничій нараді. 

6. Аналіз стану навчально-виховної та методичної роботи (з наступним   впровадженням 

та результатами відвіданих занять та виховних заходів. 

7. Формування банку педагогічних даних про керівників гуртків та вчителів трудового 

навчання, що атестуються в поточному році. 

9. Аналіз самоосвіти педагоів ( на основі діагностичної анкети на    поточний навчальний 

рік). 

10. Підготовка та проведення семінарів-практикумів для педагогів. 

11. Робота над тематичними картотеками та каталогами. 

 

      ЩОМІСЯЧНІ ОПЕРАТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 
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1. Проведення заняття школи молодого педагога. 

2. Заняття школи педагогічної майстерності. 

3. Підготовка та проведення засідань методичних об'єднань. 

4. Підготовка та участь в засіданні методичної ради. 

5. Аналіз і рефлексія виконання річного плану роботи закладу, відділу методичної роботи 

за місяць. 

6. Проведення поточного анкетування учнів, керівників гуртків, вчителів та їх  

експертиза. 

7. Заповнення діагностичних анкет участі керівників гуртків та вчителів у різних формах 

методичної роботи. 

8. Виставка кращих надбань керівників гуртків та вчителів. 

9. Бесіда з керівниками гуртків про індивідуальну роботу з гуртківцями. 

10. Підготовка та участь в роботі засідання педрад. 

11.Участь в роботі батьківських зборів. 

12. Робота з обдарованими дітьми. 

13.Забезпечення методичної координації роботи органів учнівського самоврядування.                                                                                                                                  

14.Участь у підготовці та проведенні підсумкових занять гуртків, творчих звітів  

педагогів,  масових виховних заходів. 

15. Надання методичної допомоги по підготовці педагогів до курсової перепідготовки 

(курсові завдання). 

16. Підготовка виступів та проведення фахових семінарів, постійно діючих  

     психолого - педагогічних семінарів, семінарів-практикумів, курсів. 

17..Організація та участь в роботі творчих динамічних груп. 

18.Організація та аналіз взаємовідвідування занять гуртків та уроків. 

19.Підготовка та проведення інформаційно-методичних нарад.                                                                                                                            

        ЩОСЕМЕСТРОВІ ОПЕРАТИВНІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ: 

1. Перегляд та аналіз навчальних програм та планів. 

2. Підготовка та проведення спеціальних методичних днів. 

3. Участь у рейтинговому тестуванні педагогічних працівників. 

4. Робота по вивченню перспективного педагогічного досвіду .  

5. Оформлення окремих матеріалів. 

6. Підготовка і проведення методичних виставок «Педагогічна творчість». 

7. Участь в обласних семінарах конференціях. 

8. Педагогічні читання по педагогічній проблемі закладу.                                                                                                                                                                                                                                                       

9. Участь у підготовці закладу до нового навчального року (підготовка та обговорення 

програм, методичних рекомендацій тощо). 

 

  КОЛЕКТИВНІ ТА ГРУПОВІ ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ        РОБОТИ  В    

ПОЗАШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ:     

1.Школа молодого педагога (педагоги до 5 років педстажу, форми роботи     

різноманітні). 

2. Школа педагогічної майстерності(об'єднуються педагоги певних категорій). 

3. Заняття групи науково-практичної інформації (педагоги, що мають вищий  
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кваліфікаційний розряд керівника гуртка, або методисти інформують всіх про все   нове 

в педагогічній періодиці) 

5.3асідання методичної  ради. 

6. Методичні об'єднання. 

7. Фахові семінари.        

8. Теоретичні семінари, семінари-практикуми, цільові семінари. 

9. Динамічні творчі групи (об'єднують педагогів певного напряму діяльності. 

10. Інформаційно-методичні наради (проводяться для роз'яснення певних   

   заходів, нормативних документів, роботи з документацією тощо). 

10. Майстер - класи. 

11. Школи передового педагогічного досвіду. 

12. Конкурси педагогічної майстерності. 

13.  Тижні педагогічної майстерності.                                                                                                                            

14. Проведення педагогічних виставок. 

15. Конкурси методичних та навчальних посібників. 

16. Педагогічні читання. 

17. Педагогічні конференції. 

18. Семінари та семінари-практикуми. 
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ВИСНОВКИ 

 

       Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого 

розкриття здібностей та розв'язання різноманітних освітніх проблем, створення цілісної 

системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості. Тобто, позашкільні заклади 

освіти найдієвіше впливають на безперервне і свідоме духовне вдосконалення і 

самовизначення дітей. 

Заняття в позашкільних закладах, будучи необов'язковими,  «природно добудовують»  

незаповнені проміжки соціального становлення особистості. Свобода і можливість вибору 

улюблених занять благотворно впливає на школярів. При цьому організація діяльності дітей 

у формі дозвілля сприяє вільному спілкуванню у середовищі ровесників, з якими дитина 

вважає себе найтісніше пов'язаною і авторитет яких для неї безперечний. У той же час, 

переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю 

певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, тобто поступово 

здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчої особистості. 

         Науково-методична робота в умовах розвитку позашкільного навчального закладу 

має бути цілісною, заснованою на досягненнях педагогічної науки і педагогічного досвіду, 

системою взаємопов’язаних дій і заходів, спрямованих на підвищення професійної  

майстерності педагогів. Вона є життєво необхідною потребою кожного окремого педагога і 

водночас, обов’язковою вимогою суспільства, найважливішою умовою забезпечення 

функціонування позашкільних навчальних закладів. 

        Плануючи методичну роботу з педагогічними кадрами, необхідно вивчити та 

проаналізувати попит і потреби кожного педагога, кожного керівника творчого об’єднання.  

         Таким чином, проаналізувавши результати наукових досліджень  роботи 

позашкільних виховних закладів в Україні на сучасному етапі, ми можемо констатувати, що 

останнім часом значно зросли вимоги до змісту і форм їх діяльності, що зумовило 

підвищення інтенсивності процесу вдосконалення та перебудови їх роботи в цілому. 

 Визначаються основні тенденції розвитку позашкільного виховання, а саме: 

спостерігається зниження проценту залучення школярів до гуртків, позашкільних закладів у 

порівнянні з підвищенням кількості населення у великих містах, кількість позашкільних 

закладів не залежить від чисельності населення міста, робота позашкільних закладів частіше 

за все проводиться у пристосованих приміщеннях, відсутні педагогічні та архітектурні 

вимоги до споруд учбово-виховного типу. Визначається тенденція зниження вікового 

контингенту дітей, які займаються у гуртках для старшокласників. Однак, незважаючи на 

істотні недоліки, позашкільні заклади продовжують відігравати досить помітну роль в 

організації виховного процесу в регіонах, мікрорайонах, що дозволило класифікувати 

організаційно-педагогічні умови їх діяльності, які поділяються на зовнішні та внутрішні. 

 Виявлено провідну роль педагога позашкільного закладу в процесі вдосконалення, 

переорієнтації та набуття нових функцій, до цього часу не характерних для діяльності 

позашкільних закладів. Разом з тим визначається суперечність між цим процесом і низьким 

рівнем матеріально-технічного та кадрового забезпечення позашкільних виховних закладів.    

Лише організована на наукових засадах науково-методична робота може забезпечити 

розвиток належної професійної компетентності як кожного з її учасників, так і педагогічного 

колективу. В цілому забезпечити адекватну реакцію на всі інноваційні процеси, що 

відбуваються в освіті, і в суспільстві. Успішні результати науково-методичної роботи 
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можуть бути досягнуті  тільки за умови повної відповідності змісту й формам її організації, 

потребам і можливостям педагогів.      

         Таким чином, проаналізувавши результати наукових досліджень та досвід  

гогічного колективу та наукового обґрунтування управління. Системоутворюючим напрямом 

у змісті науково-методичної роботи є постійне поглиблення знань з педагогіки, теорії й 

практики виховання, оволодіння інноваційними педагогічними технологіями.  

          І тому, в даній роботі представлені методики ( дослідження; спостереження; 

анкетування;  аналіз; синтез;  експеримент),   що дозволяють одержати ступінь задоволеність 

професією педагога, виявити фактори, що впливають на розвиток  особистості, а також 

визначити рівень професійної компетентності педагога.  

   Цільовим призначенням даної роботи є: створення ефективного професійного 

простору, який допоможе методистам, а також  всім, хто працює над підвищенням 

професійного рівня педкадрів оволодіти всім багатством ідей з проблеми формування 

професійної компетентності педагога, глибоко усвідомити суть накреслених змін  і завдань.       

        В даній роботі автор висвітлив  досвід організації  методичної роботи із 

педагогічними кадрами  Кам’янець-Подільського Позашкільного навчально-виховного 

об’єднання, який і став об’єктом дослідження, зокрема, досвід методичної роботи 

технологічного напрямку. 

           Автор намагався розкрити пріоритетні ідеї змісту позашкільної освіти та 

проаналізувати форми і методи методичної роботи в процесі професійного зростання 

педагогічних кадрів. 

          З цією метою автор проаналізував та розкрив  зміст методичної роботи в 

позашкільному закладі; з’ясував  педагогічні алгоритми професійної діяльності методиста 

позашкільного навчального закладу та  поділився методикою вивчення рівня професійної 

підготовки педагогів  та їх інтересів. 
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Д О Д А Т К И 

Загальні критерії  оцінювання  діяльності педагогічних працівників позашкільних  

навчальних  закладів ( керівника  гуртка ) 

Навчальна  діяльність 

 

№ 

з/ 

п 

КРИТЕРІЇ Показники 

1.1 Наявність учнів- переможців та  призерів 

 олімпіад, 

 конкурсів, змагань 

У випадку наявності 

 призових 

 місць: 

1 місце -5 балів 

2 місце – 4 бали 

3 місце – 3 бал 

+1 бал за кожного 

учасника 

1.2 Наявність учнів – переможців призерів 

 учасників обласних 

 олімпіад, конкурсів, змагань 

У випадку наявності 

  призових 

  місць на  змаганнях 

 обласного 

  рівня: 

1-е місце – 25 балів 

2-е місце – 2о балів 

3 місце – 15 балів 

+2 бали за кожного 

  учасника  

1.3 Наявність  учнів – переможців, призерів, 

 учасників 

 республіканських олімпіад, конурсів, 

 змагань 

У випадку наявності 

 призових 

 місць  

республіканського  

рівня : 

1-е місце – 50 балів 

2-е місце – 40 балів 

3-е місце – 30 балів 

+ 3 бали за  кожного 

  учасника 

1.4 Участь  вихованців  у  творчих 

 дослідницьких роботах,  

у наукових конференціях виконаних пі 

д керівництвом 

 керівника  гуртка  

15 балів – учасники 

 республіканського   

рівня; 

10 балів – учасники 

 обласног 

о  рівня; 

5 балів – учасники 

 конкурсі 

в муніпипального 

  рівня. У 
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 випадку наявності 

 позитивних 

 друкованих відгуків, 

 рекомендацій, бали 

 збільшуються на 

 коефіцент -2 

1.5

. 

Створення  сприятливого морально- 

 психологічного клімату на  уроці і в 

 позаурочній діяльності 

 До  3 балів 

1.6

. 

Робота з устаткування й оснащення 

 кабінету, збереження 

  майна 

До  5  балів 

Якість  і  кількість  

 роботу ( виріб учня ) 

 

 

2. НАУКОВО- МЕТОДИЧНА РОБОТА 

№з/п Критерії Показники 

2-1 Керівник гуртка - переможець, призер,  

учасник професійних конкурсів і змагань 

25 балів-учасник 

 конкурсів 

Республіканського рівня,  

переможець; 

15 балів- учасник 

 конкурсів 

 обласного рівня, призер; 

5 балів - учасник конкурсів 

 муніципального рівня 

2.2 Публікація статті в науково-методичних 

 збірниках 

 педагогічній пресі 

25 балів – розміщення 

 друкованих 

 матеріалів (публікація) в 

 педагогічних 

журналах,затвердження 

 ВАК 

 України; 

15 балів – розміщення 

 матеріалів  

в педагогічних 

 журналах,не 

 затверджених ВАК 

 України; 

5 балів - за розміщення 

 матеріалів 

 в  педагогічній 

 пресс 
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2.3. Обмін досвідом у формі відкритих занять, 

 заходів 

3 бали- на 

 муніципальному рівні  

 (з бали за кожний 

 відкритий  

урок чи захід на рівні 

 закладу); 

5 балів- на обласному 

 рівні; 

10 балів- на 

 республіканському 

 рівні 

2.4 Виступ з доповідями на педрадах, 

 семінарах, конференціях 

 тощо 

2 бали за кожний виступ  

на рівні закладу  

4 бали- на 

 муніципальному рівні;  

6 балів - на обласному 

 рівні 

2.5. Робота в методичному об'єднанні 20 балів – керівництво 

 методичним  

об'єднанням; 

10 балів- за розробку  

методичних  

рекомендацій, указівок; 

+2 бали за кожен виступ  

з доповіддю за темою 

 методради; 

2.6.  Робота за інноваційними технологіями та 

 методиками: 

 Проектні методи навчання; 

Групові технології; 

Особистісно-орієнтоване заняття; 

Проблемне навчання; 

Рівні диференціації; 

Ігрові технології, рольові ігри; 

Технології охорони здоров'я та життя 

 дитини; 

Модульне, блочно-модульне навчання; 

Педагогіка співробітництва; 

Система інноваційної оцінки « портфоліо» 

 та інш. 

До 5 балів 

2.7 Розміщення матеріалів на сайті, ЗМІ До 5 балів за 1 статтю 
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3. СУСПІЛЬНА РОБОТА 

 

 

№  

з/п 

            Критерії Показники 

3.1 Виконання суспільних доручень (секретар 

педради, інша робота з документацією), 

виконання плакатів та стендів. 

уповноважений з прав дитини, інша суспільна 

робота 

До 3 балів 

 

3.2 Пропаганда діяльності позашкільного 

 закладу 

в масових ЗМІ (публікація творчих робіт 

педагогів і учнів тощо ) 

3 бали - за  

кожну публікацію 

3.3 Наставництво молодих педагогів До 5 балів 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. 

 

№  

з/п 

Критерії Показники 

4.1 Правильність і своєчасність оформлення 

 журналів 

3 бали- журнал  

оформлений  

правильно 

 і своєчасно; 

1 бал - є  

деякі зауваження  

щодо оформлення; 

0 балів – регулярні 

 порушення в 

 оформленні журналу 

4.2. Правильність і своєчасність подавання звітів 

 керівником гуртка 

3 бали- звіт подано 

 вчасно 

 й оформлено 

 правильно; 

1 бал - звіт подано 

 вчасно,але  

о оформленняє 

 зауваження; 

0 балів - не виконано 

 вимог  

щодо звітності 
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Під час розроблення й узагальнення критеріїв оцінки діяльності керівника дитячого 

об'єднання враховується реальність і конкретизація цілей і завдань діяльності гуртка, їхнє 

досягнення. А також враховується наукова, пошукова та творча складова. 

 

Методична  розробка 

Творчість  керівника гуртка   позашкільного  закладу:  шляхи звільнення  від 

штампів та стереотипів. 

 

«Педагогіка  життєтворчості – це   спроможність  допомогти  людині  пізнати  свій  

внутрішній  світ, насамперед  свій  розум:  допомогти  їй  напружити інтелектуальні   сили, 

навчити  розуміти  та  створювати  красу   своїм  трудом, своїми  зусиллями. Хай дитина  

повторює  те,  що ює  те,  що було  вже  зроблено,  створено  іншими  людьми,  але  якщо   це 

діяння і  плід   власних   зусиль,  вона – творець,  а її  розумова  діяльність – творчість». Так  

визначив  педагогічну   творчість  великий   педагог В.Сухомлинський. Загальновідомо,  що  

практично  немає  жодної  нормальної   дитини,  яку б природа  не  наділила  прихованим 

творчим  потенціалом. Який же чинник є умовою та засобом   його  виявлення? Досвід  дає 

однозначну   відповідь – творчий педагог. Але виховання  творчості  вихованців  гуртків    є в 

першу чергу    результатом  роботи   педагога. Ми  часто  ставимо  перед  собою  питання:  як  

створити у позашкільному  навчальному  закладі умови для творчості педагога  та його 

вихованців і як керувати її розвитком? 

Поняття  творчості. Ознаки та східці творчості. 

 Сучасна  наука дає наступне  визначення  творчості: діяльність,  яка  породжує   щось 

якісно  нове  та яка  відрізняється  неповторністю,  оригінальністю  й нове  та яка  

відрізняється  неповторністю,  оригінальністю  й суспільно-історичною   унікальністю. 

Специфіка педагогічної  творчості керівника визначається  передусім тим,що об’єктом  і 

підсумком її є  створення особистості. Це дуже точно помітив  відомий російський педагог 

В.Вахтеров: «Якщо  виховання –мистецтво,  то це вище з  усіх  мистецтв,  тому  що  має   

справу  не з мармуром,  не   з полотном  і  фарбами,  а з живими  людьми,  і тоді школа  є  

вищою  художньою  студією». 

До того ж, перед педагогом-позашкільником  постає  величезна  кількість важко  

прогнозованих  чинників,  які  впливають  на  формування особистості (приміром: умови, 

характери,  смаки,  спадкоємність,  традиції,  долі, оточення  тощо). Не  кажучи   вже  про 

зміст,  теми,  форми, засоби, прийоми,  що  завжди   варіюються. Усе це, з одного   боку,  

створює  великі  труднощі в  роботі, з іншого – надає простору для творчості. 

Таким чином,  праця  педагога –позашкільника  нетворчою  не буває і  бути не може,  бо 

неповторні  діти,  обставини, особистість  самого вихователя,  і будь-яке педагогічне 

оптимальне  рішення   має виходити завжди  з нестандартних   умов.                                          

 Які ж  здібності  людини  слугують сходинками  до педагогічної творчості? Творчого 

керівника гуртка вирізняє  постійний пошук оптимальних   виховних, методичних та будь-

яких  інших  педагогічних рішень. Успіх  у роботі  є супутником  тільки  тих педагогів-

позашкільників,  у кого й загальнолюдські якості,  загальна культура  особистості є  

високорозвиненими. Останнє  поняття багатогранне,  воно  вміщує  в  себе  різнобічність 

зацікавлень,  розвинутий  інтелект,  широкий  кругозір, ерудицію,  суспільну  активність,  

гнучкість  мислення і коректність поведінки,  скромність і такт,   уміння   спілкуватись,  

працювати в колективі,  доброзичливість,  оптимізм,  порядність  тощо.  Та навіть за 

розвиненої  у педагога  спроможності  до   творчості,  але   за недостатнього   рівня  загальної 
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культури,  його  знахідки, винаходи  не дають виховного   ефекту,  а нерідко  призводять 

навіть до  негативних  результатів. 

Професіональне зростання   педагога-позашкільника,  без сумніву,  завжди   пов’язане із 

пошуком  відповіді  на  запитання «як виховати творчу особистість?». Але,  на жаль,  деякі 

педагоги  не усвідомлюють,  що відповідь  на  нього  ніколи  не формується на пустому  

місці. У його основі стоять  запитання: «Що? Навіщо? Чому? Як?». Адже  основою 

професіоналізму   є   теоретична   підготовленість. 

Розвиток  творчості   слід планувати,  спираючись  на  аналіз  виховного  процесу,  вияв  

проблем  у житті  конкретного  позашкільного   закладу,  вивчення  особистості  кожного  

педагога. 

З   цією  метою в ПНВО на  засіданнях   методоб’єднань, семінарах-практикумах  

традиційно проводиться  анкетування  керівників  гуртків. Більша   частина   керівників  

гуртківта вчителів самокритично  ставиться   до  своєї   роботи,  вміє   побачити проблему,   

що  важливо   для  розвитку  творчості. Свої  стосунки  з дітьми вважають «добрими» , всі 

анкетовані,  а   ось  конфліктних  стосунків  практично   не  виявилось. 

Тішить те,  що  наші  педагоги  цікавляться   проблемами  методики виховної  роботи,   

розробкою  та  проведенням  занять  з  використанням   інтерактивних  методів  навчання. 

Навіть  серед  інтерактивних   методів  навчання  є інноваційні  й традиційні,   і  популярні  і 

не дуже. Безперечно   одне:   усі вони  цікаві,  якщо  добре   продумані  і  підготовлені. 

Ми  запам’ятовуємо  10%  із  того,  що  читаємо,  20%  того,  що  чуємо,30 %  того,   що  

бачимо,   50 % того,  що бачимо і чуємо, 70% того, що самі  кажемо,  і 90%  того,  що  

говоримо   і робимо. Інтерактивні методи  навчання:  ми кажемо,  слухаємо  і  робимо  

водночас. 

Найпопулярніший  метод –«мозковий  штурм». 

Це – метод,  за  допомогою якого  група  людей,  зібравшись  разом, намагається  

розв’язати  якусь проблему. 

Перший  і  основний принцип  мозкового   штурму  полягає  в тому,  що ніхто не  

повинен  висловлювати  оцінку  або  критику  на  адресу  будь-якої   ідеї,  що  виникла   в  

ході  обговорення.                   

Мозковий   штурм  починається   з  того,  що  всім  пропонується  поділитися   ідеями,  

які  прийшли   їм  на  думку з  приводу обговорюваної   проблеми. Особливо   вітаються  

незвичні   ідеї. Учасникам   мозкового   штурму  пропонується  відійти  від  традиційного  

підходу   до   проблеми. 

Метод  мозкового   штурму  припускає,  що  кожна  людина   має   творчі здібності,  але  

певні   внутрішні   та соціальні  чинники не дають   ій ності,  але  певні   внутрішні   та 

соціальні  чинники не дають   ій  змоги  повною  мірою   використовувати   свій   творчий  

потенціал. У ході   мозкового   штурму   всі  обмеження  усуваються,  і потенціал може  бути   

використаний повністю. 

Мозковий  штурм  – один  із  найпопулярніших  методів  навчання  і групової  роботи. 

Мета  першого   етапу МШ – запропонувати  якнайбільше варіантів  відповідей  на  

запитання. Ця  стадія  не передбачає обговорення,  критики,  оцінювання  пропозицій. Тому 

МШ   дуже  добре  працює  на  самому  початку  процесу  розв’язання   проблеми  або   в 

тому  випадку,  якщо   цей  процес  зайшов  у глухий  кут. 

«Мозковий штурм»  або «Брейн-штурмінг» – групове  розв’язання  творчих  ігрових  

проблем,  яке  може   сприяти  подоланню  стереотипів. 
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Вихованці-гуртківці    розміщуються  обличчям   одне  до  одного,  педагог  ставить  

характерну   ознаку  перед   групою  і пропонує  розв’язати  цю  проблему  в кількох  

варіантах  за  невеликий проміжок   часу. Всі  виступи   записуються. Гуртківцям  не 

забороняється  для  уточнення    використовувати   навчальний  матеріал, свої   записи. 

Проведенню   передує  список  навідних запитань   або  завдань,  заохочення  вихованців  до  

несподіваних асоціацій.  Педагог  не  повинен   допускати   критику учнівський  ідей. 

Вихованців  у  процесі   дискусії:  обговорення  підводять  до формулювання  висновків.  

Іноді  доцільно   поділити  учасників  на  дві  групи – генераторів   ідей   та  критиків. 

Хотілося  б звернути  увагу  на використання інформаційних інтерактивних  методів  

навчання ( ІМН). 

 Це  способи  діалогічної   взаємодії учасників навчання з метою    обміну  

матеріальними  або  духовними  цінностями. Наведу   деякі  ідеї,  що  можуть  зреалізувати  

ці  методи  і які використовуються  на  практиці  в  роботі  керівників  гуртків  та творчих   

об”єднань  нашої  позашкільної   установи. 

«МОЄ ІМ’Я». Учасники ( гуртківці вихованці)  називають   своє  ім”я, пригадують   

цікаву,  кумедну,  яскраву  історію, пов’язану  з ним. Така   інформація   дає  змогу  

запам’ятати  ім’я  кожного  учасника.  

Особливо  це  важливо  під  час перших   організаційних  занять  в гуртках,  об”єднаннях  

тощо. 

«ПЕРШЕ  ЗНАЙОМСТВО». Учасники  працюють  в  парах. Перш  ніж  назвати  своє   

ім’я,   запропонуйте  їм  подивитись   один  на   одного  і всміхнутися. 

«ХВИЛИНИ  МОГО  ЖИТТЯ». Учасники  записують   щось  цікаве,  дивовижне, що 

відбулось  в  їхньому  житті. Керівник  збирає   описи,   формує сторінку « Хвилина  мого  

життя». Наступне  заняття  починає  із  цієї сторінки. Отримана  інформація  прискорює  

знайомство   в групі,   дає змогу   запам’ятати  ім’я  кожного. 

«ПАПЕРОВІ  ЛІТАКИ». Слухачі записують  своє імя та номер  телефону. Запускають 

«паперові літаки». Учасники  вибирають  один літак і знаходять  його господаря. Цей 

учасник  може  бути партнером  для о господаря. Цей учасник  може  бути партнером  для 

роботи  в парі. 

«ІМЕННІ  ЖЕТОНИ». Учасники  готують  особисті  жетони  за  допомогою 

підготовленого   викладачем  матеріалу ( папір, клей,  ножиці,  стрічки тощо). На жетонах  

пропонується  подати характерологічну  інформацію. 

« МАНДРУЄМО  РАЗОМ». Слухачам  дається нитка. Кожен учасник  по  черзі  

подорожує  пальцями  вгору і вниз,  називаючи  своє ім”я і розповідаючи щось цікаве про 

себе. «Мандри» припиняються  тоді,  коли всі учасники назвуть  себе  і розкажуть   цікаву  

історію  з  власного  життя.        

На сьогодні  найефективнішим  методом  навчання   визнано  ігрові  методи,  основною  

особливістю   якої  є емоційна  напруга  учасників. Чим конкретніші  правила  гри,  тим 

ефективніший   результат. У  правилах  гри  віддзеркалені  характеристики  реальних  

процесів  і явищ,  які  існують  у  прототипах  моделюючої   реальності.  Крім  того, наявні  

правила  суто  ігрового   характеру.  Якщо   ними  не керуватися,  то   гра   перестає  бути  

грою,  перетворюється  на заняття  тренувального  типу.  

Вимоги  до  правил  гри  сконцентровані  в кількох  положеннях: 

- правила  містять  обмеження,  що  стосуються  технології  гри, регламенту  ігрових   

процедур,  ролей  і функцій  педагогів-ведучих, системи  оцінювання; 
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- правил  не повинно  бути  занадто  багато ( не більше  5 -10),   вони   можуть   бути  

родемонстровані  аудиторії  на плакатах   або  за   допомогою  технічних  засобів; 

- характер  правил  забезпечує відтворення  реального  і  ділового контекстів гри; 

- правила пов’язані   із  системою  стимулювання  та  інструкціями гравцями.                                                                

  До  переліку   основних  правил   можна віднести  дотримання регламенту, застосування  

активних  форм  подання  інформації,  питання дискусійного  характеру. 

СИСТЕМА   ОЦІНЮВАННЯ забезпечує  самоконтроль і  контроль  рішень,  що 

приймаються,  створює  атмосферу   змагання;  дає  змогу   оцінити роботи  ігрових груп. 

Система,  перш  за  все,  має  будуватися,  як система  само оцінювання  гравців,  а  потім – як 

система оцінювання  педагогом – ведучим. 

Висновки  педагога  та рефлексія  учасників    на  завершальному  її дагога  та рефлексія  

учасників    на  завершальному  її етапі  становлять  основу  навчального  і  виховного   сенсу  

гри. Тут здійснюється  аналіз  причин,  що  зумовлюють  фактичні  результати. 

МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     гри  передбачає  наявність  таких  матеріалів, як  

проспект і параметри гри, набір   реальної  та ігрової документації. Методичні  рекомендації 

деталізуються  залежно  від рівня  професійної  підготовки  слухачів  для роботи з  об’єктом 

імітації. 

ТЕХНІЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРИ: У  сценарії  гри  обґрунтовується застосування  

ТЗН,  які  обираються  залежно  від   цілей  і  змісту гри. 

Керівники   гуртків  та  творчих  об”єднань  нашого  закладу мають в своєму   творчому  

доробку   розробки,  сценарії   ділових  ігор для  вихованців  різного  віку. 

 

 

 

   

 


