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У програмному документі "Національна доктрина розвитку освіти 

України у ХХІ столітті" гостро поставлено питання про необхідність розвитку 

ініціативи, творчості педагогічних працівників. Досвід свідчить, що лише за 

координації зусиль усього педагогічного колективу, зосередженні його уваги 

на вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити 

ефективність і результативність освітнього процесу. 

Завдання, визначені основними державними освітянськими документами 

(Закон України «Про освіту» ст.54, 59) щодо удосконалення педагогічних 

працівників закладів освіти, неможливо реалізувати без трансформації ідей 

науки та упровадження інноваційних технологій навчання та виховання. У 

зв’язку з цим першочергового значення набуває проблема створення таких 

педагогічних колективів, де сприятливий психологічний мікроклімат, де панує 

атмосфера творчості та відповідальності, де здатні адаптуватися до змін, де 

завжди вчаться новому. 

Методична робота в закладах освіти є важливою складовою 

педагогічного процесу. Місія методичної роботи в закладах загальної 

середньої освіти в сучасних умовах полягає у стимулюванні професійного 

інтересу, сприянні формуванню особистісного професійного запиту вчителя 

та його задоволення для вдосконалення педагогічної практики (особистісного 

професійного розвитку). А отже, метою сучасної методичної роботи є 

створення умов для особистісного професійного розвитку кожного вчителя. 

Ця мета конкретизується в завданнях: 

 створити в закладі загальної середньої освіти сучасне освітнє 

середовище професійного розвитку вчителя різними засобами, зокрема й із 

використанням хмарних технологій, соціальних мереж тощо. Напрямами 

опосередкованого інформування можуть бути сучасні тренди в освіті, успішні 

практики, педагогічні відкриття, альтернативні думки, дискусії тощо; 



 створити методичну афішу. Методичну афішу розглядаємо як анонс 

методичних заходів, які будуть проводитися на шкільному, районному 

(міському), обласному та всеукраїнському рівнях. До таких заходів можуть 

бути віднесені безкоштовні або за кошти учасників тренінги, квести, семінари, 

конференції, екскурсії, коучинги тощо, які проходять як у робочі, так і у 

вихідні дні. Учитель відповідно до власного педагогічного інтересу зможе 

обрати види, форми, суб’єктів освітньої діяльності та сформувати 

індивідуальний навчальний план; 

 створити методичну інфраструктуру, залучити зовнішні ресурси для 

участі у шкільній методичній роботі, активізувати внутрішні ресурси для 

задоволення професійного інтересу вчителів та вдосконалення ними власної 

педагогічної практики; 

 організувати підтримку в розробленні вчителем цільової програми 

професійного розвитку,  індивідуального плану професійного вдосконалення; 

 спроектувати особистісно орієнтовану адаптивну організаційну 

структуру методичної роботи (наприклад, матричного типу), спрямовану на 

задоволення запитів кожного вчителя закладу загальної середньої освіти. 

Це має забезпечити результат: задоволення професійного інтересу 

кожного вчителя, високий рівень його особистісного професійного розвитку, 

що виявляється в удосконаленні педагогічної діяльності. 

У процесі методичної роботи здійснюється підвищення наукового рівня 

вчителя, його підготовка до засвоєння нового змісту і технологій, постійне 

ознайомлення з досягненнями педагогіки і психології, вивчення і 

впровадження у шкільну практику кращих педагогічних практик. 

концептуальною основою, провідною ідеєю організації методичної роботи є 

єдина шкільна методична тема (проблема). На її основі визначається та 

конкретизуються теми діяльності методичних об’єднань та кожного вчителя 



Отже, Індивідуальна методична робота - усвідомлена, цілеспрямована, 

планомірна та безперервна робота педагогів щодо вдосконалення їхньої 

теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності. 

Методична тема (проблема) - питання чи комплекс 

питань, які об’єктивно виникають в організації освітнього 

процесу і розв’язок яких передбачає суттєвий практичний і 

теоретичний інтерес. 

Опрацювання нової методичної проблеми передбачає зміну змісту освіти, 

освоєння нових освітніх програм, запровадження нетрадиційних форм 

педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового 

досвіду на основі досягнень науки та ефективного педагогічного досвіду. 

Робота над єдиною методичною темою є однією із важливих форм 

методичної роботи. Це колективна форма пошукової роботи щодо вирішення 

актуальної психолого-педагогічної проблеми з метою вдосконалення 

освітнього процесу та підвищення професійно-кваліфікаційного рівня 

вчителів. 

Виділяють такі основні вимоги до визначення єдиної методичної теми: 

• актуальність даної проблеми для даної школи; 

• відповідність теми сучасним педагогічним ідеям та концепціям; 

• колегіальність вибору теми усім педагогічним колективом з 

урахуванням думок найавторитетніших членів педколективу; 

• діалектичний зв’язок з проблемою, над якою працюють педколективи 

району, з існуючим передового педагогічного досвіду (ППД); 

• цілісність –методична тема має об’єднувати як навчальну, так і виховну 

роботу. 

Робота над визначеною проблемою буде оптимальною, ефективною, 

результативною, коли педагогічні колективи будуть дотримуватись таких 

рекомендацій: 

• скласти перспективний план роботи по її реалізації; 



• розробити алгоритм роботи педагогічного колективу над методичною 

темою.  

• здійснити розподіл доручень кожному педагогові своєї ділянки роботи 

в колективному дослідженні проблеми; 

• забезпечити діяльність педагогічної ради з питань реалізації роботи над 

методичною темою; 

• організувати творчу групу, яка забезпечуватиме створення 

перспективного досвіду роботи по даній проблемі і пропагуватиме його серед 

учителів; 

• оптимізувати самоосвітню діяльність педпрацівників в рамках 

реалізації даної теми. 

З метою доцільного вибору методичної проблеми необхідно провести в 

педагогічному колективі анкетування, включивши такі питання як: 

1. Назвіть проблеми освітнього характеру які Ви успішно розв’язали 

в поточному році. 

2. Які проблеми Вам не вдалося розв’язати? 

3. Які на Вашу думку проблеми потребують негайного розв’язання? 

Зауважимо, що у ході роботи над проблемою слід постійно здійснювати 

якісний та кількісний аналіз проміжних і кінцевих результатів колективного 

творчого пошуку.  

Єдина методична проблематика повинна здійснюватися на основі 

встановленого зв’язку діяльності педагогічної ради школи з методичними 

формами. Залежно від змісту методичної теми окреслюється структура 

внутрішньошкільної методичної роботи. 

Наприклад, методичну проблему школи “Удосконалення освітнього 

процесу шляхом розвитку професійної компетентності педагога”, можна 

реалізувати поглиблено опрацювавши на засіданнях методичних формувань 

такі теми: 

“Розвиток розумових, пізнавальних, творчих здібностей молодших 

школярів на основі здійснення диференційованого та індивідуального підходів 



до організації освітнього процесу”. 

“Психолого-педагогічне забезпечення впровадження диференціації та 

індивідуалізації навчання і виховання” (психолого-педагогічний семінар). 

“Впровадження в освітній процес особистісно орієнтованих технологій 

навчання та їх вплив на розвиток інтелектуально пізнавальних та творчих 

здібностей дитини” (творча група). 

“Створення сприятливих умов для психічного розвитку можливостей і 

здібностей учнів” (ШМО класних керівників). 

При підготовці педколективу до реалізації методичної проблеми 

“Впровадження інтерактивних форм і методів навчання”: 

• попереднє опрацювання методичної літератури; 

• залучення педпрацівників до роботи в обласних, районних методичних 

формуваннях; 

• організація системної роботи педпрацівників над індивідуальною 

проблемою, спорідненою проблемі школи. (Наприклад: “Інтерактивні форми і 

методи навчання на уроках мови та літератури”, “Використання інтерактивних 

форм і методів навчання на уроках математики”, “Використання технологій 

критичного мислення”, “Робота в парах на уроках історії” та ін.); 

• використання активних форм методичної роботи з педагогічними 

кадрами: 

- методичних оперативних нарад (“Про завдання методичних 

об’єднань та вчителів школи по роботі над єдиною методичною проблемою 

закладу освіти”); 

• вивчення та узагальнення досвіду роботи педагогічних працівників.  

При розробці програми реалізації методичної теми важливо зазначити: 

 актуальність теми та її теоритичне обгрунтування; 

 зв'язок із загальною методичною темою району; 

 наявлість алгоритму (моделі або плану) роботи над методичною 

темою; 

 відповідність тематики теоритичних та практичних заходів єдиній 



методичній темі. 

Робота над впровадженням теми може бути представлена в трьох етапах. 

Кожний етап потребує визначення мети, завдань, результату та розроблення 

заходів до їх реалізації. 

 

І. Діагностико-теоретичний етап. Опанування теоретичних основ 

методичної теми.  

(1й рік) 

 

ІІ. Практичне дослідження методичної теми. 

(2-4 роки) 

Мета: Завдання: Результат: 

 сприяння 

переорієнтації 

педагогічної свідомості 

в поглядах на ключові 

питання теми що 

реалізується; 

 спрямування роботи 

всіх методичних 

структур над єдиною 

методичною темою; 

 накопичення 

теоретичного матеріалу 

з теми; 

 обмін досвідом; 

 модернізувати зміст  

освітньої діяльності; 

 забезпечувати 

інформаційну підтримку 

діяльності освітян; 

 осмислення очікуваних 

результатів (розробка 

критеріїв і показників); 

 спрямувати роботу 

методичних кабінетів 

закладів освіти на 

підвищення якості 

освітнього процесу; 

 упровадження у 

 набуття 

педпрацівниками уміння 

організовувати свою 

самостійну роботу: 

добір інформації, її 

критичне осмислення, 

застосування в певних 

ситуаціях; 

 формування бажаної 

інноваційної ініціативи; 

 підвищення професійної 

компетентності 

педагогічних 

працівників в ході 

реалізації теми; 

Мета: Завдання: Результат: 

 комплексна діагностика 

особистісної готовності 

педпрацівників до 

інноваційної діяльності; 

 опанування 

теоретичних основ теми; 

 забезпечення 

теоретичної та 

психологічної готовності 

педагогів до впровадження 

проблемного питання. 

 забезпечення 

педпрацівників переліком 

методичної літератури, 

ознайомлення з концептом 

проблемного питання; 

 перевірка 

індивідуального 

сприйняття вчителями суті 

проблемного питання 

(тести, анкети); 

 аналіз дібраної 

інформації; 

 визначення термінів 

реалізації проблемного 

питання. 

 активне теоретичне 

опрацювання проблемного 

питання, 

проінформованість; 

 розуміння 

концептуальних і 

процесуальних 

особливостей упровадження 

теми; 

 окреслення мети й 

змісту опрацювання теми. 

 



 сприяння участі 

закладів  району в 

освітніх проектах. 

 

практичну діяльність 

педпрацівників  

новаційних технологій, 

форм та методів 

навчання; 

 поповнення банків даних 

друкованих робіт 

педагогічних 

працівників, 

інноваційної діяльності, 

освітніх проектів; 

 залучення педагогічних 

працівників до участі у 

професійних конкурсах; 

 удосконалення роботи 

щодо якості підготовки 

учнів до ЗНО. 

 підвищення результатів 

навчання учнів. 

 

IІІ. Підсумковий етап. Дослідження результатів. Узагальнення 

досвіду. 

(5й рік) 

Мета: Завдання: Результат: 

 накопичення та 

систематизація даних 

щодо впровадження 

питання; 

 розробка остаточних 

варіантів навчально-

методичного 

забезпечення з теми; 

 підбиття та 

оприлюднення 

загальних підсумків 

реалізації теми, 

підготовка публікацій 

із питання. 

 відпрацювання наявної 

моделі; 

 удосконалення фахового 

рівня в межах моделі; 

 вивчення 

результативності та 

ефективності 

впровадження теми в 

педагогічну практику 

через методичні форми; 

 моніторинг результатів 

упровадження моделі. 

 кількісний і якісний 

аудит систематизованої 

інформації про 

результати 

впровадження 

проблемного питання; 

 створення оптимальної 

ідеї педагогічного 

досвіду; 

 здатність продукувати 

власний ефективний 

педагогічний досвід; 

 висока мотивація до 

неперервної освіти. 

 

Закінчення роботи доцільно оприлюднити під час методичної 

конференції та у методичному віснику «Із досвіду роботи педагогічних 

працівників закладу освіти» 

Отже, під час створення колективного досвіду на базі методичної ідеї, має 

спрацювати формула "Від творчо працюючого вчителя – до творчо 

працюючого колективу – і до творчо працюючого учня". 


