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Зростання потоку наукової інформації – характерна ознака сучасного розвитку 

суспільства, а також підвищення рівня вимог до обсягу базових знань учнів, зумовлюють 

необхідність інтенсифікації процесу навчання. 

Останнім часом багато уваги приділяється інноваційним процесам в освіті, їх  

оновленню, вдосконаленню, забезпеченню  сталого розвитку.   

Закон України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національна доктрина 

розвитку освіти України у ХХІ столітті передбачають суттєве удосконалення 

внутрішньошкільної науково-методичної роботи.  

Проблема розвитку творчого потенціалу педагогів, запровадження інноваційних 

технологій навчання та виховання, вдосконалення змісту загальної освіти набуває 

першочергового значення. Все це є доказом необхідності оновлення системи науково-

методичної роботи школи. 

Проблему науково-методичного забезпечення навчального процесу в різних 

закладах освіти досліджували Я.Я. Болюбаш, О.А. Дубасенюк, В.А. Козаков, М.Ф.Степко, 

Ю.В.Андріяко, Г.Є. Гребенюк, І.П.Лащик, Г.О.Шемелюк, С.М.Гончаров та ін.  

Існуюча система внутрішньошкільної науково-методичної роботи відіграє важливу 

роль у розвитку сучасної загальноосвітньої школи. Тривалий час вона озброювала 

педагогічні кадри необхідними знаннями, уміннями, сприяла піднесенню їх наукового 

рівня та професійної майстерності. Однак як у змістовному, так і в організаційному плані 

внутрішньошкільна науково-методична робота перестала відповідати у повному обсязі 

сучасним вимогам розвитку української національної школи, не може забезпечувати 

повною мірою подолання суперечностей між рівнем знань, уміннями педагогів і вимогами 

суспільства. 

Відповідаючи основному життєвому завданню система внутрішньошкільної 

науково-методичної роботи перебуває перед необхідністю внесення кардинальних змін до 

змісту та організаційних форм свого функціонування. Сьогодні закладено нові підходи до 

організації освіти в школі що і зумовлює впровадження інноваційних освітніх технологій 

як основу оновлення системи науково-методичної роботи закладу освіти.  

Оновлення освіти – справа досить складна. Удосконалення навчально-виховного 

процесу в загальноосвітньому закладі пов’язане, в першу чергу, із завданням щодо 

модернізації внутрішньошкільної науково-методичної роботи, її удосконаленням на 

інноваційній основі. 

Забезпечити реалізацію завдання щодо модернізації внутрішньошкільної науково-

методичної роботи, її удосконаленням на інноваційній основі можливо завдяки залученню 

педагогів до творчої діяльності, дослідно-експериментальної роботи, формування у них 

нових підходів до організації науково-методичної роботи, нового розуміння педагогічної 

творчості. 

З одного боку, дослідно-експериментальну діяльність шкільного педагога необхідно 

розглядати як форму педагогічної творчості, з іншого, як умову позитивного розвитку 

шкільної навчально-виховної системи.  

Система науково-методичної роботи навчального закладу покликана:  

- розвивати та оновлювати зміст навчання;  

- задовольняти інтереси педагогічного колективу у постійному підвищенні фахового 

рівня;  



- удосконалювати навчально-виховний процес;  

- впроваджувати інноваційні педагогічні технології у навчальний процес. 

Одним із ефективних шляхів процесу модернізації системи науково-методичної 

роботи може бути реалізація  єдиної методичної теми школи, яка буде реалізовуватися 

через індивідуальну науково-методичну діяльність педагога, що спрямована на 

усвідомлену, планомірну та безперервну роботу щодо вдосконалення його теоретичної та 

практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.    

Найважливішою індивідуальною формою науково-методичної роботи є 

індивідуальна робота вчителя над науково-методичною темою  (проблемою)  та 

самоосвіта, а саме:   

- опрацювання літератури;  

- вивчення та творче застосування досягнень передового педагогічного досвіду;  

- аналіз та узагальнення власного досвіду;  

- удосконалення практичної підготовки з питань різноманітних завдань навчального 

характеру;  

- проведення семінарів, консультацій, лекцій тощо.  

Питома вага застосування цих форм роботи неоднакова. Насамперед береться на 

озброєння педагога індивідуальна робота над літературою:  аналіз всіх джерел науково-

методичної інформації з даної теми,  отриманих в процесі курсової перепідготовки, 

підвищення кваліфікації,  участь в роботі семінарів тощо;  вивчення джерел і читання 

літератури з даної теми; вивчення досвіду педагогів-новаторів тощо.    

Педагог таким чином набуває навичок аналізу своєї педагогічної діяльності, 

навчається прийомам науково-дослідної роботи, набуває вміння оформлення та подання 

результатів індивідуальної роботи над науково-методичною темою  (проблемою). 

Найбільш значущі результати індивідуальної роботи педагога можуть бути подані як 

матеріали для обговорення на засіданнях методичних комісій, семінарах, педагогічних 

читаннях, науково-практичних конференціях,  а в окремих випадках можуть стати 

основою для виступу педагогів як лекторів. 

Таким чином, індивідуальна робота над науково-методичною темою (проблемою) в 

рамках реалізації проблеми школи стає фактором, спрямованим на удосконалення системи 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в цілому.     

Система роботи над єдиною методичною темою вимагає індивідуальних 

(наставництво, консультування, стажування, самоосвіта), групових (методичні 

об’єднання, творчі та профільні групи, Школа передового педагогічного досвіду, 

педагогічної майстерності, об’єднання вчителів за інтересами, практикуми) та масових 

форм (цільові семінари, практикуми, педагогічні читання, науково-практичні конференції, 

методичні оперативні наради, методичні фестивалі, конкурси тощо), які перебувають в 

органічній єдності, взаємодіють, доповнюють одна одну. 

Першим кроком до побудови системи роботи у цьому напрямку може бути 

колективне обговорення та опрацювання програмно-концептуальних положень, зокрема 

принципів роботи над єдиною методичною темою школи: всебічності змісту науково-

методичної роботи, комплексності, системності; зв'язку змісту із комплексом цілей і 

завдань науково-методичної роботи; актуальності, єдності науковості та доступності, 

практичної спрямованості вибору пріоритетів у змісті науково-методичної роботи. 

Важливим є формулювання вимог до визначення методичної теми школи: 

актуальність теми (проблеми) для діяльності педагогічного колективу; відповідність теми 

розвитку педагогічного колективу щодо реалізації завдань проблеми; співзвучність теми із 

сучасними педагогічними ідеями; діалектичний зв'язок (шкільна тема – проблема міста 

(району, області) – передовий досвід – конкретний науково-дослідний заклад). 

Під час роботи над обраною методичною темою педагогічні колективи шкіл можуть 

реалізовувати інноваційні технології такі як: 

 технологія адаптивного управління; 



 компетентісно орієнтований підхід до формування та розвитку дітей і підлітків; 

 проектно-модульна технологія планування та реалізації навчально- виховного 

процесу; 

 технологія поліпрофільності у межах освітнього округу; 

 технологія векторної взаємодії суб’єктів освітнього округу; 

 технологія корпоративного навчання педагогів.  

Оновлення системи науково-методичної роботи нерозривно пов’язане з розвитком 

нового педагогічного мислення, вивченням інноваційних технологій навчання, що 

базуються на комп’ютерній підтримці навчальної діяльності та інтенсифікації навчального 

процесу, підвищує ефективність навчально-виховного процесу та професійний рівень 

педагогів.  
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