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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
ЗНЗ — загальноосвітній навчальний заклад;
ППД — перспективний педагогічний досвід;
ШППД — школа перспективного педагогічного досвіду;
МС — методична служба;
ШМО — шкільне методичне об’єднання;
РМО — районне методичне об’єднання;
МО — методичне об’єднання;
СРВ — система роботи вчителя;
ПК — персональний комп’ютер;
ІКТ — інформаційно-комунікативні технології;
НМР — науково-методична рада;
ЗОН — загальноосвітні навички;
ОУО — обласне управління освіти;
ГПД — група продовженого дня;
НВП — навчально-виховний процес
ШМК — шкільна методична комісія;
ЗСО — загальна середня освіта.

Передмова
Одним із завдань науково-методичного супроводу методич-

ної роботи навчального закладу є спроба показати особливості, 
значення, роль, поняття навчального середовища та їх вплив 
на управління навчального закладу, в основу якого покладено 
методичні рекомендації.

Методичні рекомендації (методичні вказівки) — навчальне 
або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розді-
лу або питання навчальної дисципліни, виду практичної діяльно-
сті з методикою виконання окремих завдань, певного виду робіт, 
а також заходів [7]. Предметом розгляду методичних рекоменда-
цій є процес управління та створення методичного навчального 
середовища ЗНЗ.

Методичне навчальне середовище ЗНЗ — спеціально орга-
нізована діяльність педагогічного колективу, що створює умови 
для підвищення майстерності педагога та покращення результатів 
освітньої діяльності навчального закладу.

Створення методичного навчального середовища ЗНЗ, а саме 
організація методичної роботи в ньому спонукає вчителя до роботи 
над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педа-
гогічного колективу професійними знахідками, допомагає моло-
дим учителям переймати майстерність у більш досвідчених колег. 
Її функції полягають у: визначенні системи заходів, спрямова-
них на досягнення найкращих результатів (планування); діяльно-
сті щодо удосконалення структури та змісту методичної роботи 
(орга нізаційна); регулярному вивченні співвідношень між рівнем 
компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому ре-
зультаті їхньої праці, та вимогами суспільства до якості роботи 
працівників освіти (діагностична); передбаченні знань та умінь, 
необхідних педагогам на майбутнє (прогностична); виробленні 
принципово нових положень навчально-виховної роботи; форму-
ванні, експериментальній перевірці та впровадженні передового 
досвіду (моделювальна); відновленні частково забутих або втра-
чених учителями знань після закінчення навчального закладу 
(відновлювальна); виправленні недоліків у діяльності педагогів, 
пов’язаних із використанням застарілих методик (коригувальна); 
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інформуванні, агітації педагогів щодо впровадження досягнень на-
уки, передового досвіду (пропагандистська); налагодженні та під-
триманні зворотного зв’язку, оцінюванні відповідності результатів 
методичної роботи завданням і нормативним вимогам (контроль-
но-інформаційна).

Управління методичною роботою ЗНЗ має стимулювати під-
вищення наукового рівня всіх учасників навчально-виховного про-
цесу, їхню підготовку до засвоєння змісту нових програм і тех-
нологій реалізації, досягнень психолого-педагогічних дисциплін 
і методик викладання, перспективного педагогічного досвіду.

Організацію методичної роботи в ЗНЗ та її супровід здійсню-
ємо за такими напрямами:

1. Поглиблення філософсько-педагогічних знань, спрямоване 
на вивчення педагогічної теорії та методики навчання й ви-
ховання, психології, етики, естетики, науково-теоретичної 
підготовки з предмета та методики викладання.

2. Вивчення принципів розвитку української національної шко-
ли. Передбачає збагачення педагогічних працівників над-
баннями української педагогічної думки, науки, культури, 
вивчення теорії та досягнень науки з викладання конкрет-
них предметів, оволодіння сучасними науковими методами, 
засвоєння оновлених програм і підручників.

3. Вивчення нормативно-законодавчої та впровадження норма-
тивно-педагогічної бази знань в освіту України.

4. Освоєння методики викладання навчальних предметів. Охоп-
лює вивчення складних розділів навчальних програм із де-
монструванням відкритих уроків, застосуванням наочних 
посібників, дидактичних матеріалів.

5. Систематичне інформування про нові методичні розробки. Поля-
гає у систематичному вивченні інструктивно-методичних мате-
ріалів стосовно змісту та методики навчально-виховної роботи.

6. Оволодіння науково-дослідними навичками. Сприяє форму-
ванню дослідницьких умінь, організації власного теоретич-
ного пошуку, аналізу й оцінювання результатів педагогічних 
досліджень.

Здійснення цих напрямів забезпечує науково-методичний 
супровід щодо визначення структури методичної роботи в ЗНЗ, 
передбачає її зміст і володіння учасниками навчально-виховного 
процесу сучасними формами.

Методичне навчальне середовище ЗНЗ визначене його вну-
трішньошкільною методичною роботою. Методична робота в ЗНЗ — 
важлива складова системи середньої та післядипломної педаго-
гічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, спрямованих 
на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного 
педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу педаго-
гічних колективів навчальних закладів, досягнення позитивних 
результатів навчально-виховного процесу [15].

Проблему внутрішньошкільної методичної роботи досліджу-
вали провідні науковці Л. Василькова, Г. Горська, І. Жерносєк, 
Б. Тевлін, М. Поташник та ін., які вважають, що лише опти-
мальна модель внутрішньошкільної методичної роботи може за-
безпечити якісно новий, вищий рівень професійного зростання 
вчителя, формування та збагачення його педагогічної культури, 
продукування нових педагогічних ідей і технологій, трансформу-
вання в педагогічну практику ППД. Розв’язанню вищеназваних 
проблем сприятиме модернізація системи внутрішньошкільної 
методичної роботи.

Під час роботи ми керувалися законодавчими актами України 
про освіту, нормативно-правовими документами Міністерства осві-
ти і науки України, Міністерства освіти і науки, молоді та спор-
ту України, державними стандартами середньої освіти, а також 
нормативними документами вищої освіти України.

Сподіваємось, що запропоновані методичні вказівки, реко-
мендації, поради будуть корисними для керівників ЗНЗ, молодих 
і досвідчених педагогів, викладачів і методистів ВНЗ, усіх, хто 
цікавиться питаннями управління й оприлюднення результатів 
наукової, методичної та навчально-методичної роботи в ЗНЗ.
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Розділ 1

ПОНЯТІЙНО-
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ 
НАУКОВИЙ СУПРОВІД 
СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ 
РОБОТИ В ЗНЗ

1.1. МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ЗАГАЛЬНИХ ПОНЯТЬ 
СИСТЕМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Методична робота в школі — це цілісна, ґрунтована на до-

сягненнях науки та передового педагогічного досвіду, конкретно-
му аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних 
дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації 
для професійної майстерності кожного вчителя та вихователя (із 
урахуванням заходів щодо керування професійною самоосвітою 
та самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчо-
го потенціалу педагогічного колективу, школи в цілому, а зага-
лом — на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення 
оптимального рівня освіти, виховання та розвитку конкретних 
школярів.

Прямою безпосередньою метою методичної роботи в школі 
є зростання рівня педагогічної майстерності вчителя та педаго-
гічного колективу.

Найголовнішим та найістотнішим у методичній роботі в шко-
лі є надання реальної, дієвої допомоги вчителям, класним ке-
рівникам, вихователям щодо розвитку їхньої майстерності як 
поєднання професійних знань, навичок і умінь, необхідних для 
сучасного педагога властивостей та якостей особистості.

Основні компоненти методичної роботи як цілісної системи:

22 взаємодія людей — учасників методичної роботи (учителів, 
вихователів, класних керівників, батьків, активістів органів 
учнівського самоврядування, представників громадськості);

22 цілі та завдання, зміст, організаційні форми, методи та засо-
би, умови підвищення кваліфікації вчителів у школі, одер-
жані під час роботи результати.

Єдність і взаємозв’язок усіх компонентів системи методичної 
роботи в школі сприяють підвищенню цілісності, а отже, збіль-
шенню результативності методичної діяльності.

Ослаблення ж уваги до кожного з компонентів або встанов-
лення зв’язку між ними, їхня непідпорядкованість головним цілям 
неминуче призводять до зниження якості, втрати ефективності, 
перевантаження, негативного ставлення вчителів до самоосвіти 
та підвищення професійної майстерності.

Поняття — форма мислення, яка є основним засобом формуван-
ня й акумуляції досягнутих людиною наукових і практичних знань 
у вигляді відповідних методичних рекомендацій. Завданням мето-
дичних рекомендацій є спроба показати особливості, значення, роль 
поняття навчального середовища та його вплив на управління ЗНЗ.

Методичні рекомендації (методичні вказівки) — навчальне 
або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, роз-
ділу або питання навчальної дисципліни, виду практичної діяль-
ності з методики виконання окремих завдань, певного виду робіт, 
а також заходів [7]. Предметом розгляду методичних рекоменда-
цій є процес створення системи методичної роботи у навчальному 
середовищі ЗНЗ.

Категорія «середовище» не має однозначного тлумачення 
у світі науки. У загальному визначенні її розуміють як оточен-
ня. Водночас під середовищем розуміють сукупність природних 
і штучних чинників, які миттєво або тривало впливають на про-
дуктивну діяльність людини [12]. До одного із таких чинників 
ми віднесли рівень організації системи методичної роботи в ЗНЗ.

Методична робота в ЗНЗ — спеціально організована діяль-
ність педагогічного колективу, що створює комфорт ні умови (се-
редовище) для підвищення майстерності педагога. Чим більше та 
повніше педагоги використовують можливості середовища, тим 
успішнішим є їх вільний та активний саморозвиток і рівень освіт-
ньої діяльності навчального закладу [23].
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Систе ́ма (від дав.-гр. σύστημα — сполучення) — певна кіль-
кість взаємопов’язаних елементів, відокремлених від середовища, 
які взаємодіють із ним як ціле. В системному аналізі викори-
стовують різні визначення цього поняття. Зокрема, за В. М. Са-
гатовським, система — це скінченна кількість функціональних 
елементів і відношень між ними, виокремлених із середовища 
відповідно до певної мети в межах певного часового інтервалу.

Згідно з Ю. І. Черняком система — це відображення у свідо-
мості суб’єкта (дослідника, спостерігача) властивостей об’єктів 
та їх відношень щодо вирішення завдання дослідження, пізнання. 
Відома також чимала кількість інших визначень поняття «си-
стема», які використовують залежно від контексту, галузі знань 
і цілей дослідження.

Ми розуміємо під системою методичної роботи в школі певну 
кількість взаємопов’язаних елементів, відокремлених від середо-
вища, які взаємодіють з ним як ціле.

Розглянемо поняття, що характеризують побудову та функ-
ціонування систем. Елементи системи методичної роботи в школі, 
які є найпростішими складовими частинами системи, називають 
умовними підсистемами та визначають залежно від конкретних 
завдань. Підсистемою називають складову системи, в якій можна 
виокремити інші частини. У сукупності елементи та підсисте-
ми називають компонентами системи. Поділ системи на окремі 
елементи та підсистеми є неоднозначним і залежить від мети 
та зв’язку з конкретними завданнями дослідження.

Зв’язком називають співвідношення між компонентами си-
стеми, ґрунтовані на взаємозалежності та взаємообумовленості. 
Поняття «зв’язок» характеризують чинники виникнення і збе-
реження цілісності та властивостей системи. З формального по-
гляду зв’язок визначають обмеження кількості ступенів вільних 
компонентів системи.

Зв’язок можна охарактеризувати за напрямом, силою, характе-
ром (видом). За першою ознакою зв’язки поділяють на спрямовані 
та неспрямовані. За другою — на сильні та слабкі. Іноді для цього 
вводять шкалу сили зв’язків для конкретного завдання. За харак-
тером (видом) вирізняють зв’язки підпорядкування, породження 
(генетичні), рівноправні (байдужі), управління. Деякі з цих класів 
можна поділити детальніше: наприклад, зв’язки підпорядкування 
можуть бути типу «рід — вид», «частина — ціле»; зв’язки поро-
дження — «причина — наслідок». Зв’язки можна класифікувати 

також за місцем розташування (внутрішні та зовнішні), спряму-
ванням процесів у системі в цілому чи в окремих її підсистемах 
(прямі та зворотні) й за деякими більш конкретними ознаками.

Зв’язки в конкретному навчальному закладі методичної си-
стеми можуть бути одночасно охарактеризовані за кількома з на-
званих ознак [6, 1, 5].

Метою системи називають її бажаний майбутній стан. За-
лежно від стадії пізнання об’єкта, етапу системного аналізу цьо-
му терміну надають різного змісту — від ідеальних прагнень, що 
демонструють активну свідомість окремих осіб або соціальних 
систем, до конкретних цілей-результатів. У першому випадку 
можна формулювати цілі, досягнення яких є неможливим, але 
до яких можна безупинно наближатись. У другому — цілі мають 
бути досяжними в межах певного інтервалу часу та формулюва-
тись іноді навіть у термінах кінцевого продукту діяльності. Часто 
розрізняють суб’єктивні й об’єктивні цілі. Суб’єктивна ціль — це 
суб’єктивний погляд дослідника (керівника, власника) на бажаний 
майбутній стан системи. Об’єктивна ціль — це майбутній реальний 
стан системи, тобто стан, до якого переходитиме си стема за зада-
них зовнішніх умов і керівних впливів. Суб’єктивні й об’єктивні 
цілі системи у загальному випадку можуть різнитись. Зокрема, 
вони не збігаються, якщо система є погано дослідженою або якщо 
суб’єкт, який визначає цілі, недостатньо ознайомлений із законо-
мірностями функціонування системи чи ігнорує їх.

Структурою системи називають сукупність необхідних і до-
статніх для досягнення цілей відношень (зв’язків) між її компо-
нентами. При цьому в складних системах структура відображає 
не всі елементи та зв’язки між ними, а лише більш суттєві, які 
мало змінюються у разі поточного функціонування системи та за-
безпечують існування системи й її основних властивостей. Струк-
тура характеризує організованість системи, стійку упорядкованість 
її елементів і зв’язків. Структурні зв’язки є відносно незалежни-
ми від елементів і можуть бути інваріантом під час переходу від 
однієї системи до іншої, перенесення закономірностей, виявлених 
і відображених у структурі однієї з них на інші.

Стан системи — це сукупність значень її параметрів (власти-
востей) на певний момент часу. Його визначають або через вхідні 
впливи та вихідні сигнали (результати), або через макропараме-
три, макровластивості системи (тиск, швидкість, температура, 
статутний фонд тощо).
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Якщо система здатна переходити з одного стану до іншо-
го, то говорять, що вона має певну поведінку. Цим поняттям 
кори стуються й коли не відомі закономірності (правила) такого 
переходу. Тоді відзначають, що методична система має певну по-
ведінку, та з’ясовують її характер, механізми, алгоритми тощо 
її розвитку.

Рівновага — це здатність системи за відсутності зовнішніх 
впливів (чи за постійних впливів) зберігати свою поведінку як 
завгодно довго.

Під стійкістю стану системи розуміють ситуацію, коли ма-
лим змінам зовнішніх впливів відповідають малі зміни вихідних 
параметрів системи чи її властивостей.

Поняття розвитку, як і поняття рівноваги та стійкості, ха-
рактеризує зміну стану системи в часі. Воно допомагає пояснити 
складні термодинамічні й інформаційні процеси у природі та су-
спільстві. Розрізняють еволюційний і стрибкоподібний (револю-
ційний) розвиток. У першому випадку характеристики методичної 
системи з часом змінюються повільно, структура системи залиша-
ється незмінною та забезпечує стабільність розвитку навчального 
закладу. У другому — спостерігаються різкі стрибкоподібні зміни 
окремих параметрів методичної системи, можуть змінюватися 
її побудова та характер зв’язків між компонентами. Це не завжди 
позитивно впливає на розвиток навчального закладу.

Адаптацією називають процеси пристосування методичної 
системи до зовнішнього середовища, внаслідок яких підвищуєть-
ся ефективність її функціонування. Ці процеси можуть супрово-
джуватись зміною структури та характеристик системи. Одним 
із видів системи є відкрита система, яка постійно обмінюється 
ресурсами із зовнішнім середовищем [32].

Властивості системи, зокрема і методичної систем в школі, 
визначають: її цілеспрямування (ефект синергії); пріоритет ін-
тересів системи ширшого (глобального) рівня перед інтересами 
її компонентів (ієрархічність); альтернативність шляхів функці-
онування та її розвитку; здатність зберігати ефективність у разі 
відмови її окремих елементів чи підсистем.

Властивості системи пов’язані зі структурою та визнача-
ють її. Цілісність — первинність цілого стосовно його частин: 
поява у системі нової функції, якості, що органічно виплива-
ють із її елементів, але не властивих жодному з них, взято-
му ізольовано. Неадиктивність — принциповість несвідомих  

властивостей системи щодо суми властивостей складових її компо-
нентів. Структурність — можлива декомпозиція системи на ком-
поненти, встановлення зв’язків між ними. Ієрархічність — кожен 
компонент системи може розглядатись як система (підсистема) 
ширшої глобальної системи.

Ефективністю методичної роботи як системи є її зв’язок 
із ресурсами й особливостями взаємодії з навчальним середови-
щем, яку визначають:

22 комунікативність — існування складної системи комунікацій 
із середовищем у вигляді ієрархії;

22 інтерактивність — взаємодія та взаємозалежність системи 
та зовнішнього середовища;

22 адаптивність — прагнення до стану стійкої рівноваги, яке 
передбачає адаптацію параметрів системи до мінливих пара-
метрів зовнішнього середовища (проте нестійкість не у всіх 
випадках є дисфункціональною для системи, вона може бути 
й умовою динамічного розвитку);

22 надійність — функціонування системи у разі виходу з ладу 
одного з її компонентів, зберігання проектних значень пара-
метрів системи протягом запланованого періоду.

До інших особливостей взаємодії методичної системи з на-
вчальним середовищем школи науковці відносять [33, 34]:

22 інтегративність — наявність системоутворюваних, системо-
зберігальних чинників;

22 еквіфінальність — здатність системи досягати станів, що 
не залежать від вихідних умов і визначають лише параме-
три системи;

22 спадковість;
22 розвиток — характеризує зміну стану системи в часі. Це 

поняття допомагає пояснити складні термодинамічні й ін-
формаційні процеси у природі та суспільстві;

22 порядок;
22 самоорганізацію розвитку професійної компетентності осо-

бистості.

Методично перспективним для розвитку професійної компе-
тентності особистості є саме розуміння навчального середовища 
як системи впливу й умов формування педагогів, а також мож-
ливостей розвитку, що містяться в соціальному та просторово-
предметному оточенні [4].
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Водночас поняття «навчальне середовище» є родовим для 
поняття «шкільне середовище ЗНЗ». За умов інноваційних змін 
в освіті необхідною є трансформація шкільного середовища ЗНЗ 
у його інформаційне навчальне середовище, складовою якого є та-
кож методичне середовище, тобто перехід на якісно новий ступінь 
забезпечення саморозвитку її учасників навчально-виховного про-
цесу, що є розвитком закладу освіти.

Методичне навчальне середовище є збірним складним по-
няттям. Під середовищем у цьому випадку ми розуміємо су-
купність людей, пов’язаних спільністю життєвих умов, занять, 
інтересів тощо. Його заплановано для розвитку професійної 
компетентності педагогів дуже послідовно, систематично. Мето-
дичне навчальне середовище має на меті навчання, тренування, 
підготовку вчителів до впровадження освітніх інновацій. Освіт-
німи інноваціями є удосконалені чи нові освітні, дидактичні, 
виховні, управлінські системи або їхні компоненти; освітні тех-
нології, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності.

Отже, методичне навчальне середовище ЗНЗ — педагогічна 
спільнота, методична робота якого має проводитись за певним 
планом навчання, тренування, підготовки вчителів до суттєвого 
поліпшення результатів освітньої діяльності.

1.2. ОСНОВНІ ДЕФІНІЦІЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ  
ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
Термінологія — сукупність термінів, слів або словосполу-

чень, що є назвами певних понять певної галузі науки, техніки, 
мистецтва [7].

Методична робота в школі — це цілісна, ґрунтована на до-
сягненнях науки, передового педагогічного досвіду та конкретно-
му аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних 
дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації 
до професійної майстерності кожного вчителя і вихователя (із 
урахуванням заходів щодо керування професійною самоосвітою 
та самовихованням педагогів), на розвиток і підвищення творчо-
го потенціалу педагогічного колективу, школи в цілому, а зага-
лом — на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення 
оптимального рівня освіти, виховання та розвитку конкретних 
школярів.

Прямою, безпосередньою метою методичної роботи в школі 
є зростання рівня педагогічної майстерності вчителя та педаго-
гічного колективу.

Найголовнішим і суттєвим у методичній роботі школи є на-
дання реальної, дієвої допомоги вчителям, класним керівникам, 
вихователям для розвитку їхньої майстерності як поєднання про-
фесійних знань, навичок і умінь, необхідних для сучасного педа-
гога властивостей і якостей особистості.

Як варіант розглянемо схему елементів системи методичної 
роботи в школі (рис. 1).

Місія методичної служби школи: створення умов для зміни 
типу освітньої діяльності, що передбачає перехід від знаннєвої 
моделі освіти в школі до здібностей (креативної) — успішна ро-
бота педагогічного колективу в режимі розвитку.

Місія методичної служби школи

Ключова мета методичної служби

Педагогічна рада

Методична рада

Науково-методичні об’єднання

Проблемно-творчі  
групи вчителів

Бібліотечно-інформа -
ційна служба школи

Наукові об’єднання  
учнів

Аудіо-інформація,  
Інтернет-ресурси

Система підвищення кваліфікації вчителів

Результат: підвищення професійної компетентності  
(загальних і ключових) усіх учасників навчально-виховного процесу 

й якості освіти навчального закладу

Рис. 1. Елементи системи методичної роботи в школі
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Ключова мета методичної роботи: створення атмосфери за-
цікавленості в зростанні педагогічної майстерності, пріоритету 
педагогічної компетентності, творчих пошуків колективу.

Реалізації цієї мети підпорядковано і завдання, пов’язані 
з системою внутрішньошкільного управління та життєдіяльні-
стю школи, а саме: удосконалення науково-методичної діяльно-
сті педагогічного колективу, спрямованої на розробку, апробацію 
та впровадження педагогічних засобів, необхідних для особистісно 
зорієнтованого навчально-виховного процесу в школі, що сприяє 
збереженню та зміцненню здоров’я всіх учасників процесу освіти 
методик, програм, технологій, окремих педагогічних прийомів, 
нетрадиційних уроків та інших науково-методичних розробок, 
необхідних для досягнення освітніх цілей.

Досвід і практика показали переваги методичної роботи 
безпосередньо у школі (порівняно з іншими формами підвищення 
кваліфікації вчителів):

22 має відносно безперервний, постійний, повсякденний характер;
22 дозволяє в найтісніший спосіб пов’язувати зміст і характер 

методичної роботи з проблемами, ходом і результатами ре-
ального навчально-виховного процесу, змінами щодо знань, 
умінь і навичок учнів, рівня їхньої вихованості та розвитку;

22 дає можливість її організаторам ґрунтовно, протягом тривало-
го часу, вивчати діяльність та особистісні якості конкретних 
учителів і класних керівників, виявляти недоліки та складно-
щі їхньої діяльності, а також прогресивні тенденції, паростки 
передового досвіду, педагогічного новаторства, що дозволяє 
зробити зростання педагогічної майстерності вчителя більш 
керованим процесом;

22 методична робота в школі проходить у живому, конкретному 
педагогічному колективі, що розвивається, єдність і згуртова-
ність якого створюють особливо сприятливі умови для роботи;

22 надає кожному вчителеві реальну можливість брати участь 
не лише в реалізації готових програм підвищення кваліфі-
кації, але й бути активним учасником у їх плануванні, роз-
роблянні;

22 безпосередній зв’язок методичної роботи в школі з навчаль-
но-виховною роботою, конкретними школярами допомагає 
скоротити відстань між навчанням учителів роботи по-новому 
та її результатами, позитивними зрушеннями в розвитку осо-
бистості школярів, дозволяє краще бачити й оцінювати ефек-

тивність перепідготовки кадрів. Як варіант пропонуємо кри-
терії оптимальності результатів методичної роботи в школі.

1. Критерій результативності. Цей критерій можна вважати 
достатнім, якщо результати освіти, виховання та розвитку 
школярів, що навчалися в певних педагогів, зростають, дося-
гають оптимального для кожного з учнів рівня або наближа-
ються до нього за відведений час, без перевантаження учнів.

2. Критерій раціонального витрачання часу й економічності. 
Цього критерію досягають там, де зростання майстерно-
сті вчителів і вихователів, що сприяє оптимізації навчання 
та виховання, відбувається за різного витрачання часу і сил 
вчителів і вихователів на методичну роботу в школі та само-
освіту без перевантаження вчителів цими видами діяльності.

3. Критерій задоволення вчителів своєю працею. Критерій можна 
вважати достатнім, якщо в школі створено таку творчу атмос-
феру, морально-психологічний клімат, за яких установлюється 
мотивація творчої, ініціативної, самовідданої праці вчителя.

4. Критерій дієвої методичної роботи, її реальної стимулюваль-
ної діяльності. Передбачає наявність задоволення вчителів 
процесом і результатом своєї роботи (не можна плутати із 
самовдоволенням і самозаспокоєністю), оптимальний рівень 
їхнього творчого самопочуття, душевного комфорту.

Результативність методичної роботи в школі суттєво залежить 
від дотримання принципів її організації.

1. Науковість методичної роботи. Націлює керівників методич-
ної роботи на досягнення відповідності всієї системи підви-
щення кваліфікації вчителі сучасним науковим досягнен-
ням у різних галузях. При цьому науково-методична робота 
не має нічого спільного із грою в науку, з навмисною на-
укоподібністю, що викликає у вчителів негативне ставлення 
до неї. Реалізація цього принципу містить і ґрунтовний аналіз 
конкретного стану справ у школі, вивчення найважливіших 
аспектів особистості та діяльності педагогів.

2. Зв’язок із життям, актуальність. Вимагає урахування не лише 
глобальних проблем сучасності, але й проблем, близьких ко-
лективу учителів.

3. Системність методичної роботи. Вимагає підходу до методич-
ної роботи як цілісної системи, оптимальність якої залежить 
насамперед від єдності мети, завдань, змісту, форм і методів 
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роботи з учителем, від спрямування на високі кінцеві резуль-
тати. Цей принцип передбачає також керованість, плановість 
усієї методичної роботи.

4. Комплексний характер методичної роботи. Передбачає єд-
ність і взаємозв’язок усіх аспектів і напрямків підвищення 
кваліфікації учителів (щодо питань дидактики й окремих 
методик, теорії виховання, психології та фізіології, педаго-
гічної етики та розвитку загальної культури тощо).

5. Систематичність, послідовність, наступність, безперервність, 
масовість. Ці принципи передбачають повне охоплення вчи-
телів різними формами методичної роботи протягом усього 
навчального року, перетворення методичної роботи на ча-
стину системи безперервної освіти. Водночас ідея масовості 
не означає захоплення масовими формами роботи на шкоду 
груповим та індивідуальним.

6. Творчий характер методичної роботи, максимальна активі-
зація вчителів. Передбачає створення в школі власної систе-
ми разом із учителями, що забезпечує дієве стимулювання 
творчих пошуків учителів.

7. Конкретність методичної роботи. Передбачає урахування 
особливостей конкретної школи, диференційований підхід 
до вчителів.

8. Спрямування методичної роботи на виділення головного, 
суттєвого щодо підвищення кваліфікації вчителів. Націлює 
організаторів методичної роботи на пошук найважливіших, 
пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації 
та форм роботи з учителями.

9. Єдність теорії і практики. Спрямований на усунення двох 
небажаних крайностей: недооцінки ролі та значення теорії 
й зайвої теоретичності методичної роботи, розриву між тео-
рією з проблем навчально-виховного процесу.

10. Оперативність, гнучкість, мобільність методичної роботи. Пе-
редбачає гнучке реагування на всі зміни, перебудову в разі 
потреби методичної роботи.

11. Колективний характер методичної роботи за розумного спо-
лучення загальношкільних, групових та індивідуальних, фор-
мальних і неформальних, обов’язкових і добровільних форм 
і методів методичної роботи та самоосвіти вчителів. Створення 
сприятливих умов для ефективної методичної роботи, твор-
чих пошуків учителів.

У основі системи методичної роботи конкретного навчаль-
ного закладу мають перебувати принципи організації методичної 
роботи, які сприяли б підвищенню професійного рівня педагогів 
у системі післядипломної освіти. Це управління через взаємодію, 
через зворотний зв’язок із педагогами, коли кожен учитель стає 
учасником процесу управління системою, що у свою чергу створює 
мотиваційне підґрунтя для самоорганізації та самоактуалізації 
кожного її учасника. Основне завдання методичної роботи — під-
вищення якості навчання, роботи на результат. У разі переходу 
на дистанційну та мережеву взаємодію необхідно створити опти-
мальні умови для того, щоб кожен учасник легко та вільно орі-
єнтувався в інформаційному просторі.

На цю роботу можна спиратися під час планування мето-
дичної роботи в школі.

Методична робота в школі завжди має бути систематизова-
ною, проводитись суворо за планом. Основними завданнями ме-
тодичної роботи має бути підвищення педагогічної майстерності.

У разі переведення методичної роботи на дистанційні форми 
навчання необхідно враховувати можливості вчителя, його вміння 
працювати з комп’ютером та Інтернетом і — найголовніше — 
в учителя має бути вільний час, щоб займатися цією роботою.

Система методичної роботи є сукупністю заходів, спрямо-
ваних на підвищення рівня методичної компетентності учителя, 
задоволення його природної потреби в саморозвитку та само-
реалізації, з метою підвищення якості освітньої діяльності, 
відповідно до сучасних вимог розвитку суспільства. Основне 
завдання сучасної методичної служби полягає в створенні умов, 
які спонукали б педагогів до самоудосконалення, саморозвит-
ку, реалізації творчого потенціалу. З переходом методичної 
роботи на дистанційні та мережеві форми підвищення квалі-
фікації необхідно передбачити наявність вільного дня, доступу 
до системи Інтернет, системи заохочення, можливість регуляр-
ної оплати учителям, які підвищують свій рівень методичної 
компетентності через ІКТ.

Основне завдання шкільного МО — змінити ситуацію «пра-
цювали, як знали» на «працюємо, не стоїмо на місці». Необхідно 
врахувати в роботі МО школи недостатнє володіння учителями 
ІКТ-технологій, що робить їх не переконливими. А тому в планах 
роботи ШМО в міру необхідності потрібно проводити відповідні 
навчання з методики впровадження ІКТ.
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Проблема роботи МС є досить актуальною та вимагає іннова-
цій. Проте песимізм педагогів, професійна втома та завантаженість 
гальмують цей процес. Складно відмовитись від напрацьованого 
роками старого та впроваджувати нове. Процес тривалий, але 
здоланний. Інновації та стандартизація освіти спочатку супереч-
ливі речі в сучасній освіті, але в суперечці народжується істина. 
Майбутнє покаже результат. На наш погляд, важливим завданням 
є спочатку підвищити комп’ютерну грамотність педагогів до рівня 
упевненого користувача. Це відкриє додаткові ресурси для підви-
щення методичної грамотності.

Система методичної служби — це взаємозв’язок заходів, 
дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації 
та професійної майстерності кожного учителя і вихователя, на роз-
виток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, 
школи в цілому, а в результаті — на вдосконалення навчально-
виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, вихо-
вання та розвиток творчих здібностей школярів.

Методична робота потрібна сучасній школі, оскільки вона 
є найважливішим засобом підвищення педагогічної майстерності 
учителів, що єднає всю систему роботи школи. Роль методичної 
роботи значно зростає за сучасних умов у зв’язку з необхідністю 
раціонально й оперативно використовувати нові методики, при-
йоми та форми навчання, досвід щодо розв’язання освітніх і ви-
ховних проблем.

Основне завдання методичної служби — вдосконалення науко-
во-методичного супроводу діяльності педагогічного колективу, спря-
мованої на розробляння, апробацію та впровадження педагогічних 
засобів, необхідних для особистісно зорієнтованого навчально-вихов-
ного процесу в школі, що сприяє збереженню та зміцненню здоров’я 
усіх учасників процесу, створенню методик, програм, технологій, 
окремих педагогічних прийомів, нетрадиційних уроків та інших 
науково-методичних напрацювань, необхідних для досягнення освіт-
ніх цілей. З переходом на дистанційні та мережеві форми взаємодії 
в методичній роботі необхідно врахувати рівень опанування роботи 
з ПК вчителів і можливість використовувати Інтернет-ресурси.

Методичну роботу в школі завжди проводимо системно. Осно-
вним її завданням є підвищення педагогічної майстерності вчи-
теля. У разі переходу на дистанційні форми навчання в першу 
чергу потрібно враховувати педагогічний потенціал школи, тех-
нічні можливості та наявність часу в учителя. Основне завдання 

методичної роботи вчителя — систематизація та вдосконалення ме-
тодичної діяльності в школі. Це організація та проведення різних 
заходів на високому рівні. Найважливішим засобом підвищення 
педагогічної майстерності учителів, поєднання усієї системи ро-
боти школи є методична служба. Роль методичної служби школи 
значно зростає за сучасних умов у зв’язку з необхідністю раці-
онально й оперативно використовувати нові методики, прийоми 
та форми навчання і виховання.

Методична робота в школі має бути систематичною і без 
перевантажень. Зазвичай досягти цього досить складно. Збіль-
шення щороку рутинної роботи часто вибиває з колії. Ми абсо-
лютно згодні з думкою своїх колег з приводу систематичності 
методичної роботи в школі, яка має забезпечувати наступність 
системи різних рівнів: шкільна система — система середньої 
спеціальної освіти — система вищої освіти. Із використанням 
закономірних методичних прийомів, характерних для всіх ви-
щеперелічених рівнів, необхідно не лише керуватися основними 
методичними підходами, але й на кожному рівні їх розшифрувати.

Мета організації методичної роботи в школи — надання 
дієвої допомоги учителям і класним керівникам щодо поліпшен-
ня організації навчання та виховання школярів, узагальнення 
та впровадження передового педагогічного досвіду, підвищення 
теоретичного рівня та педагогічної кваліфікації викладачів і адмі-
ністрації школи. У цьому і полягає основне завдання системи 
методичної роботи: створення сприятливих умов для самовдо-
сконалення та самореалізації всіх учасників освітнього процесу.

Головним резервом підвищення якості роботи методичної 
служби є систематизація. Тісний взаємозв’язок щодо складання 
планів роботи МС усіма учасниками освітнього процесу сприятиме 
лише збільшенню якості навчання та виховання.

Кожен член педагогічного колективу має бути активним учас-
ником методичної роботи в школі, долати іноді свою пасивність, 
небажання виділятись, нестачу вільного часу. Сучасний учитель має 
крокувати в ногу з часом, легко орієнтуватися в інформаційному 
просторі та допомогти молодому поколінню та своїм колегам. Для 
підвищення свого рівня методичної компетентності учитель має 
задіяти найрізноманітніші ресурси. Наприклад, дистанційне на-
вчання — в школі є кабінети інформатики, проведено швидкісний 
Інтернет, є тьютори, які завжди можуть допомогти. Але не слід 
забувати про їх бажання самоудосконалення та самонавчання.  
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Не варто також забувати про традиційні способи підвищення кваліфі-
кації, цьому сприяє використання готових якісних методично переві-
рених рекомендацій і розробок. Стосовно цього вважаємо, що матеріал 
для модуля підібрано досить якісно, що неабияк згодиться в роботі.

Таким чином, у сучасній школі потрібні грамотні, ерудова-
ні педагоги. Робота вчителя буде ефективнішою, якщо він опанує 
нові педагогічні технології. І допоможе цьому система методичної 
роботи, тобто планомірна робота з підвищення педагогічної майстер-
ності вчителя. На засіданнях РМО учителів навчальних дисциплін 
намагаємося опрацювати інноваційні методики, освоюємо сучасні 
методології шкільної освіти, враховуємо індивідуальні можливості 
педагогів, їх підготовленість, майстерність. Дистанційні курси нада-
ють при цьому ефективну допомогу з підготовки до засідань РМО.

1.3. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ШКОЛІ
До засад системи методичної роботи ми відносимо структу-

ру, зміст і форми її проведення. Вивчення й аналіз словникових 
джерел дали можливість визначити їх сутність [4, 7, 10].

Управління структурою методичної роботи ЗНЗ пов’язує: 
її завдання, напрями методичної роботи, кадровий склад педагогіч-
ного колективу, аналіз результатів роботи школи, урахування стану 
й очікуваних результатів, традиції, ефективність і результативність 
роботи шкільних методичних формувань, запити та потреби вчи-
телів щодо розвитку їхньої професійної компетентності, специфіку 
організації методичної роботи школи, зміст і форми її проведення.

Зміст методичної роботи визначає її сутність (мету), внутріш-
ню особливість (методичні заходи) організації в ЗНЗ. До змісту 
методичної роботи в ЗНЗ ми віднесли:

1) систематичне вивчення й аналіз нормативно-педагогічних 
джерел;

2) вивчення та використання на практиці сучасних досягнень 
науки, передового педагогічного досвіду;

3) вивчення й аналіз стану якості освіти ЗНЗ;
4) надання практичної допомоги педагогічним кадрам з під-

вищення рівня розвитку фахової компетентності підготовки 
вчителів;

5) підготовка та проведення методичних заходів (форм мето-
дичної роботи), спрямованих на розвиток ЗНЗ.

Форми методичної роботи в ЗНЗ забезпечують його методичні 
заходи, виявляють оптимальні засоби щодо їхнього впровадження. 
Як варіант розглянемо поняття, які визначають особливості різ-
них форм методичної роботи в ЗНЗ, і згрупуємо їх таким чином:

22 загальношкільні (враховують мету, завдання педагогічного 
розвитку ЗНЗ);

22 групові (визначають особливості фахового розвитку педагогів);
22 індивідуальні (спрямовують саморозвиток учасників навчаль-

но-виховного процесу);
22 нетрадиційні (забезпечують оптимальне поєднання традицій-

них і сучасних засобів навчання з метою тренування, підго-
товки вчителів до впровадження освітніх інновацій).

Незмінними залишаються форми методичної роботи як ре-
алізація науково-методичної проблеми школи: методична рада, 
педагогічна рада, методичні об’єднання, творчі групи, психоло-
го-педагогічні семінари. Форми методичної роботи окреслюють 
її структуру, зміст і методологічні засади, які визначають на-
вчальний заклад як відкриту систему й її властивості.

Школа — відкрита система, якій властиві:
22 наявність певних частин, кожній із яких притаманні свої 

особливості;
22 взаємозв’язок і взаємозалежність частин між собою (власти-

вість цілісності);
22 наявність внутрішньої організації;
22 наявність субординації — підпорядкованості та співпідпоряд-

кованості частин, елементів, яскраво виражена ієрархічність;
22 існування в певному зовнішньому середовищі, з яким вона 

утворює певну єдність, що має значення для функціонуван-
ня системи;

22 наявність цілеспрямування у функціонуванні, прагнення 
до виконання мети;

22 розвиток у часі, тобто динамічність;
22 здатність зберігати стійкий стан;
22 суперечливість за своєю природою;
22 можливість оперативної й активної участі педагогічного ко-

лективу в управлінні.

Системний підхід до підвищення кваліфікації вчителів у шко-
лі передбачає удосконалювання всіх елементів системи методичної 
роботи: завдання, зміст, організаційні форми, умови. Однак у пер-
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шу чергу слід вирішити керівникові школи питання про головні 
цілі, функції, завдання методичної роботи в школі.

Цілі — очікувані результати діяльності, досяжні за певний 
період часу. Специфіка педагогічних цілей полягає в тому, що 
вони лежать у сфері діяльності вчителів і учнів. Цілі прогнозують 
зміни в особистісних структурах учнів — у їх знаннях, уміннях, 
спрямуванні особистості.

Сутність управління на підставі цілей полягає в:
22 орієнтуванні не на процес як такий, а на кінцеві результати 

за умов компетентнісного підходу в освіті Україні;

22 наявності чіткого уявлення про бажані результати;

22 тісному зв’язку між цілями, завданнями та заходами євро-
пейського виміру якості освіти;

22 застосуванні системи заохочення щодо стимулювання діяль-
ності виконавців;

22 комплексному підході до вирішення завдань у межах осо-
бистісних і ключових компетенцій;

22 передбаченні вирішення поставлених завдань із мінімальним 
витрачанням ресурсів;

22 прагненні показати процес розвитку на досягнення цілей 
у зрозумілому та легкодоступному для огляду вигляді.

Цілі методичної роботи в школі можна згрупувати таким 
чином.

1. Формування індивідуальної, авторської, високоефективної 
системи педагогічної діяльності вчителя:
22 збагачення знань педагогів (предметних, частково-мето-

дичних, дидактичних, психологічних тощо);
22 розвиток світогляду, ціннісних орієнтацій, переконань, 

що відповідають завданням відновлення школи (установки 
на демократизацію, гуманізацію тощо);

22 розвиток мотивів творчої діяльності (потреба нового, твор-
чого характеру праці);

22 розвиток стійких моральних якостей особистості (доброта, 
чуйність, порядність, принциповість, терпимість, педаго-
гічний такт тощо);

22 розвиток досконалого стилю педагогічного мислення;
22 розвиток педагогічної техніки, виконавчої майстерності, 

артистизму;
22 розвиток умінь емоційно-вольової саморегуляції.

2. Формування цілісного педагогічного колективу:
22 консолідація, згуртованість педагогічного колективу як 

колективу однодумців;
22 вироблення єдиного педагогічного кредо, позиції, загаль-

них цінностей, ритуалів, традицій;
22 організація діагностики та самодіагностики реальних на-

вчальних можливостей учнів, класних колективів, про-
фесійних можливостей, потреб і запитів учителів;

22 експертна оцінка авторських варіантів програм, навчаль-
них планів, підручників, посібників, засобів навчання 
та виховання, створених у певному колективі;

22 контроль та аналіз конкретного навчально-виховного про-
цесу та його результатів — якості знань, умінь і навичок, 
вихованості та розвитку школярів;

22 виявлення, узагальнення, поширення внутрішньошкіль-
ного педагогічного досвіду, обмін цінними методичними 
знахідками;

22 стимулювання групової творчості й ініціативи членів пе-
дагогічного колективу;

22 залучення колективу до науково-дослідної, дослідно-екс-
периментальної роботи, цілеспрямованого створення нового 
досвіду своєї школи.

3. Забезпечення зв’язків школи як системи з більш широкими си-
стемами, педагогічною наукою, досвідом учителів інших шкіл:
22 творче осмислення соціального замовлення, нових нор-

мативних актів і документів, доведення їхнього змісту 
до свідомості кожного педагога;

22 упровадження досягнень передового та новаторського пе-
дагогічного досвіду, профілактика типових для всіх шкіл 
складнощів і недоліків педагогічної діяльності;

22 впровадження та використання досягнень психолого-педа-
гогічної науки, інших наукових дисциплін;

22 поширення за межі школи кращого досвіду, створеного 
всередині колективу (через систему кабінетів передового 
досвіду, педагогічних читань, публікацій тощо).

Метою методичної роботи в школі є розвиток професійної 
компетентності, майстерності вчителів.

Мета — ідеальний образ, модель бажаного майбутнього ре-
зультату діяльності. Отже, визначити цілі завдань методичної 
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роботи означає визначити її найважливіші, бажані, необхідні ре-
зультати. А вони полягають у зростанні професійної компетент-
ності, професійної майстерності вчителів і вихователів.

Професійна компетентність — це рівень професійної 
майстерно сті. Опанувати спеціальність можна з різним ступе-
нем майстерності, тобто на різному кваліфікаційному рівні. Але 
до вершини майстерності можна йти лише одним шляхом: знизу 
вгору, від малого до більшого, від невміння до вміння.

Професійна компетентність — це форма виконання учителем 
своєї діяльності, зумовлена ґрунтовними знаннями ним власти-
востей предметів (людина, група, колектив), вільним володінням 
змістом своєї праці (професійно-педагогічні функції, види діяль-
ності та дії, за допомогою яких ці функції реалізують), а також 
відповідністю цієї праці професійно важливим якостям учителя. 
Говорити про майстерність учителя можна лише за наявності 
в нього відповідних знань, умінь і навичок, професійно важли-
вих якостей (операційно-технічна сфера особистості), а з іншого 
боку — сформованого його внутрішнього світу — потреб, уста-
новок, професійних орієнтацій і мотивів діяльності (потребніс-
но-мотиваційна сфера), уявлень про себе, свої професійні якості, 
результати власної діяльності (самооцінка).

Професійна майстерність з погляду руху вчителя до його 
вершин містить три підетапи.

1. Адаптація (адаптувальний фахівець). На цьому етапі осно-
вне навантаження припадає на відпрацьовування й опану-
вання спеціальних функцій, що становлять ядро професії. 
При цьому процес адаптації здійснюють двома шляхами. 
Перший, що має більше використання, зведено до того, що 
спочатку формується неповна структура діяльності, яка далі, 
протягом кількох років, удосконалюється (або не удоскона-
люється) до повної за допомогою додавання нових аспектів. 
Другий, що зустрічається рідше, характерний тим, що мо-
лодий учитель одразу розпочинає здійснювати професійну 
діяльність у досить повній формі, за всіма параметрами, по-
дібно до тієї діяльності, яку демонструють більш досвідчені 
фахівці, з різницею лише в масштабі.

2. Стабілізація (стабільний фахівець). Етап характерний праг-
ненням фахівця до відтворення діяльності в незмінних, тобто 
стандартизованих, прийнятих формах. Тут закріплюють все, 
що було створене раніше. Цей етап передбачає досконале  

володіння професійними засобами, чіткість, віртуозність у за-
стосуванні методів роботи.

3. Перетворення (учитель-інноватор). Основними характеристи-
ками цього етапу професійної діяльності є різноманітність, 
полікомпетентність, більша інтенсивність, акцентування уста-
новки вчителя на новизну та перетворення, пильна увага 
до питань практичного впровадження нового, значна інтен-
сивність професійних контактів, широта виходів у суміжні 
галузі знань, висока оцінка своєї роботи як однієї з головних 
цінностей життя, прагнення до самостійності, втрата страху 
відповідальності.

Усі завдання методичної роботи з погляду руху вчителя до ви-
сот професійної майстерності можуть бути розділено на компенса-
торні завдання подолання прогалин з підготовки вчителя, адаптацій-
ні завдання пристосування до мінливих вимог і завдання розвитку 
якісного творчого зростання, спрямовані на удосконалення ком-
петентнісного навчально-виховного процесу. Удосконалення на-
вчально-виховного процесу багато в чому залежить від наукової 
організації планування всієї діяльності школи. Досвід і практика 
свідчать, що це необхідно враховувати керівнику школи в першу 
чергу. Надаємо методичні рекомендації щодо організації плануван-
ня всієї діяльності школи:

22 складання плану роботи школи на навчальний рік;
22 календарне планування проведення загальношкільних за-

ходів;
22 складання розкладу уроків;
22 особисте тижневе планування роботи керівників школи;
22 планування навчально-виховної роботи вчителя;
22 планування роботи методичного об’єднання (кафедри);
22 планування роботи класного керівника, вихователя;
22 планування роботи шкільної бібліотеки;
22 планування роботи учнів на шкільній навчально-дослідній 

ділянці.

Складанню плану завжди передує ґрунтовний комплексний 
аналіз стану навчально-виховної роботи школи з метою виявлен-
ня в ній умов, які забезпечують успіх роботи, а також розкриття 
причин, які породжують недоліки.

Комплексний аналіз — це не лише дослідження ходу та ре-
зультатів навчальної та виховної роботи, але й вивчення зовнішніх 
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зв’язків школи, які впливають на її діяльність, перспектив роз-
витку навчально-виховного процесу, педагогічного й учнівського 
колективів. Результати комплексного аналізу, висновки, зроблені 
на його підставі, становлять одну з наукових вихідних для ви-
значення актуальних завдань школи на наступний період із ура-
хуванням при цьому можливостей їхньої реалізації.

Планування роботи школи регламентоване межами навчаль-
них програм, низкою методичних рекомендацій, наказів органів 
управління. Під час складання плану роботи необхідно керу-
ватися постановами уряду про школу, Державним стандартом 
освіти в Україні, наказами Міністерства освіти і науки Укра-
їни та місцевих органів освіти, нормативними документами, 
інструктивними листами та положеннями щодо роботи окремих 
ланок, планом роботи рай(міськ)во, орієнтовним змістом ви-
ховання в національній школі, результатами аналізу навчаль-
но-виховної роботи за минулий навчальний рік і завданнями, 
які з нього випливають, запитами та міркуваннями вчителів 
і батьків щодо питань реалізації завдань, які постають перед 
школою, запитами й інтересами дитячого колективу, розумін-
ням суті мети, якої має досягнути колектив школи  до кінця 
навчального року.

До плану роботи школи висунуто також низку вимог. Він 
має відображати завдання, які постають перед конкретною шко-
лою. Поставлені завдання мають реалізовуватись конкретними 
заходами щодо удосконалення навчально-виховного процесу, 
управління школою в цілому й окремими її підрозділами. Ці-
льова установка щодо здійснення контролю повинна мати пря-
мий зв’язок із загальними завданнями школи, сформульованими 
на початку плану.

Планування роботи в загальноосвітньому навчальному закладі 
не виключає прав керівників, педагогічних колективів на твор-
чість, поліваріантність щодо вибору форм і структури планів. 
Вони мають бути стислими, конкретними, лаконічними, перед-
бачати заходи, які обов’язково мають бути виконані й які можна 
контролювати.

Система планування роботи школи передбачає наявність орга-
нічного зв’язку та взаємодії між різними видами планів, які 
складають у школі.

У загальноосвітніх навчальних закладах І–III ступенів уста-
новлюють таку систему планування.

1. Перспективне прогнозування розвитку матеріально-технічної 
бази, кадрового забезпечення та навчально-виховного процесу 
загальноосвітнього навчального закладу.

2. План роботи школи на навчальний рік.
3. Календарний план проведення загальношкільних заходів.
4. Розклад уроків.
5. Особисте тижневе планування роботи керівників школи.
6. Плани навчально-виховної роботи вчителя.
7. План роботи методичного об’єднання.
8. План роботи класного керівника, вихователя.
9. План роботи шкільної бібліотеки.

10. План роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці.
11. Плани роботи шкільних гуртків, спортивних секцій.

Йдеться про розвиток матеріально-технічної бази, кадрового 
забезпечення та навчально-виховного процесу загальноосвітнього 
навчального закладу.

Найбільш оптимальним строком для перспективного прогно-
зування вважають п’ять років, оскільки цей термін передбачають 
окремі нормативні документи, зокрема Типове положення про 
атестацію педагогічних працівників України.

Перспективне прогнозування не може бути єдиним за фор-
мою та змістом для всіх шкіл. У ньому слід ураховувати місцеві 
умови й особливості кожної школи. У перспективному прогнозу-
ванні можуть бути такі розділи:

22 вступ;
22 розвиток матеріально-технічної бази;
22 зміна сітки класів і контингенту учнів;
22 забезпечення школи педагогічними кадрами;
22 графік атестації;
22 графік курсової перепідготовки;
22 вивчення системи роботи вчителів;
22 вивчення стану викладання основ наук;
22 вивчення окремих напрямів виховної роботи.

Перспективні завдання можна визначити також у галузі ме-
тодичної роботи, науково-педагогічних проблем, наукової орга-
нізації праці вчителя, вивчення, узагальнення й упровадження 
в практику перспективного педагогічного досвіду, результатів 
наукових досліджень, проведення конференцій і педагогічних 
читань.
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Єдиним документом з планування роботи школи є річний 
план. Його складають за участю педагогічного колективу, громад-
ських організацій. Він відображає найголовніші питання діяльно сті 
школи, обговорені в обов’язковому порядку педагогічною радою.

Розділи річного плану доцільно привести у відповідність 
із структурою Закону України «Про загальну середню освіту».

I. Вступ (містить основні завдання та педагогічні проблеми 
на новий навчальний рік у світлі наказів і розпоряджень 
Міністерства освіти і науки, ОУО, рай(міськ)во).

 Що ж до науково-педагогічного аналізу діяльності педагогічно-
го колективу за попередній навчальний рік, то його має робити 
директор школи в доповіді на підсумковій педагогічній раді.

II. Організаційні заходи щодо реалізації Закону України «Про 
загальну середню освіту». Здійснення всеобучу:
22 організація обліку дітей 5–18 років у мікрорайоні школи, 

охоплення їх навчанням;
22 виявлення й улаштування дітей із психофізичними ва-

дами;
22 створення умов для систематичного відвідування школи 

та попередження відсіву школярів: організація підвезення 
їх до школи та від школи додому й оформлення проїзних 
документів; укомплектування ГПД, пришкільного інтер-
нату учнями; створення та використання фонду всеобучу; 
забезпечення учнів гарячим харчуванням, підручниками, 
учнівським приладдям;

22 заходи з організованого початку та закінчення навчаль-
ного року: укомплектування учнями класів і навчальних 
груп старшокласників за профілями трудового навчан-
ня; розподіл класів за класними кімнатами та змінами 
навчання; призначення класних керівників, вихователів 
ГПД, завідувачів кабінетів, майстерень, керівників мето-
дичних об’єднань, керівників гуртків, спортивних секцій 
тощо; раціональний розподіл педагогічного навантаження; 
опрацювання розкладу уроків, плану-календаря роботи 
школи, координаційних графіків навчальних екскурсій, 
контрольних робіт, інших внутрішніх документів щодо на-
вчально-виховного режиму школи; організація планування 
навчально-виховної роботи вчителів, класних керівників, 
усіх ланок діяльності школи; організація та проведення 
підсумкової державної атестації, випуску учнів.

III. Організація роботи з розвитку здібностей і талантів учнів:
22 проведення предметних тижнів;
22 проведення шкільних олімпіад із предметів; турнірів знав-

ців (поезії, театру, музики, з предметів); конкурсів щодо 
питань етики й естетики; балу літературних героїв; кон-
курсу-захисту улюбленої книги, читацького формуляру; 
виставки наочних посібників, виготовлених переможцями 
конкурсних змагань із предметів.

IV. Заходи щодо виховання учнів на національних традиціях 
України:
22 спільна робота з органами учнівського самоврядування 

щодо планування роботи, проведення класних і учнівських 
зборів з організації учнівського самоврядування;

22 організація пошукової роботи, уроків народознавства, кон-
курсів творчих робіт («Поріг батьківської хати»), вечорів 
(«Ой не ріж косу», «Глибинна течія пам’яті», «Щедрий вечір, 
добрий вечір»), турнірів («Нумо, хлопці», «Нумо, дівчата»);

22 проведення профілактичної роботи із запобігання амораль-
ної поведінки учнів, організації правовиховної роботи;

22 організація виховної роботи за місцем проживання учнів 
і в мікрорайоні школи.

V. Заходи із санітарно-гігієнічного виховання та фізичного роз-
витку учнів:
22 бесіди, конкурси, практичні заняття про гігієну харчу-

вання за умов проживання на забрудненій радіонуклідами 
території;

22 організація систематичного вивчення та виконання всіма 
працівниками й учнями санітарних норм і правил з техні-
ки безпеки, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гі-
гієни щодо збереження здоров’я та життя учнів у школі 
та поза школою (у навчальних кабінетах, майстернях, 
спортивних залах, на перервах, на вулицях і дорогах, 
на залізничному та водному транспорті, під час екскурсій 
і походів, на воді й на льоду, у разі виявлення вибухо- 
та вогненебезпечних предметів);

22 організація медичних оглядів школярів і профілактика 
захворювань зору, слуху, опорно-рухового апарату, за-
студних;

22 санітарно-гігієнічна пропаганда, статеве виховання, попере-
дження випадків пияцтва, паління та наркоманії;
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22 організація спортивних змагань і спортивних тижнів, тур-
нірів;

22 ДПЮ та військово-патріотичне виховання: заходи із забез-
печення якісного виконання програм, організації військо-
во-патріотичного виховання учнів, їхньої морально-психо-
логічної та практичної підготовки до захисту незалежної 
України, служби в Збройних силах України.

VI. Організація професійних консультацій учнів і їхньої про-
дуктивної праці:
22 виховання в дітей любові до праці, глибокої поваги до лю-

дей праці, проведення тижня ознайомлення учнів із профе-
сіями, необхідними для району (міста), планування проф-
орієнтаційної роботи по класах;

22 організація у процесі трудового навчання продуктивної 
праці учнів, розвиток їхньої технічної творчості, конструк-
торського мислення;

22 організація суспільно-корисної праці учнів.

VII. Заходи з педагогізації батьків:
22 пропаганда педагогічних знань серед батьків і населен-

ня, організація роботи школи молодих батьків, проведен-
ня батьківських конференцій, зборів, випуск стіннівок;

22 проведення батьківських рейдів у мікрорайоні школи;
22 виявлення батьків, які не забезпечують правильного сі-

мейного виховання дітей, організація роботи з ними.

VIII. Координація дій школи з місцевими радами народних депу-
татів

 Спільна робота з рай(міськ)адміністраціями щодо питань 
установлення нормативів бюджетного фінансування, надан-
ня допомоги дітям із багатодітних сімей, організації профе-
сійного консультування учнів; соціального захисту вчителів; 
стану харчування та підвезення учнів, їхнього оздоровлення 
у процесі навчання та під час канікул; підготовки школи 
до нового навчального року.

IX. Робота із забезпечення професійних знань і вмінь учителів 
школи:
22 плани та тематика роботи педагогічної ради та нарад при 

директорові;
22 організація вивчення та виконання нормативних доку-

ментів про школу;

22 напрями діяльності методичних об’єднань щодо упро-
вадження в навчально-виховний процес здобутків педа-
гогічної науки та передового педагогічного досвіду, за-
безпечення високої ефективності кожного уроку, єдності 
навчальної, позакласної та позашкільної роботи, вирішен-
ня завдань виховання національної самосвідомості, мо-
рального, етичного, фізичного виховання; тематики лекцій 
для педколективу; проблематики семінарів, учительських 
конференцій, педагогічних читань і виставок;

22 забезпечення планової курсової та семінарської перепід-
готовки вчителів, наставництво та стажування молодих 
спеціалістів, надання індивідуальної методичної допомоги 
окремим учителям;

22 заходи з чергової атестації вчителів.

X. Організація фінансово-господарської діяльності школи 
та створення матеріально-технічної бази:
22 аналіз бюджетних асигнувань на наступний рік і складан-

ня плану щодо його використання;
22 заходи з підготовки навчально-матеріальної бази школи 

до нового навчального року; поповнення й обладнання 
кабінетів, майстерень, бібліотеки навчально-наочними по-
сібниками, інструментами, книгами, забезпечення класів 
(кабінетів) меблями, підготовка робочих місць для вчи-
телів тощо;

22 ремонт та оформлення школи, завезення палива;
22 залучення коштів спонсорів для зміцнення навчально-ма-

теріальної бази школи;
22 поповнення бібліотечного фонду літературою, підручни-

ками;
22 поліпшення побутових умов у пришкільному інтернаті;
22 розширення й обладнання спортивного комплексу;
22 організація роботи технічного персоналу.

XI. Координація внутрішньошкільного контролю:
22 організація контролю за виконанням урядових рішень 

у галузі освіти, наказів і розпоряджень Міністерства освіти 
і науки України, органів освіти, нормативних документів 
про школу, пропозицій інспекторських обстежень школи, 
рішень педагогічної ради, власних наказів і річного плану 
роботи школи;
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22 використання різних форм контролю з метою підвищення 
його впливу на рівень і результативність навчально-ви-
ховного процесу:
— перевірка та затвердження планів навчально-виховної 

роботи вчителів, усіх ланок діяльності школи;
— аналіз виконання навчальних програм, викладання 

окремих предметів (особливо нових), навантаження 
учнів домашніми завданнями, організація позашкіль-
ної роботи;

— вивчення системи роботи вчителів, вихователів, зокрема 
тих, які підлягають черговій атестації;

— вивчення й аналіз якості знань, умінь і практичних 
навичок учнів, рівня їхньої вихованості, згуртованості 
класних і загальношкільних колективів (директорські 
контрольні роботи, класно-узагальнювальний конт-
роль);

— перевірка роботи щодо попередження неуспішності, 
відсіву учнів зі школи, правопорушень та аморальних 
учинків, індивідуальної роботи з дітьми та підлітками, 
які вимагають особливої педагогічної уваги;

— контроль за веденням класних журналів та іншої шкіль-
ної документації;

— перевірка виконання рекомендацій за результатами по-
передньої атестації вчителів, післякурсових завдань;

22 здійснення оперативного контролю за станом техніки без-
пеки й охорони праці, пожежної безпеки, за роботою з по-
передження травматизму та нещасних випадків із дітьми.

Календарний план проведення загальношкільних заходів 
складають на семестр. Він є спільним документом адміністрації, 
профспілкової організації й органів учнівського самоврядування.

У плані визначають дати, дні та години проведення загально-
шкільних заходів: засідань педагогічної ради, профспілкових збо-
рів, методичних об’єднань та інших колективних форм методичної 
роботи, засідань і загальних зборів органів учнівського самовря-
дування, шкільних і класних зборів батьків, роботи учнівських 
гуртків, студій і спортивних секцій, відзначення знаменних дат, 
проведення інших загальношкільних заходів. Календарний план 
має забезпечити економне та раціональне витрачання часу, не до-
пускати перевантаження вчителів і учнів.

Таким чином, в межах методологічних засад розвитку си-
стеми методичної роботи в школі визначено, що всі завдання 
методичної роботи з точки зори руху вчителя до висот професій-
ної майстерності можуть бути поділені на завдання з подолання 
прогалин щодо підготовки вчителя (компенсаторні завдання), за-
вдання пристосування до змінених вимог (адаптаційні завдання) 
і завдання якісного творчого зростання (завдання розвитку), спря-
мовані на удосконалення навчально-виховного процесу за умов 
компетентнісного підходу в Україні. Удосконалення навчально-ви-
ховного процесу багато в чому залежить від наукової організації 
системи методичної роботи, планування всієї діяльності школи, 
її реалізації та одержаного результату відповідно до запланованої 
мети розвитку навчального закладу.


