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Позашкільну освіту можна розглядати як одну з найважливіших 

складових сучасного освітнього простору. Заклади позашкільної освіти 

сьогодні спрямовують вихованців на здобуття знань, умінь навичок за 

інтересами, а також забезпечують потреби особистості у творчій 

самореалізації та реалізації змістовного дозвілля. Позашкільна освіта – 

процес безперервний. Він послідовно переходить від створення умов, 

сприятливих для творчої діяльності дітей, до співробітництва у творчому 

процесі і самостійної творчості, та мотивація вихованців до подальшого 

навчання. 

Досвід роботи закладу позашкільної освіти свідчить, що лише за 

координації зусиль всього педагогічного колективу, зосередженні уваги на 

вирішенні конкретної педагогічної проблеми можна значно підвищити 

якість, ефективність і результативність освітнього процесу. У зв’язку з цим 

була обрана і затверджена на педагогічній раді (04.09.2019р) нова проблемна 

тема  на наступні три навчальні роки (2019-2020; 2020-2021; 2021-2022н.р.): 

Тема: Підвищення якості освітніх послуг у закладі позашкільної освіти 

та розроблена програма її реалізації. 

Мета програми:  

Створення умов для успішного розвитку і саморозвитку особистості 

вихованців і педагогів Центру через впровадження індивідуальних 

траекторій отримання якісної освіти, враховуючи здібності, можливості, 

інтереси дітей. 

Завдання: 

 підвищувати педагогічну майстерність, творчий потенціал 

педагогів; 

 вивчати і впроваджувати методики і прийоми проведення 

сучасного уроку; 

 використовувати  набутий досвід більшістю педагогів центру у 

практичній площині ; 

 забезпечити високий методичний рівень проведення всіх видів 

занять; 

-       зосередити основні зусилля на створення у вихованців наукової 

бази для успішного продовження освіти. 

Очікувані результати 

- забезпечення  оптимальних умов для підвищення якості освіти; 



- створення умов для становлення соціально-активної особистості 

вихованців в культурно-освітньому просторі позашкільного закладу, сім’ ї 

суспільства; 

- забезпечення кожному вихованцю умов для реалізації особистісних 

здібностей; 

- підвищення якості викладання навчальних дисциплін; 

- формування у вихованців нових ціннісних орієнтацій; 

- особистісне зростання кожного вихованця; 

- підвищення рівня пізнавальної діяльності дітей; 

- посилення мотивації до інноваційної праці зі сторони педагогів. 

          - забезпечення організації освітнього простору для повноцінного     

розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу в ЦДЮТ; 

          - методичний супровід реалізації проблемної теми, направленої на 

підвищення якості освітньої діяльності. 

Робота над новою педагогічною проблемою передбачає зміну змісту 

освіти, освоєння нових навчальних програм, пошук і використання 

оригінальних методик викладання. 

Щоб досягти очікуваних результатів ми ретельно підійшли до вибору 

теми, а саме: 

─ ми обрали тему актуальну саме для нашого навчального закладу, в 

даний момент; 

─ ця проблема співзвучна сучасним педагогічним ідеям; 

─ проблема комплексна і буде охоплювати весь освітній процес; 

─ проблема пронизує всі ділянки методичної роботи; 

─ однією з умов ефективного вирішення проблеми є сучасна тематична 

самоосвіта керівників гуртків; 

─ робота над проблемою передбачає здійснення аналізу проміжних 

результатів. 

З урахуванням актуальності науково-методичної проблеми та рівня 

готовності педагогічного колективу Центру до її реалізації складено 

перспективний план роботи педагогічного колективу над визначеною 

проблемою. 

В плані передбачено поетапне вирішення намічених питань. Заплановані 

заходи включено у перспективний та річний плани роботи навчального 

закладу. 

Зміст роботи над проблемою включає: 

─ фіксацію нормативних, знаннєвих, ціннісних та інших утруднень у 

педагогів, вихованців, які призводять до виникнення проблеми; 

─ вивчення різноманітних джерел, літератури, її науковий аналіз, що 

дозволяє визначити науково-практичне обґрунтування вирішення подібних 

проблем; 



─ вивчення існуючого досвіду роботи над аналогічними проблемами; 

─ навчання педагогічного колективу рефлексії, корекції суб’єктивного 

стану в проблемній ситуації; 

─ побудова моделі нового виду діяльності, яка дозволяє знімати 

протиріччя й призводить до вирішення проблем; 

─ вироблення методичних рекомендацій для всіх учасників освітнього 

процесу, спрямованих на вирішення проблеми та отримання якісної 

позашкільної освіти. 

 

1-й етап ‒ підготовчий (2019-2020 н.р.)  

(діагностичний, теоретичне обґрунтування методичної проблеми) 

Підвищення професійної компетентності педагога 

Мета: Створення умов для підвищення професійної компетентності 

педагогів закладу через особистісно – орієнтовану направленість освіти і 

вдосконалення традиційних і розвиток нових педагогічних технологій з 

використанням творчого потенціалу педагогів і вихованців закладу. 

Завдання: 

1. Проаналізувати педагогічні умови розвитку творчої активності  

учасників педагогічного процесу. 

2. Організувати методичну діяльність педагогічних працівників закладу в 

різних напрямках. 

3. Стимулювати самоосвіту і творчий пошук педагогів. 

Форма роботи Зміст роботи Мета роботи Термін Відповідальний 
 

1.Аналіз 

результатів 

педагогічного 

процесу для 

виявлення   

окремих аспектів 

науково-

методичної роботи. 

  Виявлення загальних 

та окремих проблем 

н/в процесу 

Серпень 

2019 

Заступник 

директора 

2. Анкетування 

педагогічного 

колективу 

 Діагностика 

педагогічного 

колективу 

 Дослідження рівня 

проф. майстерності, 

потреб та інтересів 

педагогічних 

працівників 

Вересень Заступник 

директора з 

НМР, 

методист 

  

3.Засідання творчої 

групи  

Обробка даних 

анкетування 

Виявлення рівня 

обізнаності 

педагогічного 

колективу,  

систематизація 

проблем. 

Вересень Заступники 

директора, 

методист,  



4.Засідання 

методичної ради 

 Визначити 

шляхи реалізації 

проблемної теми  

через усі 

системи н/в 

процесу   

 Накреслити план дій: 

«Система роботи над 

науково-методичною 

темою»  

Вересень Заступники 

директора, 

методист, 

члени 

методичної 

ради  

5. Педагогічна рада  Обговорення і 

затвердження  

пед. радою 

науково-

методичної 

проблеми на 

наступні 3 роки 

 Ознайомлення всього 

колективу з обраною 

темою та 

послідовність 

вирішення визначених 

завдань 

Вересень

4.09.201

9 

Директор, 

заступники 

директора, 

методист 

 

6.Складання плану 

роботи над 

проблемою, 

розподіл обов’язків 

між членами 

колективу, 

забезпечення 

послідовності 

накреслених 

заходів, їх 

взаємодія з іншими 

елементами 

педагогічного 

процесу 

 Планування та 

визначення 

перспектив 

роботи з обраної 

теми. 

Створення 

інформаційної 

бази (складання 

переліку 

літератури) 

 Побудова моделі 

планування системи 

заходів, спрямованих 

на вирішення 

запропонованих 

завдань 

Жовтень Заступники 

директора, 

методист  

7.Оформлення 

довідково-

інформаційних та 

методичних 

матеріалів з 

визначеної 

проблеми в 

методичному 

кабінеті 

 Створення 

довідкового 

куточка, 

складання 

переліку 

рекомендованої 

літератури 

Ознайомлення всього 

колективу, 

обговорення, 

затвердження 

програми роботи з 

проблемної теми на 

нараді при директорі 

Жовтень Директор, 

заступник 

директора з 

НМР, 

методист 

  

     

9.Теоретичний 

семінар: «Нові 

підходи до до 

організації 

освітнього підходу 

та підвищення 

якості освіти»  

 Ознайомлення з 

проблемою 

 Ознайомлення 

педагогічного 

колективу з теорією 

даного питання 

Грудень 

2019 

Директор, 

заст. 

директора з 

НМР, 

методист 

  

10.Педагогічна 

рада: 

Вивчення 

інноваційних 

технологій, 

створення банків 

особистісно 

зорієнтованих 

технологій, 

навчально-мето-

Створення навчально-

методичного 

комплексу з метою 

підвищення якості 

навчально-виховного 

процесу та 

методичного 

забезпечення 

Січень, 

2020р  

Заст. 

директора, 

методист 

  



дичного 

забезпечення 

викладання 

предметів 

проблемної теми 

11.Семінар-

практикум: 

«Забезпечення 

якісної освіти через 

вдосконалення 

професіоналізму 

вчителів та 

усвідомлене 

навчання учнів» 

 Підвищення якості н/в 

процесу та методичне 

забезпечення  

опанування темою 

Січень Заст. 

директора з 

НМР, 

методист 

12. Співбесіди з 

педагогами щодо 

корекції вибору 

індивідуальної 

методичної теми 

Надання 

індивідуальних 

методичних 

консультацій 

Підвищення рівня 

педмайстерності 

керівників гуртків 

Лютий 

  

Методист 

13.Організація 

дієвої 

самоосвітньої 

роботи педагогів з 

визначеної теми 

Розробити 

рекомендацій 

для керівників 

гуртків з 

питання 

самоосвіти 

Поглиблене вивчення 

проблеми в напрямку 

діяльності гуртка 

Лютий Заст. 

директора,. 

методист 

14.Засідання 

методичної ради:  

«» 

Виявити 

проблеми з 

метою показу 

зразка тим, хто 

не визначився в 

роботі з 

проблемною 

темою 

Підвищення рівня 

професійної 

майстерності вчителів 

Березень Заступники 

директора, 

методист, 

члени 

методичної 

ради 

  

15.Відкриті 

гурткові заняття з  

1. Здійснення 

взаємонавчання 

педагогів 

Підвищення рівня 

професійної 

майстерності 

педагогів 

За  

графіком     
проведення  

відкритих 

занять 

Методист 

16.Вивчення 

існуючого досвіду 

інших 

позашкільних 

закладів  

2. Вивчення 

існуючого 

досвіду 

3. Розповсюдження ППД Квітень Заст. 

директора. 

методист, 

педагоги 

17. Нарада при 

директорі:  

4. Аналіз змін 

діяльності 

керівників 

гуртків. 

5. Підвищення 

рівня 

педмайстерності 

керівників 

гуртків 

6. Ґрунтовне 

усвідомлення 

керівниками гуртків 

наукових засад 

проблеми. Надання 

методичних 

рекомендацій 

Травень Директор, 

заступники 

директора  



2 етап – теоретичне та практичне дослідження проблеми (2020-2021.р.) 

(опанування науково-теоретичних основ та реалізація технологій на 

практиці) 

Сучасне заняття в позашкільному закладі через запровадження нових 

педагогічних та інформаційних технологій 

Мета: Забезпечення високого методичного рівня проведення всіх видів 

занять через створення умов для кращої реалізації загальної, єдиної для всіх 

вихованців освітньої мети. 

Завдання: 
1. Обрати оптимальні методики підвищення якості освіти 

2. Формувати у вихованців цінності освіти  на основі сучасних 

педагогічних та ІКТ технологій як шлях формування у вихованців 

пізнавальних інтересів і самостійної освітньої діяльності дітей. 

3. Забезпечити рівень освіти, який відповідає сучасним вимогам. 
 

Форма роботи Зміст роботи Мета роботи Термін Відповідальний 
 

1.Організація дієвої 

самоосвітньої 

роботи педагогів із 

визначеної 

проблеми 

Надання 

індивідуальних 

методичних 

консултацій, 

щодо 

впровадження 

методик 

якісного надання 

освітніх послуг 

Удосконалення 

навчально-виховного 

процесу  

 Серпень 

2020р. 

Заступники 

директора, 

методист 

 2. Засідання метод. 

ради «Роль 

самоосвіти в 

підвищенні 

якісного надання 

освітніх послуг» 

Підвищення 

рівня 

професійної 

майстерності 

керівників 

гуртків 

Удосконалення 

навчально-виховного 

процесу 

Вересень 

2020р. 

Заступник 

директора, 

методист 

члени 

методради 

3. Нарада при 

директорі: «Вплив 

традиційних та 

інноваційних 

засобів навчання на 

формування та 

розвиток творчої 

особистості 

вихованців» 

Визначення 

основних 

компетентностей 

вихованця 

гуртка. Аналіз 

використання 

різних засобів 

навчання 

Удосконалення н/в 

процесу 

Жовтень Директор, 

заступники 

директора 

4.Психолого- 

педагогічний 

семінар:«Від 

стихійності до ціле 

направленого і 

планового 

формування 

творчих здібностей  

імотивації пізнання 

вихованців» 

Вироблення 

критеріїв на 

основі наукових 

досліджень 

Створити власну 

модель компетентного 

керівника гуртка 

Листопад Заступник 

директора , 

методист 



5.Проведення 

відкритих занять з 

метою демонстрації 

цікавих методик та 

інноваційного 

підходу 

Аналіз 

виконання 

керівниками 

гуртків 

запропонованих 

рекомендацій та 

апробація 

власних наробок 

педагогів 

Корекція досвіду За 

графіком 

проведен

ня 

відкрити

х занять 

Керівники 

гуртків 

6.Накопичення 

індивідуальних і 

групових 

методичних 

розробок, їх 

упорядкування та 

вивчення 

Вияв кращих 

педагогічних 

ідей 

Підвищення рівня 

професійної 

майстерності 

керівників гуртків 

Грудень

2020 

 Методист 

 7. В рамках школи 

педагогічної 

майстерності 

провести «Активна 

взаємодія з 

замовниками та 

користувачами 

освітніх 

послуг»…….. 

 Комплексне 

обговорення 

відповідних 

статей 

періодичної 

літератури 

 Вивчення стану 

розробки даної теми в 

науково-педагогічній 

літературі 

Січень 

2021р. 

Заступник 

директора, 

методист, 

керівники 

гуртків 

8.Засідання 

методичної ради: 

«Аналіз та 

узагальнення   

пошукової 

діяльності творчих 

педагогів» 

Накреслити 

шляхи розвитку  

Розробка комплексу 

методичного 

забезпечення 

Лютий, 

2021р. 

Заст. 

директора, 

методист, 

члени 

методради 

9.Педагогічна рада 

на тему: «Аукціон 

педагогічних ідей: 

професіоналізм. 

майстерність, 

досвід, покликання, 

талант. Чому не 

всім вдається 

пройти ці стрижні 

педагогічного 

зростання» 

Вияв кращих 

педагогічних 

ідей 

Підвищення рівня 

професійної 

майстерності 

керівників гуртків 

Березень Заступники 

директора 

10. Нарада при 

директорі «Рівень 

впливу  рішень 

педрад, засідань 

шкіл 

педмайстерності на 

зміни в 

навчальному 

процесі» 

Аналіз 

виконання 

управлінських 

рішень 

Удосконалення н/в 

процесу 

Квітень Директор 



11.Створення 

членами колективу 

методичних 

рекомендацій щодо  

Розробка 

методичних 

рекомендацій 

щодо 

впровадження 

напрацьованих 

методик 

Формування 

узагальненого досвіду 

2-го року 

опрацювання теми 

Травень   

 

3 етап – підсумковий (2021-2022 н.р.) 
(аналіз результатів опанування, узагальнення досвіду роботи) 

Роль впровадження нових педагогічних та інформаційних технологій в 

підвищенні якості освітнього процесу (Результативність роботи 

колективу з методичної теми) 

Мета: Досягнення оптимального рівня професійної кваліфікації педагогів 

через забезпечення високого рівня освіченості та вихованості дітей 

Завдання:  

1. Проаналізувати роботу закладу по наданню якісної освіти вихованцям, 

як засобу задоволення освітніх потреб і можливостей дітей 

2. Виявити рівень сформованості у вихованців особистої відповідальності 

за результати своєї діяльності та зосередити основні зусилля на 

створення у випускників наукової бази для успішного продовження 

освіти 
 

Форма роботи Зміст роботи Мета роботи Термін Відповідальний 
 

1. Засідання 

методичної ради 

«Планування, 

впровадження 

напрацьованих 

методик у практику 

роботи» 

Вироблення 

заходів стосовно 

реалізації 

проблемного 

питання 

Удосконалення  

освітнього процесу 

Вересень 

2021р. 

Заступники 

директора 

2.Надання 

індивідуальних 

методичних 

консультацій 

Узагальнення та 

впровадження в 

практику роботи 

ППД з даної 

проблеми 

Удосконалення 

освітнього процесу 

Протягом 

року 

Заступник 

директора, 

методист 

3.Розробка 

методичних 

рекомендацій 

узагальненого 

характеру 

Впроваждення в 

практику роботи 

практичного 

досвіду з даної 

теми 

Формування нових 

традицій закладу 

Жовтень, 

2021р. 

Заступники 

директора, 

методист, 

керівники 

гуртків 

4.Нарада при 

директорі: «Про 

використання 

запропонованих 

рекомендацій щодо 

впровадження 

напрацьованих 

методик з 

підвищення якості 

Аналіз 

використання 

керівниками 

гуртків 

запропонованих 

рекомендацій 

Корекція досвіду Листопад Директор, 

Заступники 

директора 



освіти» 

5.Організація та 

проведення серії 

навчальних занять-

демонстрацій 

Упровадження в 

практику роботи 

досвіду 

реалізації нових 

педагогічних 

ідей і методик 

Збір кращих розробок 

занять 

Протягом 

року 

Заступники 

директора, 

методист, 

керівники 

гуртків 

6.Професійний 

конкурс: «Шлях до 

творчості» 

Проведення 

конкурсу 

майстерності 

керівників 

гуртків 

Розвиток грані 

особистості та таланту 

педагогів 

Січень. 

2022р. 

Заступник 

директора. 

методист 

7.Організація 

взаємовідвідування 

занять 

Виконання 

рекомендацій 

під час 

проведення 

занять 

Корекція досвіду Протягом 

року 

Завучі, 

методисти 

8.Ділова гра:  

«Шляхи 

підвищення якості 

навчання 

вихованців 

закладу» 

Запровадженняя

якісного.підходу 

в усіх напрямках 

н/в процесу 

Корекція досвіду Лютий, 

2022р. 

Заступник 

директора 

9.Засідання 

педагогічної ради: 

«Досягнення 

педагогічного 

колективу у роботі 

над науково-

методичною 

темою» 

Узагальнення 

ППД 

 

 

 

  

 

 

Порівняльний рівень 

навчальних досягнень 

та вихованості учнів» 

 

  

 

 

 

Березень 

 

 

 

  

 

 

 

Директор, 

заступники, 

методист, 

педагоги 

 

 

10. Літературне 

оформлення 

матеріалів роботи 

 

Оформлення 

результатів 

дослідження у 

вигляді метод 

ичних порад, 

випуск бюлетеня 

«Пролісок»(кра

щих розробок 

кейс-занять ) 

Використання 

набутого досвіду 

всіма педагогами 

Грудень-

Березень 

2022р. 

Заступники 

директора, 

методист 

 

11.Підготовка 

узагальнених 

матеріалів на 

виставку ППД та її 

організація 

Оформити 

виставку 

 

Використання 

набутого досвіду 

всіма педагогами 

центру 

 

Квітень 

 

 

Заступники 

директора, 

методист 

 

 


