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Мета: узагальнення та впровадження 

передового педагогічного досвіду, формування 

сучасного стилю педагогічного мислення, 

розвиток мотивів творчої професійної 

діяльності, формування готовності до 

професійної самоосвіти та 

самовдосконалення. 

 

 

 

 
 

 

 

  



Положення про роботу методичної ради 

Методична рада Христинівського районного будинку дитячої та юнацької 

творчості створюється з метою реалізації випереджувальної системи 

інформаційно-методичного забезпечення роботи педагогічного складу 

працівників закладу. 

       У своїй діяльності методична рада керується нормативно-правовим 

забезпеченням в реалізації Закону України "Про позашкільну освіту", Закону 

"Про освіту", та іншими документами, які не суперечать діяльності закладу, 

як багатопрофільного позашкільного закладу. 

Методична рада 

1. В и з н а ч а є: 

 пріоритетні напрямки роботи з метою сучасного інформаційно-

методичного забезпечення роботи педагогічного колективу БДЮТ; 

 форми та методи гурткової роботи (семінари, майстер-класи, практичні 

майданчики за напрямками роботи, відкриті поурочні заняття); 

 тематику проведення засідань методичної ради.  

2. Р о з р о б л я є   та    а н а л і з у є: 

 перспективний та календарний плани роботи педагогічного колективу 

БДЮТ; 

 відкриті поурочні заняття, заходи на рівні закладу та загальноміські 

заходи за участю колективів закладу; 

 інформаційно-методичне забезпечення на інформаційному сайті 

БДЮТ; 

 друковану поліграфічну продукцію БДЮТ (буклети, посібники, 

методичні видання,тощо); 

 кращий досвід роботи педагогів БДЮТ. 

3. З а б е з п е ч у є: 

виконання перспективного та календарного планів роботи БДЮТ на 

поточний рік; 

 проведення тематичних засідань методичної ради ; 

 ведення облікової нормативної бази в частині інформаційно-

методичного забезпечення; 

 наочне оформлення облікової документації; 

 взаємозв'язок з багатопрофільними позашкільними закладами України; 

 підготовку та проведення педагогічних нарад, нарад при директорі (з 

письмовим веденням протоколів), інших форм та методів роботи з 

вихованцями та педагогічним колективом  в частині інформаційно-

методичного забезпечення; 

 проведення педагогічних і методичних експериментів щодо пошуку й 

апробації нових технологій, форм і методів навчання; 

 професійне становлення молодих викладачів ( початківців). 



4. С п р и я є: 

 підвищенню фахової майстерності педагогів БДЮТ; 

 підготовці та проведенню атестації педагогічного складу працівників 

БДЮТ; 

 підготовці та проведенню загальноміських заходів в частині 

сценарного забезпечення, вирішення організаційних питань, 

консультативної роботи. 

  



Ф у н к ц і ї   методичної ради БДЮТ 

 

І. Організаційно – педагогічна: 

 

      - сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі 

сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й 

виховання, нових освітніх технологій; 

      - створити колектив однодумців, які б працювали над постійним 

самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці; 

      - здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, 

інноваційною діяльністю /проведення науково-практичних 

конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних 

конкурсів, виставок, відділів тощо/; 

      - розгляд, планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної 

роботи, їх затвердження; 

        - організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й 

самореалізація їхньої особистості; 

       - організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами; 

       - проведення первинної експертизи стратегічних освітніх 

документів /програм, навчальних планів тощо/. 

 

    П. Інструктивно – методична: 

 

       - інструктаж та консультування педагогів з питань виконання 

нормативних, директивних документів, організації навчально-

виховного пронесу; 

 

       - оперативне інформування педагогів про досягнення психолого- 

педагогічної науки, кращий  педагогічний досвід педагогічних 

працівників радону, області, країни. 

                                                          

    Ш. Пошуково - дослідницька: 

 

      - стимулювання ініціативи та активізація творчості членів 

педагогічного колективу до науково-дослідної, експериментальної та 

іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й 

розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі 

педагога; 

      - контроль процесу та результатів комплексних досліджень, 

проектів, експериментів, здійснюваних в будинку дитячої та юнацької 

творчості; 

      - вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та 

оцінка інноваційної діяльності в будинку дитячої та юнацької 

творчості; 

 



      - організація консультування педагогів з проблем інноваційної 

діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.  

ІУ. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду: 

 

      - вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення 

прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику 

роботи педколективу; 

      - створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних 

методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та 

оцінки результатів педагогічної діяльності  

Вирішення організаційних питань та загальний контроль за роботою 

методичної ради БДЮТ  проводить директор закладу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Науково-методична проблема 

« Впровадження інтерактивних форм і методів в 

навчально - виховний процес. Формування 

конкурентно-спроможної особистості шляхом 

впровадження інноваційних навчально-виховних 

технологій» 

 

Основні завдання  методичної ради на 2017-2018 навчальний рік 

 всебічне інформування педагогів про сучасні наукові педагогічні 

досягнення; 

 створення належних умов підвищенню професійної майстерності 

педагогів через розвиток у них творчого потенціалу; 

 формування бажання працювати по-новому; 

 оволодіння змістом та методикою інноваційних педагогічних 

технологій; 

 вивчення, узагальнення, поширення перспективного 

педагогічного досвіду, методична інструментовка матеріалів 

виставок педагогічних ідей і знахідок; 

 сприяння соціалізації педагогів і вихованців в умовах 

інформаційного суспільства; 

 формування індивідуального стилю діяльності педагогів.  

 приведення програмно-методичного забезпечення до 

відповідності нових вимог МОН України; 

 подальше удосконалення навчально-виховного процесу в 

гуртках, БДЮТ на виконання соціальних ініціатив Президента та 

наказів відділу освіти Христинівської РДА; 

 продовжити роботу над рівнем професійного зростання та 

розвитку фахових компетентностей педагогів БДЮТ. 

 створення умов для особистісно орієнтованої системи 

неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких 

можливостей для оновлення, поглиблення, удосконалення 

професійної компетентності; 

 створення системи інформаційної підтримки, включаючи ресурси 

Інтернет; 

 забезпечення популяризації педагогічних ініціатив, 

перспективного досвіду і реальних досягнень педагогів; 

 забезпечення психолого-педагогічних умов для формування 

компетентної особистості. 

 



 Функції методичної ради БДЮТ 

 І. Організаційно – педагогічна: 

        - сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі 

сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, 

нових освітніх технологій; 

       - створити колектив однодумців, які б працювали над постійним 

самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці; 

       - здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, 

інноваційною діяльністю /проведення науково-практичних конференцій, 

семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, 

тощо/; 

       - розгляд планів, програм, проектів усіх  роботи, їх затвердження; 

       - організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й 

самореалізація їхньої особистості; 

        - організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами; 

        - проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів 

/програм, навчальних планів тощо/. 

  ІІ. Інструктивно – методична: 

        - інструктаж та консультування педагогів з питань виконання 

нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного 

пронесу. 

 ІІІ. Пошуково - дослідницька: 

       - стимулювання ініціативи та активізація творчості членів педагогічного 

колективу до науково-дослідної, експериментальної та іншої творчої 

діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-

виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога; 

       - організація консультування педагогів з проблем інноваційної 

діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення. 

 ІУ. Вивчення, узагальнення й поширення передового досвіду: 

   - вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного 

досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педколективу; 



-      прийняття творчого звіту керівників гуртків, які атестуються. 

Робота над проблемними питаннями: 

 Організація дієвої  самоосвітньої роботи педагогів із визначеної теми; 

o Протягом року 

 Проведення «круглого столу» з питання «Формування ключових 

компетенцій вихованців на основі використання методів активного 

навчання»; 

 Жовтень 2017 

 Проведення конференції «Життєва компетенція як феномен»; 

 Грудень 2017 

 Упорядкування та узагальнення індивідуальної та групової методичної 

роботи; 

                                                                Протягом року 

 Створення членами  колективу методичних рекомендацій щодо 

використання компетентісного підходу. 

 Травень 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П Л А Н 

засідань методичної ради 

Христинівського районного 

будинку дитячої та юнацької творчості 

на 2017 -2018 н.р. 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальний 

Засідання № 1 

1 1. Аналіз роботи за 2016-2017н.р. Завдання 

методичної ради на новий навчальний рік. 

2. Про організацію  науково-методичної 

роботи на 2017/2018 н.р. 

3. Обговорення та затвердження плану  

науково-методичної ради та методичного 

об’єднання на 2017-2018 н.р. 

4. Програмно-методичне забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

5. Погодження календарно-тематичних 

планів роботи гуртків на І семестр 2017-

2018н.р. 

 

 

Серпень 

    25.08.2017 

Протокол№3 

Директор 

 

 

Методист 

 

 

 

Засідання № 2 

2 1. Визначення змісту, форм і методів 

підвищення професійної майстерності 

педагогів та її вплив на результати 

навчально-виховного процесу. 

2. Курсова перепідготовка педагогічних 

працівників протягом навчального року. 

3. Визначення рівня готовності молодих 

спеціалістів до педагогічної діяльності  

Листопад 

24.11.2017 

Протокол№4 

Директор 

Погребняк Ж.В. 

Методист 

Засідання № 3 

3 1. Форми та методи роботи з обдарованими 

дітьми.2 

2. Визначення рівня професійної підготовки 

педагогів до навчально-виховного процесу 

3. Організація самоосвітньої діяльності 

керівників гуртків. 

 

Лютий 

23.02.2018 

Протокол№1 

Методист 

Директор 

Терещук Л.М. 

Засідання № 4 

4 1. Обговорення адаптованих програм гуртків 

2. Про стан впровадження нових 

педагогічних технологій у НВП. 

3. Аналіз науково-методичної роботи за 

2017-2018 н.р. закладу 

4. Планування методичної роботи на 2018-

2019н.р. 

Травень 

25.05.2018 

Протокол №2 

Директор 

Методист 

Терещук Л.М. 


