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Життєва 
       Позиція

Живи позитивно. Прощай швидко. Люби щиро. Смійся нестримно!

Іду заподіювати добро!



Кредо означає «вірю». 
У що я вірю?

Педагогічне Кредо
Окрилює дітей віра в 

існування Любові

Любов - це подих нашої 
душі. Якщо немає 

любові - душа 
задихається ...Завжди дій тільки в 

Любові, з Любові і  
Любов'ю



Поганий господар вирощує бур'ян,
Гарний вирощує рис.
Розумний культивує грунт,
Далекоглядний виховує працівника
                                           І.Іманцумі

ПОСАДА
методист

Хто він? 
Наставник? Помічник? 

Порадник?

В чому суть роботи 
методиста?

Методист - це людина, 
яка професійно володіє 
методом, теоретик і 
практик в одній особі.



Посада: методист

Методист повинен бути 
хорошим оратором, вміти 
донести ідею до слухачів
в доступній та зрозумілій 

формі

Методистом, найчастіше, є 
професійний педагог, ентузіаст своєї 
справи. І тут, основною формуючою  
якістю стає бажання допомогти людям. 

Професія вимагає постійного 
підвищення освіти і особистої 

майстерності, розширення кругозору. 
І без особистого покликання хорошим 

методистом стати неможливо.

Якими якостями і здібностями повинен володіти методист? 

   Здібності організатора та 
лідера, уміння об'єднувати 

колектив

Комунікабельність і ерудиція - 
неодмінні атрибути хорошого 
методиста

Грамотно дати потрібний 
напрямок практикуючим 
фахівцям. Знайти і дати метод, 
напрямок освітньої роботи і 
зробити її найбільш 
ефективною і цікавою



Методична Робота

Методична робота - один із 
пріоритетних напрямків роботи 

позашкільного закладу
Саме ця сфера виходить сьогодні на перші позиції. Як і всій 

освіти, їй доводиться адаптуватися в надзвичайно мінливому 
контексті зовнішнього середовища: політико - правовому, 

соціокультурному, економічному, технологічному. Темп цих 
змін постійно зростає; розширюється і склад суб'єктів 

освітнього процесу, ускладнюються їхні функції.. 

Рішення цієї проблеми 
дозволяє досягти більш 

високих результатів освіти, 
сприяє розвитку дитячих і 
педагогічних колективів 
закладів позашкільної 

освіти, їх креативності та 
повнішої самореалізації.

У зв'язку з цим 
актуалізується 

проблема: створення 
та оптимізація 
розвиваючого 

середовища для 
педагога і вихованця. 

Визначення «методична робота» - це система взаємопов'язаних дій. Вона відрізняється цілісністю, багаторівневістю, багатофункціональністю. 
Методична робота спрямована на досягнення високого професіоналізму педагогічних працівників, на оптимальний результат навчання, виховання і розвитку. 



Основні напрямки 
діяльності методичної служби 
позашкільного закладу

Керівництво 
роботою 
методичних 
об'єднань, 
лабораторій та 
творчих груп 
педагогів

Впровадження 
в практику позашкільної 
освіти наукових досліджень і 
досягнень передового 
педагогічного досвіду, 
пильна увага до наукової і 
теоретичної компетентності 
педагога

Вивчення 
рівня 
професійної 
підготовки 
педагогів, їх 
професійних 
потреб і проблем

Оновлення 
програмного 
забезпечення 
освітнього процесу 
(зміна змісту 
позашкільної 
освіти)

Організація 
роботи з 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників 
позашкільного 
закладу

Удосконалення 
педагогічної діяльності 
(надання організаційно-
методичної технічної 
допомоги педагогу в 
навчанні і вихованні 
дітей)

Ознайомлення 
педагогічних 
працівників з 
досягненнями 
педагогічної 
науки і практики

Проведення 
різних семінарів, 
нарад, 
конференцій, 
конкурсів, 
диспутів і т.п.

Участь 
в роботі 
атестаційних 
комісій



Тема Самоосвіти

«Організація 
програмно-методичного 

забезпечення, 
як важлива умова 

становлення позитивного 
іміджу закладу»



Імідж Закладу
ПНЗ "КРЦМтаШ" - позашкільний заклад, що здійснює 
освітню діяльність і орієнтований на якісну сучасну 
позашкільну освіту. 
Це суспільно-активний заклад, центр місцевої громади 
та приклад ефективного соціального партнерства в 
освіті.

Програма розвитку центру націлена на 
формування інноваційного світогляду 
вихованців в рамках позашкільної освіти. 
Інноваційна діяльність центру - одне з 
провідних напрямів науково-методичної 
роботи. ПНЗ “Комунарський районний центр 
молоді та школярів” є лідером серед 
позашкільних закладів міста по інноватиці.

Нами визначені фактори, що впливають на 
формування зовнішнього і внутрішнього іміджу ПНЗ 
"КРЦМтаШ“, це:
• спектр освітніх послуг;
• рівень якості позашкільної діяльності;
• науково-методичний рівень педагогічного колективу;
• рівень інформаційно-технологічного забезпечення 
освітнього процесу;
• рівень матеріально-технічного оснащення центру;
• зовнішня привабливість центру;
• суспільне визнання досягнень центру;
• імідж адміністративної команди.

Під формуванням іміджу позашкільного закладу ми розуміємо 
процес, в ході якого створюється емоційно забарвлений образ, що 
склався в масовій свідомості, який визначається співвідношенням 
між різними сторонами його діяльності і трансльований в зовнішнє 

середовище. Метою створення іміджу є підвищення 
конкурентоспроможності, залучення інвестицій, встановлення і 

розширення партнерських зв'язків

Стійкий позитивний імідж закладу 
позашкільної освіти сьогодні можна 

розглядати як важливий сучасний компонент 
методичного продукту закладу і як 

додатковий ресурс управління, ресурс його 
розвитку. Слово «імідж» походить від 

англійського «image» і сходить до 
латинського «imago» 

(образ, зображення, відображення).

Імідж не можна купити. Його можна тільки створити. 
Спочатку ви працюєте на імідж, а потім він працює на вас.    

Жан Кокто    

Побачити нове, розпізнати його цінність і реалізувати на практиці - значить зайняти лідируючі позиції. 

Імідж - це складова, це образ, це душа, це 
внутрішній світ позашкільного закладу, від 

багатства цього внутрішнього світу і залежить 
затребуваність закладу.



Інноваційна область:
 “Програмно-методичне забезпечення”

Щоб ефективно 
здійснювати 
педагогічну 

діяльність у сфері 
позашкільної освіти 

необхідно 
програмно-
методичне 

забезпечення.

Програмно-
методичне 

забезпечення є 
джерелом 

освітнього процесу. 
Саме на основі 

навчальних програм 
здійснюється 

педагогічна 
діяльність    

Програмно-
методичне 

забезпечення - це 
сукупність 

навчальних 
програм, що 

забезпечують 
діяльність педагога 

з вихованцями.

Навчальна програма з 
позашкільної освіти – це 
нормативний документ, 

що визначає мету, 
завдання, зміст, обсяг, 

порядок, способи 
організації навчально-
виховної діяльності та 

вимоги до її результатів.

Основною метою 
навчальних програм є 

реалізація змісту 
позашкільної освіти, 

формування компетентності 
особистості в процесі 
художньої-естетичної, 

науково-технічної творчості 
та фізкультурно-спортивного 

виховання. 

У перекладі з англійської innovation означає інновація,
нововведення, новація, новаторство.. 

Реалізація програм 
забезпечує 
оволодіння 
пізнавальною, 
практичною, 
творчою і 
соціальною 
компетентністю.. 



Навчальна

Програма

Для педагога 
позашкільного 
навчального 
закладу 
програма – це 
інструмент 
організації 
навчально-
виховної роботи, 
засіб досягнення 
педагогічної 
мети. 

0201
Виходячи з цього, 
програма – 
змістово-
організаційна 
модель будь-якої 
діяльності, будь-
якого процесу 
(практики), яка 
визначає цілі, 
учасників, зміст, 
результати 
діяльності, а 
також порядок її 
реалізації. 

Освітня програма 
як модель 
освітнього процесу 
відбиває процес 
взаємодії всіх його 
учасників і містить 
ціннісно-цільове 
обґрунтування 
змісту освіти і 
технології його 
передачі 
вихованцям.

03

Слово «програма»  від грецького «programma» - 
«розпорядження, об’ява».  З погляду педагогічного 
проектування, програма – особливий вид проекту 
(конструктивно-технологічний, змістово-організаційний). 
Слово «проект» у перекладі з латини означає «кинутий 
уперед». У широкому розумінні «проект» - уявлення про 
шляхи вирішення завдання, проблеми, шляхи 
удосконалення, модернізації, розвитку.



Класифікація 
Освітніх програм

типова (орієнтовна) програма 

затверджується МОН України та рекомендується до 
використання в тій чи інший галузі або напрямку 
діяльності

01
експериментальна програма 

програма, метою якої є зміна змісту, організаційно - 
педагогічних основ та методів навчання, пропозиція 
нових галузей знань, упровадження нових педагогічних 
технологій

03

адаптована програма 

змінена з урахуванням особливостей організації, формування 
вікових та різнорівневих груп дітей, режимом та  параметрами 
здійснення діяльності, нестандартністю індивідуальних 
результатів навчання та виховання

02
авторська програма 

програма, яка повністю розроблена  педагогом або колективом 
педагогів, її зміст, засоби реалізації відрізняються новизною, 
актуальністю. Статус авторської програми надається відповідним 
органом освіти через участь у конкурсі авторських програм

04

Нині до класифікації освітніх програм позашкільних навчальних 
закладів існують різні підходи. Визначають такі види програм:



Класифікація програм 
за функціями, які реалізуються

спрямована на формування знань, умінь та навичок за 
предметами навчання

навчальна програма

спрямована на формування особистісного змісту того, що 
засвоює дитина у процесі навчання, формування певного 
спрямування особистості: соціальної, духовної, патріотичної, 
загальнокультурної

виховна програма

1

2

Виділяючи освітні та 
соціально-педагогічні 
функції позашкільного 

навчального закладу, можна 
класифікувати програми за 

функціями, які реалізуються. 
 До цієї класифікації треба 
ввести такі види програм:

спрямована на реалізацію процесу якісних змін особистості, 
яка передбачає зміни її особистісних сфер: вольової, 
предметно – практичної, сфери саморегуляції, 
екзистенціальної

розвивальна програма

3

яка реалізує комплексну модель, що містить мету, зміст, 
методи навчання, виховання та розвитку як триєдиного 
процесу (можуть бути варіанти комплексних двоєдиних 
програм, наприклад, навчально-виховна, навчально - 
розвивальна)

комплексна позашкільна освітня програма

4



Класифікація 
соціально – педагогічних програм

01

програма 
допрофесійної та 

початкової 
професійної 
підготовки

02
програма 
дозвілля

03

програма 
оздоровлення

04

програма 
соціальної 
підтримки 

дітей

05

програма  
соціального 
адаптування

спрямована на задоволення духовних, 
фізичних та інших соціально значущих 
потреб дітей у вільний час.

02спрямована на створення умов 
для соціальної, медичної, 

правової, економічної, 
предметно – практичної та іншої 

підтримки дитини та її сім’ї

04

спрямована на 
формування фізичного, 
психічного, 
фізіологічного здоров’я 
дітей або пропаганду 
здорового способу 
життя

03

спрямована на формування професійного інтересу 
дітей, їхнього професійного самовизначення, 

адаптування до обраної професії

01

спрямована на 
допомогу дитині  в 
засвоєнні 
навколишнього 
середовища

05



Рівні програм

PRODUCTION

SCENE

DIRECTOR

CAMERA

DATE

ROLL TAKE

PROD.CO.

1
загальнорозвивальні програми позашкільної освіти
спрямовані на вирішення завдань формування загальної 
культури дитини, розширення її знань про світ та про 
себе, набуття соціального досвіду

2
спеціалізовані ( профільні) програми
які містять основи для розкриття та розвитку 
здібностей дітей, набуття ними спеціалізованих 
знань, умінь у обраному виді діяльності

3
професійно - орієнтовані програми
які дають змогу дітям знайомитися з тією чи іншою 
сферою життєдіяльності людей, виявляти свої 
особисті можливості та визначитися у виборі 
професії, отримувати основи знань і майстерності,  
пов’язані з певними професійно–кваліфікаційними 
вимогами

позашкільної освіти класифікують  за ознакою «загальне – професійне»:



Їх можна розглядати як моделі позашкільної освіти, у яких інтегруються 
складові процесу розвитку особистості: навчання, виховання, розвиток, 
соціалізація та саморозвиток (самовиховання, самоосвіта, самореалізація), 
створюються умови цілісного розвитку особистості. Інтегрована програма 
дозволяє забезпечити розумну організацію дозвілля дітей – середовища 
їхньої життєдіяльності, у якому дитина реально може себе проявляти як 
суб’єкт діяльності в різних статусах, ролях, у індивідуальній і колективній, 
виконавській та творчій діяльності, як особистість зі своєю соціальною, 
громадянською позицією.
Використання потенціалу інтегрованої програми дозволяє забезпечити 
широкий рівень взаємодії як у закладі, так і поза ним  за рахунок інтеграції 
можливостей різних закладів  не тільки системи освіти.

Особливе місце в позашкільній освіті належить 
програмам внутрішньої та зовнішньої інтеграції.

У практиці роботи закладу 
позашкільної освіти 

можуть мати місце різні 
програми:

Програми
внутрішньої та зовнішньої інтеграції

навчальні, 
виховні, освітні  
програми та інші

організаційної
, 
управлінської 
діяльності;

методичної, 
психологічної



У педагога позашкільного 
навчального закладу може 

бути той чи інший набір 
програмних документів:

навчальна програма, виховна, 
розвивальна програма (програма 

розвитку певних здібностей вихованців), 
програма соціальної підтримки 

(допомоги, корекції та інш.) деяких 
категорій дітей, 

програма роботи з батьками,
 програма методичного забезпечення 

освітнього процесу, 
програма психологічного супроводу 
діяльності будь-якої категорії дітей, 

програма діяльності об’єднання,  
програма матеріально-технічного 

забезпечення. 
.

Програмні документи



Вимоги до програми 

актуальність

раціональність

прогностичність

відповідність запитам сьогоднішнього 
рівня суспільного життя та орієнтованість 
на ефективне вирішення проблем у 
майбутньому

відображення в  цілях та планованих діях  
не тільки сьогоднішнього стану освіти, а  й 
 скерованість на майбутнє

визначення таких цілей та засобів досягнення 
результатів, які в конкретних умовах регіону, 
закладу позашкільної освіти та з урахуванням 
наявних ресурсів дозволяють досягнути 
максимальної ефективності

цілісність

коригованість

контрольованість

властивість забезпечувати погодження та 
повноту, взаємодію та послідовність дій для 
реалізації мети

властивість забезпечити прогнозування 
результатів  та способів перевірки кінцевих і 
проміжних результатів

властивість своєчасно визначати відхилення або 
збої, швидко на них реагувати, змінюючи деталі, 
елементи, аспекти, переставляючи розділи, 
змінюючи методику

Позашкільна освітня програма  будь-якого 
виду 

повинна відповідати таким вимогам:

реалістичність
відповідність мети  запропонованим 
для її досягнення засобам

варіативність  і інтегрованість

пропонування різних шляхів досягнення 
результату та поєднання різних галузей 
знань у єдине ціле. 



Освітня програма нового покоління 
передбачає моделювання курсу у вигляді 
керованого освітнього процесу «Освітній 
маршрут» - це конкретний (за часом, 
характером, обсягом роботи) відрізок 
шляху, яким вихованець просувається від 
статусу «новачка» до статусу 
«атестованого випускника»(тобто 
«умільця», «професіонала», «майстра» 
конкретної кваліфікації), опановує ключові 
компетентності, що передбачені цією 
програмою.

Програми нового покоління
Сьогодні одним із перспективних напрямів є 
проектування авторських програм нового покоління 



освітня програма повинна:

передбачати організацію спеціальної 
роботи, спрямованої на формування 
творчих взаємовідносин у  колективі, 
на розвиток відкритого спілкування 
між вихованцями та педагогами

забезпечувати диференційований 
підхід до роботи з дітьми різного 
рівня підготовленості

передбачати організацію творчих 
звітів колективів, відкритих занять

мати чітко сформульовані цілі педагогічної 
діяльності та уявлення про перспективи 

розвитку дитячого колективу, тобто 
створювати максимально повне уявлення  

про цілі, завдання, етапи реалізації, 
прогнозовані результати та механізми їх 

досягнення

поєднувати дії творчого розвитку 
особистості кожної дитини та 

створення необхідних умов для 
розвитку всіх дітей, які опановують 

цю програму

відображати завдання та кінцеві 
результати роботи  з дітьми у 

цьому навчальному році й критерії 
їх оцінки

містити планування етапів 
роботи колективу, 

прогнозування проміжних 
результатів, визначення 

критеріїв їх оцінки

містити особисту систему 
діагностики індивідуальних 

можливостей дітей, які навчаються, 
інтересів, готовності до сприйняття 
матеріалу, оцінки знань, умінь тощо

планувати роботу з батьками щодо 
залучення до організації та 
забезпечення навчальної та творчої 
діяльності дитини

мати властивість 
певної гнучкості та 

допускати внесення 
певних змін

створювати умови для соціального, 
культурного та професійного 
самовизначення, творчої самореалізації 
особистості, її інтеграції у систему світової 
та вітчизняної культур



В ПНЗ «КРЦМтаШ» навчальні 
програми, спрямовані на 
вирішення задач виховання 
громадянської культури, духовно-
морального та інтелектуального 
розвитку особистості; адаптації 
учнів до життя в суспільстві, на 
виявлення і розвиток творчих 
здібностей дітей, на задоволення 
їх запитів та інтересів у 
використанні вільного часу

Програми сприяють вирішенню 
проблем соціальної адаптації дітей. 
Різні форми діяльності дозволяють 
педагогу і дитині відчути себе в різних 
соціальних ролях.

Результати
Діяльності
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е
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тіСьогодні, в рамках навчального плану, в ПНЗ 
“КРЦМтаШ” реалізується 32 навчальні програми, 
оновлюються і поповнюються навчально-методичні 
комплекси програм.

За звітний період були проаналізовані та 
класифіковані діючі програми, створено банк 
програм, ведеться велика робота з модернізації 
програмно-методичного супроводу освітнього 
процесу, підготовлені рекомендації педагогам 
щодо розробки освітніх програм, навчально-
методичних комплексів

Існуючі програми реалізують 
вікової підхід, враховують 
діапазон інтересів і потреб 
дітей, орієнтовані на 
відображення цінностей 
гуманітарної та духовної 
культури і мистецтва



Тематичний зміст програм сприяє 
соціальній адаптації дитини, 

націлений на знайомство зі світом 
дорослих, зі всіма основними 

видами діяльності людини.

Програми передбачають 
включення дітей в різного роду 

творчу діяльність, діалогове 
спілкування.



АКТИВНЕ
ТВОРЧЕ ЖИТТЯ
Результатом серйозної роботи в процесі 
семінарів, круглих столів стало осмислення 
педагогами призначення програм позашкільної 
освіти дітей як засобу створення розвивального 
середовища, що переводить вихованця з 
позиції споживача знань в позицію відкривача, 
дослідника, що представляє кожній дитині 
можливість вільного вибору освітньої галузі, 
рівня й часу освоєння, адекватних її 
індивідуальним потребам, інтересам, 
здібностям.



Висока якість 
програм забезпечує 
високий статус 
закладу в місті, а 
також відповідність 
пропонованих 
освітніх послуг 
запиту населення

робота з узагальнення і 
систематизації позитивного 
педагогічного досвіду

Міська педагогічна 
виставка

Прогр ам но-м етоди чне  забезпечення  
в  ц іл ом у  стал о  і с тотним  ч инник ом  

у правл іння  як і с тю  ос в і тньо ї  д іяльнос т і  за к ладу  



Педагогам центру 
надається 
інформаційно-
методична, 
консультативно-
методична та науково-
методична допомога 



семінари, практикуми

майстер-класи, 
педагогічні толоки

огляди-конкурси, 
творчі звіти

виставки педагогічних 
матеріалів та ін.

Практикуються 
такі форми роботи:

Р і з н о м а н і т н і с т ь  ц и х  ф о р м  д оз вол я є  зд і й с н ю ват и  я к і с н у  і  п о в н у  р е а л і з а ц і ю  о с в і т н і х  п р о г р а м  
та  н а вч а л ь н о го  пл а н у  з а к л а д у,  о н о вл ю ват и  з м і с т  о с в і т и .  



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
У прагненні стати кращими ми відкриті всьому новому!
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