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Сидорук Святослав Миколайович, начальник відділу загальної
середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки Рівненської
ОДА
Шановні гості, учасники Всеукраїнського науково-педагогічного
семінару керівників структурних підрозділів закладів післядипломної
педагогічної освіти з питань координації діяльності районних, міських
методичних кабінетів, центрів, щиро вітаю усіх вас на Рівненщині!
Основним завданням системи освіти України в цілому та Рівненщини
зокрема є створення умов для рівного доступу мешканців регіону до якісної
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої
освіти. Пріоритетними напрямами роботи у зазначеному напрямку є збільшення
показника охоплення дітей дошкільною освітою; забезпечення впровадження
нових Державних стандартів у початковій та середній ланці, системи
профільного навчання, функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх
навчальних закладів; удосконалення структури та ефективності роботи шкільних
округів; інформатизація та комп’ютеризація навчально-виховного процесу;
використання інформаційно-комунікаційних Інтернет-технологій для створення
єдиного освітнього інформаційного простору; актуалізація системи підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, підготовки вчителів та вихователів до роботи в
умовах профільного навчання, інклюзивної освіти; посилення ролі формування
духовних та моральних цінностей учнівської молоді; збільшення охоплення
дітей позашкільною освітою, технічне оснащення позашкільних закладів;
забезпечення обладнанням закладів для дітей з особливими потребами з метою
покращення корекційної освіти; сприяння забезпеченню соціальних гарантій
педагогічних працівників та зміцненню матеріально-технічної бази навчальних
закладів; будівництво нових шкіл та ліквідація їх аварійності приміщень;
збільшення показника підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які
проживають за межею пішохідної доступності.
Сучасний динамічний інноваційний розвиток нашої держави, соціальноекономічні реформи зумовлюють нові пріоритети модернізації освітньої галузі,
яка розвивається в умовах формування інтенсивних ринкових відносин і
постійно зростаючих професійних запитів педагогічних працівників на освітні
послуги.
Науково-методичні установи – це та ланка в системі освіти, яка, по суті, є
пульсом педагогічного життя конкретного регіону і трансформатором
педагогічних ідей у державі.
Науково-методична робота, що реалізується на базі районних, міських
методичних кабінетів, центрів розглядається в сучасних умовах як система з
основними її ознаками організаційного та науково-методичного забезпечення
неперервного духовного та професійно-творчого розвитку особистості
педагогічного працівника в міжкурсовий період. Вона є дієвим засобом
педагогічного управління навчально-виховним процесом у навчальних закладах
і динамічною системою, що сприяє підготовці вчителя, від якого насамперед
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залежить рівень навчальних досягнень і вихованості учнів, якість освіти в
цілому.
Можна з упевненістю стверджувати, що однією з передумов успішної
професійної діяльності вчителя є професіоналізм методичних кадрів, тому що
саме вони створюють умови для особистісного становлення педагогічних
працівників, є лідерами їх професійного розвитку, є «педагогами педагогів», як
їх часто називають.
Структурна модель обласної методичної служби включає:
- Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти як
основний науково-методичний і координаційний центр, в якому функціонує 13
кабінетів, в тому числі кабінет координації методичної роботи та управління
навчальними закладами;
- 20 науково-методичних установ районного і міського рівнів (12 мають
юридичний статус), в яких працює 287 методистів;
- понад 100 обласних структурних методичних підрозділів (авторські
майстерні, творчі групи, семінари, різного формату школи, майстер-класи тощо).
За середнім показником кожен методист координує діяльність приблизно
80 педагогічних працівників.
Освітня практика все частіше адаптує, видозмінює критерії, ілюструючи
при цьому потребу і необхідність використання їх для оцінки діяльності закладів
освіти, тому районні, міські методичні кабінети, центри будуть мати нарешті
чіткі, однозначні і прозорі критерії, тобто підстави з одного боку для
ідентифікації їх як науково-методичних установ, а з другого – для оцінки їхньої
діяльності з метою прийняття відповідних управлінських рішень на
принципах методичного менеджменту. Це дасть можливість забезпечити
взаємодію методичних кабінетів і органів управління освіти на принципах
субординації та координації.
Науково-методичні
установи
покликані
сприяти
практичному
використанню критеріїв для формування власних стратегій розвитку,
самооцінювання та аналізу тенденцій освітньої політики регіону.
Створення науково-методичного і кадрового забезпечення експертного
оцінювання діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів, а
саме про це йтиме мова під час семінару, сприятиме створенню нормативноправового регулювання проведення експертизи діяльності районних, міських
методичних кабінетів, центрів як науково-методичних установ та забезпечить
вдосконалення процедури проведення експертизи.
Тому сьогоднішній захід без сумніву є важливим для подальшого розвитку
творчості педагога, а відтак і підвищення якості надання освітніх послуг.
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Лавренчук Андрій Олександрович, кандидат наук з державного
управління, завідувач кафедри філософії, економіки та
менеджменту освіти, в.о. ректора Рівненського ОІППО,
заслужений працівник освіти України
КООРДИНАЦІЯ ЗАКЛАДАМИ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ
КАБІНЕТІВ, ЦЕНТРІВ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ
ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ
Шановні гості, учасники Всеукраїнського семінару!
Сучасний розвиток суспільства зумовив якісні зміни у всіх галузях
людського життя, в першу чергу, в освіті і науці, розвиток яких невід’ємно
пов'язаний зі становленням української держави.
Національною стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року
визначено, що зусилля науково-методичних служб за підтримки всього
суспільства та держави мають бути зосереджені на реалізацію пріоритетних
напрямів розвитку освіти, забезпечення системного підвищення якості освіти на
інноваційній основі, створення сучасного науково-методичного супроводу, а
також задекларовано забезпечення особистісного розвитку педагогічних
працівників згідно з їх індивідуальними задатками та потребами, що сприятиме
підвищенню доступності якісної, конкурентоспроможної освіти для кожного
громадянина. Таким чином, діяльність закладів післядипломної освіти
відповідно до стратегічного напряму розвитку національної освіти, інтегрування
у світовий освітній простір повинна бути спрямована на задоволення
професійних та соціальних запитів педагогічних працівників у системі
підвищення кваліфікації з урахуванням інноваційного розвитку галузі.
Стратегія модернізації регіональної науково-методичної системи
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників
спрямована
на
взаємодію,скоординованість дій інституту і методичних служб щодо різних
напрямів діяльності.
У системі освіти області, яка забезпечує науково-методичний супровід
дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє розвитку
педагогічної майстерності вчителів, діють 20 науково-методичних установ,
діяльність яких координує інститут. Нове бачення методичної роботи з
педагогічними працівниками на державному рівні спонукало до пошуків нового
змісту та технологій взаємодії з методичними кабінетами.
Розробляється концепція взаємодії інституту ірайонних, міських
методичних кабінетів, центрів для вирішення проблеми якісного методичного
супроводу освітнього процесу обласної освітньої системи.
Основною метою діяльності методичних службстало забезпечення
динамічного професійного розвитку педагогічних працівників у межах
взаємодіючої структури: самоосвіта – науково-методична робота навчального
закладу – науково-методична робота освітнього округу – районний методичний
кабінет– Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
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Науково-методична робота в області спрямована на вирішення таких
завдань:
координацію діяльності науково-методичних служб, моніторинг
якості та результативності їх діяльності;
організацію та координацію масових методичних заходів;
забезпечення науково-методичного супроводу і прогнозування
професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних кадрів;
підвищення якості інформаційно-організаційних та науковометодичних послуг, створення інформаційно-навчального середовища системи
освіти області;
проведення наукових досліджень, розроблення та впровадження
інноваційних педагогічних технологій у практику роботи навчальних закладів;
десимінаціюінноваційного педагогічного досвіду;
модернізацію форм, змісту і методів науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками щодо підготовки їх до роботи в умовах сучасної
освітньої парадигми, нових державних освітніх стандартів.
Під керівництвом інституту спостерігається трансформація
методичних кабінетів у науково-методичні установи, які вирішують на
належному науково-методичному та організаційному рівні складні сучасні
проблеми реформування системи освіти, підвищують кваліфікацію педагогічних
працівників шляхом оновлення змісту і форм методичної роботи, здійснюють під
керівництвом інституту післядипломної педагогічної освіти наукові пошуки та
експериментальні дослідження.
Із метою вдосконалення діяльності районних, міських методичних
кабінетів,центрів, подальшого їхнього інноваційного розвитку, модернізації
координаційної діяльності працівники інституту брали участь у Всеукраїнському
науково-пошуковому проекті «Критеріальний підхід до оцінки діяльності
районних, міських методичних кабінетів як науково-методичних установ».
Участь у даному проекті сприяла створенню обласної творчої групи із
працівників інституту та методистів районних, міських методичних кабінетів,
центрів для проведення наукових пошуків стосовно розроблення критеріїв
діяльності методичних служб навчальних закладів.
Відрадно, що впродовж роботи Всеукраїнського семінару буде розпочато
здійснення підготовки експертів з оцінювання діяльності районних методичних
кабінетів та загальноосвітніх навчальних закладів, будуть розглянуті результати
апробації Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності районних, міських
методичних кабінетів. Відповідно буде вибудувана стратегія координації
закладами післядипломної педагогічної освіти діяльності районних, міських
методичних кабінетів, центрів в умовах реалізації державних освітніх стандартів,
що сьогодні є особливо актуальним.
Особлива увага приділяється впровадженню дистанційних форм науковометодичної роботи, створенню віртуальних педагогічних інтернет-спільнот,
Інтернет-технологій, розробці та апробації організаційних моделей професійної
діяльності методиста щодо раціонального використання ресурсів освітніх
глобальних інформаційних мереж, що дозволяє здійснювати особистісно6

орієнтовану інформаційну підтримку відповідно до напряму діяльності кожного
методиста.
До послуг методистів РМК в інституті створені спеціальні бібліотечні і
ресурсні фонди, медіацентр, електронні бази даних творчих педагогів
Рівненщини, освітніх проектів,
навчальних та методичних матеріалів,
електронних програмних засобів тощо. Сформовано систему постійного
консультування методичних працівників, діють консультпункти, проводяться
консультації в Інтернет-режимі, здійснюється онлайн-спілкування.
Характерною особливістю науково-методичної діяльності інституту є її
практична
спрямованість.
Науково-методичні
працівники
інституту
відстежують тенденції, проблеми, шляхи вдосконалення навчально-виховного
процесу у дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх закладах області,
управлінської та методичної діяльності, проводять виїзні навчальні семінари для
керівників районних, міських структурних підрозділів, працівників методичних
служб.
Сформовано банк методистів інституту та районних, міських методичних
кабінетів, центрів, які беруть участь в апробації та експертизі електронних
засобів навчання.
Продовжується спільна діяльність інституту та районних, міських
методичних кабінетів, центрів з обласним освітнім навігатором, метою якого є
забезпечення функціонування інформаційно-освітнього середовища на
допомогу працівникам методичних служб та педагогам. У рубриці «Освітня
Рівненщина», розміщуються творчі здобутки методистів, педагогів області.
Зібрано більше п’ятисот навчально-методичних матеріалів.
Такі шляхи співпраці з районними методичними кабінетами дають змогу
стратегічно планувати науково-методичну роботу, суттєво оновлювати функції і
спрямовувати діяльність на професійний розвиток педагога.
Ефективною та оптимальною формою роботи є проведення Червневих
методичних студій, методичних сесій.
На базі чотирьох методичних кабінетів, досвід яких вивчений і
узагальнений, створено базові науково-методичні установи, проводяться
майстер-класи, школи педагогічного досвіду, функціонують консалтингові
центри, засідання Школи методичної майстерності, за результатами яких
укладаються навчально-методичні посібники.
Продовжено формування мережі базових методичних кабінетів із
основних напрямів їх діяльності. Досвід роботи базових методичних кабінетів
систематично презентується на міжнародних та всеукраїнських виставках,
обласному конкурсі-ярмарку, під час зустрічей делегацій із інших регіонів
України.
Важливим напрямом діяльності інституту є моніторинг стану організації
науково-методичної діяльності районних методичних кабінетів, процедура
якого дозволяє організовувати і проводити моніторинг за трьома рівнями:
управлінським, методичним, педагогічним. Для забезпечення наукового рівня
вирішення даного питання працівниками інституту розроблено методичні
рекомендації, алгоритми вивчення стану методичної, управлінської діяльності,
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навчання і виховання, відповідний інструментарій. Щорічно працівники
інституту відвідують декілька районних методичних кабінетів, вивчають стан
науково-методичної роботи, навчання та виховання і надають комплексну
методичну допомогу працівникам методичних установ. За результатами
вивчення стану працівники інституту готують пакет документів.
Із 2011 року започатковано випуск інформаційно-методичного бюлетеня
«Методист»,підготовлено тематичні випуски: «Моніторинговий підхід до
вивчення стану навчання і виховання», «Технології методичної роботи»,
«Портфоліо методиста», «Науково-методичний супровід інклюзивної освіти»,
«Педагогічний досвід: технології вивчення, узагальнення та поширення» та інші.
Новими векторами інституту щодо координації діяльності методичних
службє вибудова поля мережевої взаємодії у системі неперервної освіти
педкадрів; модернізація розгалуженої інфраструктури методичної служби на
принципах мережевої взаємодії й маркетингу; розроблення нових, більш
досконалих критеріїв експертизи освіти в регіоні, механізмів їх застосування у
практичній діяльності, впровадження яких сприятиме забезпеченню стабільного
функціонування й розвитку системи освіти на Рівненщині, формуванню єдиного
інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи.
Зичу всім вам вирішення накреслених завдань, змістовного і
продуктивного діалогу щодо перезавантаження методичних служб, експертного
оцінювання їх діяльності відповідно до сучасних освітніх викликів.

Литвиненко Григорій Миколайович, старший науковий
співробітник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України, доцент
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ І КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ І НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Надзвичайно важливою складовою національної системи освіти є
методична служба – районні (міські) методичні кабінети (центри), які були й
залишаються для багатьох вчителів, особливо сільської місцевості, найближчим
джерелом свіжої педагогічної думки, джерелом інформації. Саме працівники
методкабінетів покликані систематично знайомити педагогічних працівників з
сучасними тенденціями розвитку освіти, інформаційно-комунікаційними
технологіями навчання, сприяти впровадженню їх у педагогічну практику,
надавати вчителям допомогу.
Положення про районний (міський) методичний кабінет, затверджене
п’ять років тому наказом Міністерства освіти і наук України від 08. 2008 № 1119,
привернуло увагу педагогічної громадськості до проблем діяльності методичної
служби, дало можливість органам виконавчої влади та місцевого
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самоврядування, приміром, Вінницької, Запорізької, Тернопільської та ряду
інших областей вжити заходів щодо поліпшення кадрового забезпечення
методичних кабінетів і центрів.
Значних успіхів щодо приведення районних (міських) методичних
кабінетів і центрів у відповідність з новим Положенням, їх кадровому
забезпеченню досягнуто також у Волинській, Вінницькій, Донецькій,
Запорізькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганської,
Львівській, Сумській, Тернопільській, Черкаській, Чернівецькій та ряду інших
областей.
На сьогодні за даними закладів ППО мережа і контингенти працівників
районних (міських) методкабінетів (центрів) разом з працівниками
психологічної служби і психолого-медико-педагогічних комісій (ПМПК) мають
такий вигляд (табл.1):
Таблиця 1
№№
Всього З них
п/п
РМК
ММК НМЦ
1.
К-сть
науково-методичних 708
482
127
99
установ (НМУ)
У %%
68,0
18,0
17,0
1.1
У них педагогічних працівників 8044
5136,5 1231,5 1676
%%
64,0
15,0
21,0
у т. ч.
методичної служби
6864
4432,5 992,5
1439
%%
85,4
64,6
14,4
21,0
психологічної служби
676
427
122,5
126,5
%%
8,4
63,2
18,1
18,7
ПМПК
501
277
116,5
107,5
%%
6,2
55,3
23,3
21,4
У середньому (к-сть осіб)
11,4
10,6
9,7
17,0
1.2
К-сть НМУ, що мають
статус юридичної особи
177
125
29
23
%%
25,0
70,6
16,4
13,0
інтернет
674
472
119
83
2.
К-сть
працівників
органів 3139
1622
658
879
управління освітою
У середньому (к-сть осіб)
4,4
3,3
5,2
8,8
У Дніпропетровській області наказом Головного управління освіти і науки
обласної державної адміністрації від 13.11.2012 № 980/0/212-12 було
ліквідовано інспекторсько-методичну службу, яка функціонувала в регіоні з
1997 року. Натомість формується сучасна мережа науково-методичних установ,
зміст, завдання і функції яких відповідають Положенню.
Найбільш оптимальний штатний розпис (без урахування працівників
психологічної служби і ПМПК)мають науково-методичні центи м. Києва, у
9

кожному з яких працює від 12 до 18 методичних працівників, науково-методичні
установи Волинської – від 8 до 16,Тернопільської – від 10 до 20, Полтавської та
Рівненської (від 6 до 17) областей.
Слід зазначити, що методкабінети центри за своєю структурою і
кадровим забезпеченням далеко не однорідні. Так, серед них є так звані
малозабезпечені кадрами установи, які мають всього лише 1,5 посади
(Печенізький районний методкабінет Харківської області), по дві посади –
Коломацький районний методичний кабінет Харківської області ще 5–міських
методкабінетів(мм. Дніпродзержинськ Дніпропетровської, Моршин Львівської,
Судак АР Крим, Теплодар Одеської, Хмільник Вінницької областей,); 8 установ
– трьох і 28 – чотирьох працівників. Унікальним є
згадуваний уже
Дніпродзержинський міський методкабінет, колектив якого налічує 12 осіб, з
яких лише 2 працівники методичної, 1 – психологічної служби, решта 9 –ПМПК.
Відтак, більше сорока методкабінетів де-факто змушені працювати без
посад методистів, оскільки відповідно до наказу Міносвіти СРСР від 15 грудня
1985 року № 209, за яким до цього часу в Україні формуються штати методичної
служби, гарантованими працівниками кабінету, є завідувач, методист з
дошкільного виховання, методист з бібліотечних фондів шкільних підручників
(по 1 посаді) та 0,5 посади бібліотекаря, тобто 3,5 посади, решта, у тому числі й
методисти з шкільних дисциплін і виховної роботи, визначаються розрахунково.
Найбільше таких кабінету Дніпропетровській та Донецькій областях(по 6) тоді,
як у Волинській, Сумській, Тернопільській, Черкаській,Чернівецькій областях та
у м. Києві малозабезпечені кадрами науково-методичні установи відсутні.
Інша крайність. Найбільшу кількість працівників налічує Запорізький
міський інформаційно-аналітичний методичний центр–46 чол.; 42 –
Тернопільський комунальний методичний центр науково-освітніх технологій та
моніторингу, 43 чол. –Маріупольський науково-методичний центр Донецької
області. Ще 22 науково-методичні установи мають у своєму складі від 18 – 34
методичних працівників. Штат Львівського міського навчально-методичного
центру нараховує 76 чоловік, з яких
48 працівників – із неповним
навантаженням.
Окремі науково-методичні установи мають назви, які не відповідають
законодавству і новому Положенню, а відтак змісту, завданням і функціям
діяльності сучасної методичної служби. Так, стаття 42 Закону України «Про
загальну середню освіту» покладає завдання науково-методичного забезпечення
системи загальної середньої освіти на «районні (міські) методичні кабінети»
без вказівки на приналежність їх до органів управління освітою, як це, приміром,
сформульовано у цій же статті стосовно Центрального інституту ППО, який
віднесено до Академії (нині Національної) академії педагогічних наук України.
Тому методкабінет, не може бути структурним підрозділом відділу
(управління) освіти, а тим більше нових утворень на місцевому рівні –
районного центру по обслуговуванню закладів освіти(Одеська, Херсонська
області) тим більше, що зараз він має статус науково-методичної установи.
Правильною назвою методичної установи є «науково-методичний
центр» (п. 1. 2Положення). Тому важко зрозуміти, чим керувалися при виборі
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уже згадуваного назви Тернопільського методичного центру, включивши до
неї«науково-освітніх інновацій та моніторингу». Як відомо,основним змістом
його діяльності є науково-методичне забезпечення системи освіти у той час, як
науково-освітні інновації – об’єкт (предмет) досліджень науково-дослідних
установ та організацій, а моніторинг – це лише одне із 23 завдань діяльності
центру, передбачених Положенням.
ВАР Крим, Донецькій та Львівській областях функціонують «навчальнометодичні центри», у Сумській – «науково-інформаційний центр», а
Запорізькій – «інформаційно-аналітичний центр». Зрештою, слід усвідомити,
що установи методичної служби не належать до навчальних закладів, у тому
числі й до закладів ППО, тому й вживання поняття «навчальний"у їхній назві є
недоречним.
Поняття
«інформаційний»,
«інформаційно-аналітичний»,
«науково-інформаційний»вживаються, як правило, у назвах установ та
організацій, що відносяться до мережі не методичної, а інформаційної служби,
діяльність якої регулюється Законом України «Про інформацію».
Слід зазначити, що інформаційна діяльність є невід’ємною складовою
функцій кожного методиста і в системі методичної служби реалізується,
головним чином,через бібліотеку районного (міського) методичного кабінету
(центру), Положення про яку Міністерство освіти і науки нещодавно затвердило
наказом від 20.05.2014 № 61 та зареєструвало в Міністерстві юстиції 11 червня
2014 р. за № 607/2533384.
Особливістю функціонування сучасних методичних кабінетів є те, що їх
віднесено до науково–методичних установ. Це змушує методистів переглядати
свою освітню, інформаційну, консультативну, компенсаторну,досліднопошукову,
проектувальну,
впроваджувальну,
аналітикопрогностичну,діагностичну, моніторингову та експертну діяльність.
Як свідчить практика, попри наявну нормативно-правову базу якість, стиль
та ефективність діяльності методичної служби все ж таки значною мірою
залежить від умов, у яких фони функціонують. Йдеться, перш за все, про
стосунки і взаємодію з місцевими органами управління освітою, їх кадрового
забезпечення та готовності керівників до інноваційних змін у галузі освіти. На
жаль,тут маємо серйозні проблеми, які заважають подальшому розвитку
методичних кабінетів і центрів як науково-методичних установ.
Аналіз кадрового забезпечення органів управління освіти засвідчив, що із
708 відділів (управлінь) освіти 38, або 5.4%, мають лише одного керівника, 105
(14,8%) – двох і майже третина (232,або 32,8%) – трьох службовців.
Директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчука
своїй сторінці у Фейсбуці, торкаючись подальшого проблем подальшого
розвитку системи зовнішнього незалежного оцінювання, слушно зауважив, що
для цього нам «потрібні нестандартні управлінські рішення. І не лише на рівні
Міністерства. А й на рівні регіонів і шкіл. Біда в тому, –зазначає він, –що
генерувати такі рішення нікому. 98 % освітянських начальників – люди з
традиційним і консервативним управлінським мисленням. Вони не хочуть і
елементарно не здатні працювати в нових умовах".
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Таким чином, реальність ситуації, що склалася в регіонах, змушує
працівників переважної більшості науково-методичних установ виконувати,
крім власних, ще й управлінські функції, тобто працювати в інспекторськометодичному режимі, нівелюючи тим самим свій прямий обов'язок – бути
порадником вчителя, надавати йому практичну допомогу. Це значною мірою
шкодить іміджу методиста, викликає не з його вини численні нарікання на зміст
його роботи з педагогічних працівників.
Вважаємо, що Орієнтовні критерії оцінювання діяльності районних
(міських) методичних кабінетів (центрів) мають разом з іншими заходами
сприяти подальшому вдосконаленню методичної служби, розмежуванню
повноважень працівників держаної та методичної служби.
Укладені вони із дотриманням усталеної структури, яка містить з
пояснювальну записку, в якій обґрунтовано необхідність розроблення документу
та викладено інструкцію щодо користування ним; власне критерії оцінювання
роботи методичних кабінетів (центрів), в основу яких покладено основні
напрями діяльності методичних кабінетів: кадрова робота, науково-методичне
забезпечення
аналітико-експертної діяльності,
формування
науковометодичного середовища, наукова, експериментальна та інноваційна діяльність,
науково-методичне забезпечення управлінської діяльності, ефективність
управління науково-методичної установи, матеріально-технічне та фінансове
забезпечення
роботи
методкабінету.
До
кожного
із7параметріввизначеніпоказники, їх основний зміст та інструментарій
оцінювання.
Проект Орієнтовних критеріїв у 2012 році було розміщено на сайті МОН
молодьспорту для громадського обговорення, 23 січня 2013 року розглянуто на
Вченій раді Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, а також для
експертної оцінки надіслано Державній інспекції навчальних закладів України.
Орієнтовні критерії оцінки діяльності районних (міських) методичних
кабінетів і центрів як результат реалізації відповідного науково-пошукового
проекту схвалені Міністерством освіти і науки України» (лист МОН України від
02. 07. 2013 № 1/11 –10785).
На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про
завершення науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки
діяльності районних (міських) методичних кабінетів як науково-методичних
установ» від 25.11.2013 № 1622 провести апробацію Критеріїв було доручено
Донецькому (Чернишов О. І.), Івано-Франківському (Зуб’як Р. М.),
Кіровоградському (Корецька Л. В.), Рівненському (Лавренчук А. О.), Сумському
(Медвєдєв І. А.) та Тернопільському (Буган Ю. І.) обласним інститутам ППО, які
успішно з цим впоралися.
Слід зазначити, що вперше апробація була такою масштабною, про що
свідчить таблиця 3. У результаті апробації надійшло 1484 пропозиції щодо
подальшого вдосконалення змісту параметрів і показників, у тому числі 954,
або64,28%, пропозицій залишити їх без змін, 529 (35,2%) – подати у новій
редакції і 120 (0,8%) – вилучити.
Таблиця 3
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Інститути ППО, що
брали
участь
в
апробації
Донецький
Івано-Франківський
Кіровоградський
Рівненський
Сумський
Тернопільський
Разом

К-сть
З них
установ РМК

ММК НМЦ

К-сть
працівників

8
4
4
6
6
4
32

1
1
0
1
1
0
4

78
45
26
98
87
62
396

3
1
4
5
4
4
21

4
2
0
0
1
0
7

1
1
2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
Кадрова робота
у %%
Науково-методичне
забезпечення
експертної
дільності
у %%
Формування
науковометодичного середовища
у %%
Наукова, науково-експертна
та інноваційна діяльність
у %%
Науковометодичнезабезпеченняупра
влінськоїдіяльності
у %%
Управліннянауковометодичною установою
у %%
Матеріально-технічне
та
фінансовезабезпеченнядіяль
ності установи

Вилучити

Вилучити

У розрізі окремих параметрів та основного змісту їх показників результати
апробації подано на таблиці 4:
Таблиця 4
№
Показники
Основні
п/п
критеріїв
компоненти змісту
Залишити
Залишити
без
у новій
без
у новій
змін редакц
змін редакц
ії
ії
3
79
75,2
89

4
19
18,1
16

5
7
6,7
15

7
54
55,1
65

8
38
38,8
32

9
6
6,1
15

74,2
127

13,3
15

12,5 58,0
8
67

28,6
70

13,4
3

58,0

28,6

70

11

13,4 84,7
37
9

10,0
40

5,5
7

77,8
51

12,2
34

10,0 46,3
20
35

50,0
42

8,7
21

48,6

32,4

104

41

19,0 35,7
89
5

42,9
43

21,4
8

69,3
70

27,3
0

3,4
0

30,7
21

5,7
0

13

63,6
49

у %%
Всього (по 742 пропозиції)
у %%

100,0 0,0
558
124
75,2 16,7

0,0
60
8,1

70,0
396
53,4

30,0
286
38,5

0,0
60
8,1

за змістом у певні компоненти, яких понад 70, і оцінюється різним
інструментарієм, питома вага кожного з яких не є очевидною (рис. 1).
Як свідчить діаграма, основним методом оцінювання роботи методичних
кабінетів за проектом Орінєтовних критеріїв визначено роботу з документацією.
Очевидно, що такий підхід спонукатиме методичні кабінети головну увагу
зосереджувати не на наданні вчителям практичної допомоги, проведенні
важливих методичних заходів тощо, а на паперотворенню: оформлення планів,
звітів та інших документів; на інші види робіт фізично не вистачатиме ні часу, ні
ресурсів, ні мотивації.

У такому вигляді критерій мають суперечити спробам Міністерства
зменшити паперообіг в системі освіти (лист МОНмолодьспорту№1/9-779 від
25.10.2012), а нагромадження папок паперів, що не мають жодного стосунку до
«живої» роботи із вчителями, спонукатиме імітацію роботу методичних служб,
відволікаючи їх від основної функції – допомагати педагогам.
Одним з основних компонентів Орієнтовних критеріїв є основний зміст
показників, який має бути конкретним і оптимальним, не виходити за рамки
повноважень кабінету (центру), легко піддаватися формалізації,що, вважаю, є
одним із найскладніших, аби не перетворити експертну оцінку у просту
«бухгалтерію».
Наприклад, показник – сприяння стабільному розвитку професійної
компетентності педагогічних кадрів, розшифровується однобоко – лише як
надання допомоги педагогам у впровадженні профільного навчання.
Під час апробації було висловлено й іншу зауваження і пропозиції, значна
частина яких врахована. Зокрема, у проекті Основних критеріїв при збереженні
параметрів суттєво зменшено кількість показників (з 79 до 60), а відтак змінено
шкалу оцінювання рівнів діяльності науково-методичної установи (таблиця5).
Таблиця 5
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№
п/п

Орієнтовні критерії

Таблиця оцінювання

до апробації
розроблений проект
Корекція
Внесено суттєві зміни
такі дані (таблиця 6):
1.
2.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

низький

середній

достатній

високий

Загальна
кількість балів

Інструментарій

Показники

Рівні діяльності установи

79
53
516
≤450 ≤350 ≤300 300<
60
37
435
≤379 ≤295 ≤253 253<
–19 –16 – 81 – 71
–55
– 47
–47
до номенклатури інструментарію, про що свідчать

Інструментарій

Кількість у %%
було
стало
58
41
11
8
17
26
14
21

Вивчення документації (ДМ)
Анкетування (А)
Співбесіда (Б)
Спостереження (ЕС)

Таблиця 6
Зміни
– 17
–3
+9
+7

Іще одна нагальна проблема – це науково-методичне забезпечення
експертного оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів і
центрів і формування відповідного пакету документів: методик, діагностичних
таблиць і карт, протоколів оцінювання за певним критерієм, анкет,
інструктивних матеріалів щодо проведення бесід, самооцінки тощо). Слід
відзначити, що така робота вже розпочалася, приміром, у Донецькому обласному
інституті ППО.
Але це справа хай і недалекого, але майбутнього. Сьогоднішнє завдання –
дати путівки в життя останньому варіанту Орієнтовних критерії оцінки
діяльності районних (міських) методичних кабінетів і центрів, розроблених з
урахуванням результатів апробації. Ці ж Критерії мають лягти в основу системи
підготовки відповідних кадрів – експертів з оцінювання діяльності науковометодичних установ і загальноосвітніх навчальних закладів у системі
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, відсутність яких нині гостро
відчувається у процесі атестації навчальних закладів.
З цією метою, підготовлено Пакет навчально-методичного забезпечення, з
яким всі бажаючі могли ознайомитися, оскільки він був:
надісланий керівникам закладів ППО у грудні минулого року (лист від
17.12.2013 № 14.1/10 – 4084) з проханням до 15 лютого 2014 року надіслати
пропозиції щодо організаційно-педагогічних умов і порядку підготовки
експертів шляхом проведення курсів та інших організаційних форм підвищення
кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти, що й зробили
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Донецький, Київський, Рівненський та Сумський обласні інститути ППО, а
решта?;
розміщений у лютого цього року і досі перебуває на сайті Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти у рубриці «Громадське обговорення»
теж з проханням надіслати зауваження і пропозиції. На жаль, кількість відгуків
на нього можна перерахувати на пальцях однієї руки.
Орієнтовні критерії були опубліковано на сайті Міністерства освіти і науки
України у рубриці «Анонс» разом з повідомленням про семінар у Рівному та
проханням надіслати зауваження і пропозиції до них. Та ж сама історія!
Це свідчить про недостатню організаторську діяльність багатьох
працівників структурних закладів ППО з питань координації діяльності
методичних кабінетів (центрів) та науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками.
Сподіваємося, що Міністерство освіти і науки України, місцеві органи
управління освіти
всіляко сприятимуть успішному впровадженню
критеріального підходу до оцінювання діяльності методичних кабінетів і
центрів, системи підготовки експертів, чіткому розмежуванню функцій
працівників державної служби і науково-методичних установа, оновленню
нормативної бази кадрового забезпечення методичної служби.

Дивак Валерій Володимирович, завідувач кафедри філософії і
освіти дорослих ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
НАПН, кандидат педагогічних наук, доцент,
Половенко Олена Вікторівна, завідувач обласного навчальнометодичного центру освітнього менеджменту та координації
діяльності методичних служб Кіровоградського ОІППО,
Тюрікова Ольга Дмитрівна, завідувач Центру координації роботи
методичних служб Донецького ОІППО.
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З ОЦІНЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ І
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Програма підготовки (підвищення кваліфікації) експертів з оцінювання
діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів) і загальноосвітніх
навчальних закладів (далі Програма) розроблена на основі Професійної
програми підвищення кваліфікації працівників методичних служб напряму
підготовки «Працівники методичних служб», згідно з вимогами професійнокваліфікаційної характеристики до посади «професіонал в галузі методів
навчання».

16

Програма апробована у процесі реалізації науково-пошукового проекту
«Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних методичних кабінетів як
науково-методичних установ», затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 9.08.2010 року № 804.
Програма передбачає теоретичну підготовку та формування практичних
навичок і вмінь щодо оцінювальної компетентності у слухачів курсів підвищення
кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти, що має сприяти
підвищенню якості аналітичних документів, які вони готують у процесі
експертно-аналітичної та контрольно-оцінювальної діяльності, розвиток
базових, професійних та посадово-функціональних компетентностей.
Під час підвищення кваліфікації слухачі мають ознайомитися з
вітчизняним та зарубіжним досвідом оцінювання педагогічних явищ і процесів;
оволодіти сучасними технологіями оцінювання: аналітикою, експертизою,
діагностикою, моніторингом, навчитися застосовувати шкали для встановлення
кількісних оцінок, розвинути і вдосконалити практичні навички і вміння
аналітико-експертної діяльності.
Мета Програми – розвиток та удосконалення базових, професійних та
посадово-функціональних компетентностей працівників методичних служб, що
необхідні для ефективного забезпечення своєї діяльності, застосування
технологій експертизи та аналітичних методів для аналізу та оцінювання
педагогічних явищ та об’єктів.
Основні завдання Програми :
- визначати мету науково-методичної діяльності та проектувати її
зміст на основі системного підходу та мотиваційних стратегій навчання
дорослих;
- розвивати та удосконалювати базові, професійні та посадовофункціональні компетентності науково-методичних працівників з експертноаналітичної діяльності та експертного оцінювання діяльності методичних
кабінетів і центрів як науково-методичних установ та загальноосвітніх
навчальних закладів щодо їх фактичного стану та подальшого інноваційного
розвитку.
Очікуваними результатами реалізації Програми є відновлення,
розширення, поглиблення та систематизація знань слухачів щодо:

інноваційних підходів до організації роботи в навчальних закладах
та освітніх установах в умовах модернізації системи освіти;

законодавства про інноваційний розвиток навчальних закладів та
освітніх установ;

нормативно-правових засад діяльності навчальних закладів та
освітніх установ;

основ освітнього менеджменту;

здійснення аналітичної діяльності та володіння методами
системного аналізу та експертизи;

сучасних педагогічних технологій моделювання і проектування;

моніторингу якості освіти;
17


рефлексивної культури.
Формування і розвиток вмінь щодо:

якісного володіння методами системного аналізу та експертизи;

технологій проведення моніторингу;

розробки алгоритмів визначення узагальнених висновків експертів з
урахуванням типу вимірювальної шкали;

використання
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
експертній роботі;

складання експертного висновку.
Розвиток установок щодо:

співпраці, партнерства, взаємодії, командної роботи;

аналізу, рефлексії експертної діяльності.
Програма може складатися з модулів:
-Соціокультурні умови професійного розвитку методиста.
-Соціальний захист у системі освіти
-Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетентності
методиста.
-Експертне оцінювання діяльності методичних кабінетів і центрів та
загальноосвітніх навчальних закладів
-Психологічна компетентність працівників методичних служб.
-Інформаційно-комунікативні технології в діяльності методиста.
Тематичне наповнення модулів визначають заклади післядипломної
педагогічної освіти.
Модель оцінювальної компетентності експерта
Знання
теоретичних
Комплексні
положень
та уміння
методів оцінки
Теорія
Вимірювати.
вимірювання,
основи кваліметрії,
методи
вимірювання.

Основні підходи до Оцінювати.
оцінювання, методи
статистичної
обробки інформації.

Практичні уміння
Ідентифікувати об’єкт, визначати межі
функціонування об’єкта, виділяти
ознаки,
застосовувати
кластерну
вибірку, вибирати основні та похідні
параметри; структурувати показники,
приписувати їх вагомість, ранжувати та
шкалувати показники, будувати та
використовувати
граф-дерево
показників.
Визначати критерії; оцінювати у
певному
числовому
інтервалі;
визначати інтегральну, комплексну та
локальну оцінки; обчислювати моду,
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Теоретичні
положен-ня
освітньої
експертизи,
методи
експерт-ного
оцінювання.
Теорія
прогнозування,
прогностичні
методи.
Інформаційні
технології.

Здійснювати
експертизу.

медіану,
середнє
арифметичне,
дисперсію; аналізувати результати
анкетування, тестування, співбесіди,
спостереження; будувати градаційну
шкалу для комплексного оцінювання.
Формувати індивідуальні кількісні та
якісні експертні оцінки, аргументувати
їх; брати участь у формуванні групових
експертних оцінок; готувати експертні
висновки.

Прогнозуват
и.

Будувати імітаційні моделі розвитку
об’єкта, передбачати ризики та
тенденції; консультувати.

Працювати з
комп’ютером
на рівні ко–
ристувача.

Використовувати
комп’ютерні
технології,
використовувати
кваліметричні моделі оцінювання,
вміти працювати з базами даних,
електронними таблицями Exсеl.

Пропонуємо орієнтовний зміст модуля « Експертне оцінювання
діяльності методичних кабінетів і центрів та загальноосвітніх навчальних
закладів».
Тема 1. Освітні парадигми та їх специфіка. Наукові основи методичного
менеджменту. Координація роботи методичних кабінетів з управліннями освіти
та громадськими освітніми організаціями.
Науково-методична і педагогічна ради як колегіальний орган управління
науково-методичною установою та загальноосвітнім навчальним закладом.
Нормативно-правові аспекти діяльності методичних кабінетів і навчальних
закладів.
Розподіл функцій між суб’єктами експертного оцінювання. Професійно
значимі якості експерта: емпатія, здатність до адекватної оцінки і самооцінки,
комунікативність, аналітичні здібності. Модель компетенцій освітнього
експерта. Педагогічна рефлексія експерта. Методика оцінки компетенцій
експерта. Методи оцінки компетенцій експерта: самооцінка, взаємооцінка,
рекомендаційна оцінка, оцінка анкетних даних, анкетування.
Вимоги до формування експертних груп. Метод ітерацій. Індивідуальна та
колективна експертні оцінки.
Тренінг: структура діяльності методкабінетів, формування індикаторів.
Тема 2. Інформаційно-аналітична робота працівників методичних служб і
членів педагогічного колективу. Аналіз якості освітньо-кваліфікаційного
забезпечення діяльності науково-методичних установ і навчально-виховного
процесу педагогічними кадрами.
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Системне вивчення умов розвитку та рівня знань, умінь і навичок учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до державних освітніх
стандартів. Нормативно-правове регулювання науково-методичних служб
регіону.
Параметри, показники, критерії як структурні елементи оцінювання.
Структурування показників, визначення їх вагомості, ранжування та
шкалування, розгалуження показників і побудова граф-дерева. Формування
початкового переліку показників. Аналіз показників та їх фільтрування.
Практичне заняття. Мозковий штурм: формування показників
інформаційно-аналітичної роботи.
Тема 3. Навчально-методичне консультування педагогічних і керівних
кадрів загальноосвітніх навчальних закладів району (міста), організація
неперервного підвищення професійної компетентності педагогічних та керівних
кадрів освіти. Атестація педагогічних працівників.
Експертна оцінка якості та результативності навчально-виховної роботи
педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньокваліфікаційних стандартів.
Отримання індивідуальної експертної оцінки за кожним показником.
Методика збору та впорядкування експертної інформації. Вимоги до
інструментарію збору та оцінювання експертної інформації. Педагогічна
діагностика. Методи вимірювання педагогічної інформації. Поняття про
педагогічний аналіз.
Практичне заняття. Мозковий штурм: пошук критеріїв оцінки
діяльності методичних кабінетів (центрів і навчальних закладів.
Тема 4. Організація пошукових досліджень в галузі розробки та
впровадження і технологій діяльності науково-методичної служби, навчання і
виховання, вдосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними
кадрами освіти, участь в організації діяльності експериментальних педагогічних
майданчиків, творчих груп тощо.
Виявлення, апробація та впровадження в практику педагогічного досвіду,
навчально-методичної літератури, освітніх технологій і досягнень науки.
Організація ефективної системи науково-методичної роботи, спрямованої на
розвиток творчої індивідуальності науково- методичних працівників,
педагогічних і керівних кадрів.
Етико-педагогічні основи аналітико-експертної діяльності. Поняття про
освітню експертизу, її гуманістичний і демократичний характер. Освітня
експертиза – особливий вид аналітичної діяльності. Класифікації експертиз.
Структурні компоненти експертного оцінювання: об’єкт, предмет, характер,
цілепокладання, інструментарій.
Практичне заняття. Мозковий штурм: пошук критеріїв оцінки науковопошукової та дослідницько-експериментальної роботи методичних кабінетів і
навчальних закладів.
Тема 5. Трансформаційна діяльність методичного кабінету (центру) і
загальноосвітнього навчального закладу. Організація і проведення
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представницьких педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих звітів,
конкурсів, педагогічних читань тощо.
Проведення інформаційно-довідкової роботи, створення картотек, банків
педагогічної інформації тощо. Організація розробок, апробація і поширення
навчально-методичних матеріалів. Організація та навчально-методичне
забезпечення діяльності соціально-психологічної служби закладів освіти.
Практичне заняття. Мозковий штурм: пошук критеріїв оцінки роботи
методичних кабінетів (центрів) щодо трансформації наукових здобутків у
практику діяльності науково-методичної служби і загальноосвітніх навчальних
закладів.
Тема 6. Варіативність форм, алгоритмів і процедур експертного
оцінювання – основний шлях до демократизації управління освітою.
Результативність та ефективність – основні параметри оцінки діяльності
методичних кабінетів (центрів) і загальноосвітніх навчальних закладів.
Методика обробки експертної інформації.
Методи структурування інформації: поділ на частини, реєстрація,
ранжування,
класифікація,
систематизація,
порівняння,
шкалування,
декомпозиція, узагальнення, аналогія, синтез, інтегрування.
Методи активізації мислення: індукція, дедукція, абстрагування.
Індивідуальні експертні методи: метод рейтингу, самооцінка, парне
порівняння, інтерв’ю, метод аналітичних експертних оцінок, морфологічний
метод.
Колективні експертні методи: метод комісій, метод генерації ідей метод
комісій, метод мозкового штурму, метод Дельфі, метод евристичного
прогнозування, метод узагальнення характеристик, метод консиліуму, метод
суду, метод шкали, графічного рейтингу, вимушений вибір, описовий метод,
редагування, сходження від абстрактного до конкретного.
Аналіз кінцевих результатів експертного оцінювання. Обчислювання
статистик центральної тенденції. Аналізувати результатів анкетування,
тестування, співбесід, спостереження. Побудова градаційних шкал для
комплексного оцінювання.
Семінар-тренінг: Самоаналіз та самооцінка діяльності методичних
кабінетів (центрів) і навчальних закладів. .
Нормативні вимоги програми
Базові, професійні та посадово-функціональні компетентності працівників
методичних служб; система знань у вигляді навчальних модулів, що
відповідають характеру професійної діяльності; форма організації та термін
навчання.
Діяльність з організації, контролю та атестації включає перелік заходів
інструктивно-методичного характеру, вхідного та вихідного контролю,
поточного контролю, консультування, заліку та захисту випускних робіт.
Терміни навчання. Бюджет навчального часу на опанування програми
встановлюється відповідно до форми, можливостей і протреб навчання фахівця
і становить від 72 до 216 навч. годин.
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Форми організації навчання на курсах підвищення кваліфікації: очна.
очно-дистанційна.
В залежності від регіональних особливостей, категорії науковометодичних працівників, актуальності проблем сучасної освіти та результатів
діагностування слухачів окремі теми Програми, їх зміст, складові можуть бути
змінені.
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Мельник Надія Адамівна, кандидат педагогічних наук, проректор з
науково-методичної роботи, доцент кафедри філософії, економіки
та менеджменту освіти Рівненського ОІППО
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ЕКСПЕРТІВ З ОЦІНЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ І
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ
ЗАКЛАДІВ ППО
Серед основних форм підготовки експертівз оцінювання діяльності
науково-методичних установ і загальноосвітніх навчальних закладів в умовах
закладів ППО визначаємо такі:

Заочно-дистанційне навчання експертів на базі ЦІППО або ОІППО.
Це інноваційною форма підготовки без відриву від основної діяльності та на
основі використання сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.
За своєю сутністю та правовим статусом заочно-дистанційна форма навчання
виступає різновидом заочної форми навчання, в яку інтегроване дистанційне
навчання як освітня технологія.
Заочно-дистанційна форму навчання розширює доступ до освітньопрофесійних програм, спрямованих на підготовку експертів, забезпечує
варіативність та індивідуалізацію процесу їх навчання з урахуванням
особистісних потреб.
Основні засади організації навчання за заочно-дистанційною формою:

наявність установчої очної сесії та підсумкового очного контролю;

мінімально можливі терміни та кількість очних сесій;

максимально повне забезпечення навчальними, методичними та
інформаційними матеріалами, необхідними для оцінювання установи;

високий рівень практичної спрямованості;

постійний контакт між експертами.
Слухачі, які навчаються за заочно-дистанційною формою, повинні мати
постійний доступ до Інтернету та володіти сучасними інформаційними і
комунікаційними.

Цикл навчальних семінарів під керівництвом сертифікованих
експертів на базі ОІППО та Р(М)МК(Ц).
Забезпечення семінарів: науково-методичне (програми засідань,
підручники
і
навчальні
посібники,
інструктивно-методичні
матеріали,індивідуальні завдання, нормативні та методичні матеріали для
роботи);кадрове (сертифіковані експерти – члени творчої групи з реалізації
проекту; керівники структурних підрозділів закладів ППО з питань координації
діяльності Р(М)МК(Ц); фінансове.

Методична сесія за участю сертифікованих експертів (частини:
теоретична, практична, моделююча) на базі кращих науково-методичних
установ.
Теоретична частина: основи методичного менеджменту; нормативноправові документи; технології експертного оцінювання; експертні методи тощо.
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Практичначастина: практичні заняття, тренінги; практика у Р(М)МК(Ц);
моделювання форм роботи; розроблення інструментарію.
Практико-апробаційначастина: апробація орієнтовних критеріїв в умовах
Р(М)МК(Ц); удосконалення технологій експертного оцінювання; удосконалення
інструментарію.

Всеукраїнська віртуальна спільнота експертів з оцінювання
діяльності науково-методичних установ.
Для підготовки експертівз числа працівників ОІППО для оцінювання
діяльності науково-методичних установ необхідно чітко визначити головні
компоненти змісту показників, серед яких:
1.
Установчі документи:

рішення власника про створення комунальної науково-методичної
установи;

Положення про районний (міський) методичнийкабінет (центр);

Статут районного (міського) методичного кабінету (центру).
2.
Кадрова робота:

штатний розпис;

накази, в т.ч. наказ «Про розподіл функціональних обов’язків
працівників…»;

посадові інструкції;

матеріали атестації методистів (атестаційні листи тощо);

Положення про стимулювання працівників;

особові справи;

трудові книжки;
3.
Науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності
в регіоні

Положення про експертну комісію при науково-методичній раді
районного (міського) методичногокабінету (центру);

методичні рекомендації щодо здійснення моніторингу якості освіти,
надання методичної допомоги тощо.
4.
Формування науково-методичного середовища

наказ «Про зміст, форми і структуру науково-методичної роботи з
педагогічними працівниками навчальних закладів у … навчальному році»;

положення про всі структурні методичні підрозділи (методичне
об’єднання, творчу групу, авторську майстерню, школу методичного резерву,
школу новопризначеного методиста, школу методичної майстерності тощо);

плани роботи всіх структурних методичних підрозділів та матеріали;

програми та матеріали масових заходів, передбачених планом
роботи;

матеріали з питань координації діяльності методичних кабінетів
навчальних закладів та освітніх округів, надання їм адресної методичної
допомоги;

програма (план) та матеріали з реалізації науково-методичної
проблемної теми науково-методичної установи;
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матеріали педагогічного досвіду (методичні рекомендації щодо
вивчення, узагальнення та поширення досвіду; накази про вивчення,
узагальнення та поширення; плани вивчення, узагальнення та поширення;банк
даних педагогічного досвіду;матеріали узагальненого досвіду тощо);

банк даних науково-методичного забезпечення варіативної
складової навчальних планів (в т.ч. авторських програм);

банк науково-методичного забезпечення профільного, інклюзивного
навчання.
5.
Наукова, науково-експериментальна та інноваційна діяльність

банки даних педагогічних інновацій;

накази, програми та матеріали щодо здійснення експериментальної
та інноваційної діяльності.
6.
Управління науково-методичною установою

Концепція розвитку науково-методичної установи;

Програма розвитку науково-методичної установи;

план роботи на рік (поточний чи календарний рік);

план роботи на місяць;

звіти про роботу;

плани роботи методистів;

Положення про науково-методичну раду;

протоколи та матеріали науково-методичної ради;

угоди про співпрацю;

матеріали інструктивно-методичних нарад із методистами.
7. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Положення про бібліотеку;

наявність бібліотечних фондів;

Інтернет, сайт (портал), комп’ютерна техніка;

актова зала;

редакційно-видавничий центр.
Для підготовки експертів із числа працівників ОІППО та Р(М)МК(Ц) для
оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів необхідно спочатку
створити творчу групу для визначення критеріїв та головних компонентів змісту
показників, згодом апробувати їх і почати підготовку експертів.
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Бобкова Олена Степанівна, завідувач центру координації роботи з
методичними кабінетами Київського обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних кадрів
МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ОБЛАСТІ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГА
Освіта у ХХІ столітті – це фактор соціальної й економічної стабільності
країни та її конкурентоспроможності у світовому просторі. Інтенсивному
розвитку багатьох країн сприяло реформування всіх ланок освіти, адже саме освіта дає змогу підвищувати людський потенціал, створює умови для самореалізації особистості.
Модернізація системи освіти в Україні багато в чому залежить від науковометодичних служб, основним завданням яких є формування інноваційного
методичного освітнього середовища, в якому максимально буде реалізовуватися
потенціал і учня, й вчителя, адже саме педагогу відводиться ключова роль в
оновленні системи освіти.
А відтак методичні установи поступово трансформуються в інформаційноресурсні сервісні центри щодо надання освітніх послуг педагогічним
працівникам відповідно до їхніх запитів і потреб та забезпечення їхнього
професійного розвитку.
Метою діяльності методичних служб Київщини є формування та розвиток
професійної компетентності й конкурентоздатності педагогічних працівників
навчальних закладів, реалізація регіональної освітньої політики щодо
забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх учасників навчальновиховного процесу.
Організація науково-методичної роботи в області ґрунтується
на
принципах, визначених статтею 6 Закону України «Про освіту», зокрема:
–
демократизму і гуманізму;
–
рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної
реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
–
безперервності фахового вдосконалення;
–
науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи
з педагогічними кадрами.
Система науково-методичної роботи спрямована на вирішення таких
завдань:
–
забезпечення сучасного науково-методичного супроводу й
прогнозування професійного розвитку педагогічних, управлінських, методичних
кадрів;
–
підвищення якості інформаційно-організаційних та науковометодичних послуг, створення єдиного інформаційно-навчального середовища
системи освіти області;
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–
розроблення та впровадження інноваційних педагогічних технологій
у практичну діяльність навчальних закладів; науково-методичний супровід
дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності;
–
аналіз, узагальнення і дисемінація передового педагогічного та
інноваційного досвіду;
–
створення умов для розвитку творчого потенціалу педагогічних
працівників регіону;
–
системний моніторинг якості надання освітніх послуг.
За 5 років дії нового Положення прорайонний (міський) методичний
кабінет (центр) міськими й районними методичними установами накопичено
певний позитивний досвід в розбудові методичних служб як служб розвитку.
Їхня діяльність здійснюється на основі моніторингу запитів і потреб педагогів,
аналізу й прогнозування та здійснюється через традиційні й інноваційні форми
організації методичної роботи.
Розглянемо окремі аспекти діяльності науково-методичних служб регіону.
З метою забезпечення потреб Київщини в кваліфікованих кадрах та
задоволення потреб учителів у професійному розвитку та неперервній освіті,
враховуючи соціально-економічний стан регіону, специфіку функціонування
системи освіти області, тарифікаційне навантаження педагогічних працівників
сільських регіонів, Київським обласним інститутом післядипломної освіти
педагогічних кадрів розроблено й упроваджено технології підвищення
кваліфікації одночасно за кількома спеціальностями для вчителів, які
викладають 2-3 навчальних предмети. Зокрема, слухачам пропонується
проходження курсів підвищення фахової кваліфікації з певних проблем із
залученням авторських методик, за дистанційною та очно-заочною
пролонгованою формами навчання, із одночасним оздоровленням в санаторіїпрофілакторії інституту тощо. Враховуючи територіальну віддаленість деяких
регіонів, упроваджено проведення курсів підвищення кваліфікації за виїзною
формою. Щорічно кількість педагогічних працівників, які проходять такі курси
зростає – від 120 осіб у 2012/2013 н.р. до 911 у новому 2014/2015 н.р.
В області намітилася позитивна тенденція трансформації методичних
кабінетів у методичні центри і науково-методичні центри та зростання якісного
складу методичних працівників. На сьогодні в регіоні функціонують 4 науковометодичні центри (управління освіти і науки Білоцерківської й Ірпінської,
управління освіти Броварської, відділу освіти Васильківської міських рад) та 2
методичних центри (Києво-Святошинської районної державної адміністрації та
Славутицької міської ради) та 31 районний та міський методичні кабінети, у
складі яких працюють 6 методичних працівників із науковими званнями, 3
методисти мають звання «Заслужений учитель України», 95 – педагогічні звання
«учитель-методист» і «вихователь-методист», 74 – «старший учитель», що
становить 53 % від загальної кількості методичних працівників.
Оновленню змісту освіти сприяє діяльність обласних шкіл передового
педагогічного досвіду, обласних опорних закладів освіти та обласної школи
вчителя-майстра – апробованих форм методичної роботи в регіоніщодо
формування професійних, дослідницьких, методологічних компетентностей
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педагога. На їхній базі педагогічні працівники також мають змогу пройти
пролонговані курси підвищення кваліфікації з однієї-двох спеціальностей[3, с.
4].
Обласний опорний заклад освіти – це передовий навчальний заклад із
питань організації освітнього процесу, апробації та впровадження інноваційних
технологій, розроблення науково-методичного та навчально-методичного
забезпечення реалізації педагогічних ідей (культурно-освітніх ініціатив), база
для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Обласна школа
передового педагогічного досвіду – це базовий майданчик, діяльність якого
передбачає систематизацію й популяризацію передового досвіду вирішення
окремої освітньої проблеми та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників регіону. Діяльність ООЗО та ОШППД, що здійснюється протягом
трьох років як інноваційна технологія підвищення кваліфікації й могутній засіб
вивчення і поширення передового педагогічного досвіду з різних проблем
розвитку системи освіти, розглядається в двох аспектах:
підвищення рівня професіоналізму в процесі освоєння і
впровадження інноваційного досвіду навчально-виховної та управлінської
діяльності;
формування культури індивідуального вибору щодо визначення
траєкторії особистісного розвитку.
Із вересня 2013 року розпочали діяльність 12 нових обласних шкіл
передового педагогічного досвіду, слухачами яких стали 215 педагогів. Метою
діяльності таких шкіл є прискорення процесу трансформації перспективного
педагогічного досвіду в широку педагогічну практику та розвитку професійних
компетентностей педагогічних працівників регіону. Базується їхня діяльність на
кращих авторських практиках досвідчених учителів області:
1.
Упровадження сучасних освітніх технологій у навчально-виховний
процес із фізичної культури.
2.
Формування предметних компетентностей на уроках образотворчого
мистецтва.
3.
Методична система формування компетентностей учнів у процесі
викладання музичного мистецтва.
4.
Реалізація науково-методичної проблеми у загальноосвітньому
навчальному закладі.
5.
Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій на
уроках математики.
6.
Організація роботи з творчо обдарованими дітьми з фізики.
7.
Розвиток психологічної культури учасників навчально-виховного
процесу.
8.
Формування духовності учнів на основі впровадження
християнських цінностей.
9.
Організація дозвіллєвої діяльності користувачів бібліотеки.
10. Формування в учнів демократичних цінностей у процесі викладання
суспільствознавчих предметів.
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11. Формування географічних компетентностей учнів засобами
інтерактивного навчання.
12. Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання.
Діяльність ООЗО базується на науковому аналізі сучасної педагогічної
теорії і практики та відповідає загальним тенденціям, цілям, напрямам
перспективам розвитку національної й регіональної систем освіти. З 10 такими
закладами співпрацюють 192 керівних і педагогічних працівники навчальних
закладів області із таких проблем:
1.
Організація краєзнавчої роботи у загальноосвітньому навчальному
закладі.
2.
Шкільний музей як центр національно-патріотичного виховання
учнівської молоді.
3.
Формування іміджу загальноосвітнього навчального закладу.
4.
Упровадження інклюзивного навчання у загальноосвітні навчальні
заклади для дітей з особливими освітніми потребами.
5.
Організація та зміст професійної орієнтації учнівської молоді.
6.
Художньо-естетичне виховання творчої особистості засобами
позашкільної освіти.
7.
Формування художньо продуктивної компетенції дітей дошкільного
віку.
8.
Упровадження сучасних виховних технологій у практику роботи
навчального закладу.
9.
Застосування варіативних профілактичних та фізкультурнооздоровчих технологій в освітньо-виховному процесі дошкільного навчального
закладу.
10. Організація науково-методичної роботи з класними керівниками.
Керівниками ООЗО та ОШППД стають педагогічні працівники та
керівники навчальних закладів– переможці та призери різноманітних фахових
конкурсів, а також ті, хто вніс значний вклад у розвиток освітньої системи
Київщини. Досвід таких працівників вивчений, узагальнений та рекомендований
до впровадження в Київській області.
Координацію діяльності регіональної мережі обласних опорних закладів та
шкіл передового педагогічного досвіду здійснює Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів у співпраці з регіональними
методичними службами, що значно впливає на підвищення ефективності
комплексної реалізації основних функцій науково-методичної роботи і
поширення педагогічних інновацій зокрема.
Необхідно зазначити, що лише за результатами діяльності обласних шкіл
передового педагогічного досвіду та обласних опорних закладів освіти, які
закінчили роботу в 2012/2013 н.р. видано 14 навчально-методичних посібників
та збірників. Матеріали їхнього досвіду роботи презентуються на обласній
педагогічній виставці “Освіта Київщини”, а напрацювання успішно
впроваджуються в діяльність педагогічних колективів і вчителів Київщини.
Одним із важливих напрямів роботи методичної служби є науковометодичний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної
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діяльності. Дослідно-експериментальна робота в області в 2013/2014 н.р.
реалізувалася за 25 напрямами, з них: 9 напрямів всеукраїнського рівня та 16 –
регіонального; інноваційна діяльність здійснювалася за 34 проектами і
програмами. Залучено до таких видів роботи 594 навчальні заклади та 7921
педагог.
Вагомим показником оновлення та модернізації змісту науковометодичної роботи є результативність участі відділів освіти, методичних служб
та навчальних закладів області у Національній виставці-презентації «Інноватика
в сучасній освіті» та Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014»,
організаторами яких є Міністерство освіти і науки України, Національна
академія педагогічних наук України та компанія «Виставковий світ».
Освітню систему Київської області під час проведення Національної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» було представлено
напрацюваннями 18 відділів й управлінь освіти, 6 районних і міських
методичних служб, 6 дошкільних, 26 загальноосвітніх та 11 позашкільних
навчальних закладів. Маємо 5 дипломів лауреата І ступеня, диплом лауреата ІІ
ступеня та 73 дипломи учасників виставки.
У Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» взялиучасть 29
відділів, управлінь освіти, районних і міських методичних служб та 95
дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Із них 13
нагороджено золотою, 5 – срібною медалями, дипломами–127 учасників.
Із метою розширення мережі інформаційних ресурсів для формування
єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освітньої системи,
створення позитивного іміджу навчальних закладів і установ освіти на базі
КОІПОПК щорічно проводиться обласний конкурс-захист Web-сайтів відділів,
управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних
закладів. Учасниками конкурсу з моменту його започаткування були всі
методичні установи регіону. Так протягом останніх трьох останніх років
переможцями цього конкурсу стали: науково-методичний центр управління
освіти і науки Білоцерківської міської ради (2012, 2014 р.), методичний кабінет
відділу освіти Білоцерківської районної державної адміністрації (2013 р.);
лауреатами– методичні кабінети відділів освіти Білоцерківської, Васильківської
(2012 р.), Васильківської, Володарської, Ставищенської (2013 р.) районних
державних адміністрацій, Славутицький міський науково-методичний центр
Славутицької міської ради та методичний кабінет відділу освіти Вишгородської
районної державної адміністрації (2014 р.).
Розуміючи важливість питання розгортання регіональних моніторингових
досліджень в галузі освіти, й зокрема діяльності науково-методичної служби на
регіональному та локальному рівнях, центром моніторингу якості освіти
Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів
розроблено програму та супровідні навчально-методичні матеріали, спрямовані
на аналіз якісних показників управління науково-методичною роботою на рівні
загальноосвітнього навчального закладу та виявлення відповідних тенденцій
розвитку науково-методичної роботи в регіоні (районі, місті, області). Це –
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певний комплекс матеріалів (програма, інструментарій дослідження:
адаптований і спеціально розроблений – анкети, карти спостереження та
інтерв’ювання, опитувальники тощо), інструктивні матеріали для координаторів
моніторингу на місцях (пам’ятки), формати автоматичної обробки результатів. З
цією метою було розробленою (з використанням методу Дельфі) факторнокритеріальну модель оцінювання рівня управління науково-методичною
роботою в Київській області.
Усі матеріали пройшли апробацію протягом 2010-2013 років, результати
моніторингових досліджень були заслухані на засіданні колегії департаменту
освіти і науки Київської ОДА (січень 2014 року), оприлюднені на проблемному
семінарі-практикумі для керівників методичних служб районів і міст області.
Проведене моніторингове дослідження в області дало можливість
з’ясувати загальні тенденції в управлінні науково-методичною роботою на рівні
навчальних закладів різного типу, визначити проблеми, що потребують
подальшого вирішення, а також окреслити перспективи використання технології
експертного оцінювання в управлінській діяльності.
Важливим результатом проведеного дослідження є підготовка персоналу з
числа працівників місцевих органів управління освітою, методичних служб
районів і міст, керівних і педагогічних працівників навчальних закладів до
здійснення комплексного експертного оцінювання діяльності закладів освіти за
дієвим психолого-педагогічним інструментарієм.
Отже, організація діяльності методичних служб області на засадах
освітнього менеджменту та маркетингу дозволить стати методичним установам
дієвою, гнучкою, мобільною службою методичного сервісу і методичного
обслуговування споживачів освітніх послуг [2, c.12].
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Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, завідувач
кафедри методики викладання навчальних предметів та освітнього
менеджменту, Тернопільський ОКІППО
ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРТІВ З ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВОМЕТОДИЧНИХ УСТАНОВ І ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ У СФЕРІ МЕТОДИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Експертизу поправу називають багаторівневою методологією оцінювання,
а ХХІ століття – століттям експертизи, оскільки людство прагне отримати
адекватні оцінки про явища і процеси. В освіті експертиза є одним з видів
інформаційного забезпечення процесу прийняття органами управління
доцільних і обґрунтованих рішень.
Переважаючою тенденцією в розвитку наукових поглядів на способи
забезпечення якості суб'єкта експертизи в освіті являється еволюція ідей: від
відбору найбільш компетентних експертів з безлічі кандидатів, що панувала в
середині XX століття, – до ідеї спеціальної підготовки необхідного числа
експертів за допомогою відповідних освітніх програм додаткової професійної
освіти. Відтак увага до підготовки кваліфікованих фахівців з оцінювання, тобто
експертів, є й надалі актуальною.
Сучасні процеси реформування освіти спрямовані на постійне підвищення
вимог до учасників навчально-виховного процесу, складові якого передбачають
експертну оцінку на всіх рівнях управління. У зв’язку з цим постає проблема
удосконалення практики експертного оцінювання. Достовірну, об’єктивну
експертну оцінку різним компонентам навчально-виховної діяльності закладу
освіти може дати лише фахівець, який володіє теорією і практикою педагогічної
експертизи. Оскільки кваліфікації експерта в освіті не формує жодна соціальна
інституція, то цим питанням можуть займатись на регіональному рівні методисти
РМК.
Поняття експерт загальновідоме в науці: експерт (від лат. ekspertus –
досвідчений, випробуваний) компетентна особа, яка запрошується в спірних
питаннях; фахівець, котрий робить експертизу. Однак, у визначеннях науковців
зустрічаємо деякі відмінності: «кваліфікований спеціаліст з визначеної галузі,
який залучаться до дослідження, консультування, вироблення суджень,
висновків, пропозицій, проведення експертизи» (Б.А Райзберг), «спеціаліст у
певній сфері, компетентний у рішенні даної задачі чи проблеми»
(В. М. Полонський), «дослідник, який володіє експертною методологією і має
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відповідні здібності», «людина, яка за роки навчання і практики навчилась
ефективно вирішувати задачі в конкретній предметній галузі» (В.І. Оноприенко).
Російські вчені Я.Г.Плінер, В.А. Бухвалов навіть пропонували називати
експертами звичайних учителів, у яких, як правило, один, два або декілька
підходів до викладання свого предмета.
Вивчаючи феномен експерта, зауважують, що експертна діяльність
пов’язана з творчістю, тому крім знань експерту необхідна досвід, інтуїція,
почуття такту та відповідні моральні якості, тому переважно експерта не готують
у вузі, а відбирають за професійними ознаками.
На часі посилення уваги до утвердження в освіті статусу експерта, його
підготовки та оцінки компетенцій. У нашій державі загальний статус експерта
офіційно визнаний та закріплений нормативно-правовими актами, зокрема у
Цивільному (ст.57) та Кримінальному (ст.75) процесуальних кодексах України.
Права та обов'язки експертів зафіксовано в Законі України від 10 лютого 1995
року, № 51/95-ВР "Про наукову та науково-технічну експертизу" [2, с.28]. На
жаль, в освіті офіційний статус експерта законодавчо не визначений,
нормативно-правова база педагогічної експертизи не уніфікована, а експертна
діяльність носить ситуативний характер.
Сучасна
регіональна
структура
управління
освітою
містить
функціонування регіональних експертних рад та лабораторій, атестаційних
експертних груп, у які входять методисти. Відтак саме методисти РМК можуть
бути головними суб’єктами експертизи, тому на сьогодні важливо на рівні
держави та регіонів розробити механізм підготовки експертів-методистів.
Проблема формування та оцінки компетенцій експерта у сфері методичної
служби не нова. В наукових виданнях та на шпальтах освітянської преси в
останній чверті минулого століття науковці та педагоги-практики підняли
проблему «підготовки методистів-експертів (спеціалістів з питань оцінки
результатів освітніх процесів), які могли б на запрошення керівників шкіл
здійснювати науково обґрунтовану оцінку діяльності педагогічного колективу і
надавати допомогу з удосконалення певних ланок навчально-виховного
процесу» (Л.Петренко). Запропоновано створення спеціальних експертних
служб (А.М.Єрмола).
Однак наукові підходи щодо навчання та сертифікації експерта в освіті ще
не вироблені. Як пояснює С. М. Кучер, ця проблема пов’язана з вибором
концепції відповідної наукової експертної школи і філософської платформи,
тобто, що вибирати: істиннісний монізм (визнання об’єктивної природи об’єкта
чи істиннісний плюралізм (прийняття суб’єктивного характеру істини); науково
обґрунтований інструментарій чи вірити інтуїції, передбаченням чи іншим
проявам
когнітивно-діяльнісної
сфери
суб’єктів;
залучати
тільки
високопрофесійних авторитетних експертів чи враховувати думки всіх учасників
експертного дослідження [4].
Особлива увага приділяється розробці питань формування критеріальнооцінних баз оцінювання для окремих класів ситуацій з урахуванням специфіки
сфери освіти, процедур організації і проведення експертизи, стратегії і тактики
експертної діяльності.
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Відповідно, значні наукові зусилля зосереджуються на дослідженні
проблем, пов'язаних і з якістю суб'єкта експертизи.
Подібна орієнтація є наслідком, з одного боку, загального прагнення до
формалізації (стереотипизации) експертної діяльності в цілях зменшення
інтелектуальних, тимчасових і інших витрат в умовах масового попиту на
експертизу (А. И. Субетто)
В законодавчих актах з наукових та науково-технічної експертиз виписані
такі права експерта:

вільно викладати особисту думку з питань експертного аналізу;

брати участь у проведенні експертного аналізу і оцінці об’єкта;

вимагати додаткові матеріали, розрахунки, обґрунтування;

одержувати стосовно об’єкта достовірні відомості, додаткові
інформаційні матеріали;

оприлюднювати у засобах масової інформації висновки, якщо це
передбачено договором [2, с.12].
Вимоги до фахової підготовки відповідних осіб репрезентовано в
ідеальних моделях експертів. Проаналізуємо окремі з них.
Моделі структуризовано на основі вибору різних параметрів. С.Д.Бешелєв,
Ф.Г. Гурвич вважають, що основними якостями експерта повинні бути
креактивність, евристичність, інтуїція, предикаторність, незалежність,
різнобічність. Братченко С.Л. як автор гуманітарної експертизи пропонує
основні характеристики експерта об’єднати у 5 груп: особисті якості,
комунікативність, компетентність, методологічна, методична грамотність,
професійна підготовка, практичний досвід. При цьому автор зауважує, що
вирішальним є “фактор довіри”. Крім вищеназваних характеристик, статус
експерта детермінується наявністю таких рис, як незалежне адміністративне
становище здоров’я, інтелектуальна продуктивність, працездатність, природна
допитливість, упевненість в судженнях, врівноваженість реаліста, природна
щирість, дотримання моральних принципів, відсутність ворожості, підозрілості,
почуття соціальної відповідальності та іншими (В.І. Оноприенко).
С.Б. Кримський перевагу віддає таким рисам експерта, як креактивність,
аналітичність та широта мислення». Домінантними в критеріях відбору є
далекоглядна грамотність та компетентність. Однак у практиці найчастіше
експерти підбираються за ознакою їх формального професійного статусу –
посади, наукового ступеня, стажу роботи тощо.
Проаналізувавши відомі визначення експерта, можна конкретизувати ці
трактування відповідно до потреб педагогічного менеджменту. Методистексперт в освіті, з нашої точки зору, – це досвідчений фахівець або педагог, який
може дати об’єктивну оцінку різним компонентам освітньої діяльності,
проектувати та прогнозувати її розвиток. Дане формулювання ґрунтується на
пріоритетній вимозі часу: оцінка окремого педагогічного аспекту чи комплексної
діяльності закладів освіти важлива лише з погляду бачення перспективи їх
розвитку. Тому всі учасники освітньої процесу чекають від експертів конкретної
допомоги у підготовці педагогічних проектів щодо корекції та прогнозування
перспектив освітньої діяльності.
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Для формування вимог до експерта використовують ідеальні моделі, що
містять великий спектр різноманітних характеристик і компетентності, у
структурі яких пропонуємо виділити такі основні складові: особисті якості (риси
характеру, психологічні дані, моральні принципи), природні здібності, досвід,
досягнення в професійній діяльності, незалежне становище щодо об’єкту
експертизи. Цей комплекс доцільно застосувати і при відборі кандидатур для
експертного оцінювання в освіті. Моделі експерта повинні узгоджуватись із
завданнями експертизи. Тоді кожна складова моделі може мати свої домінанти.
На основі готових моделей оцінювання, які пропонують науковці, можна
виокремити певний набір умінь, необхідних експерту. За цією моделлю
необхідних умінь можна будувати програму навчання експертів та проводити
оцінювання їх компетеності.
Актуальною у сфері освіти є проблема інституціоналізації експертної
діяльності. На стадії реформування освіти потреба в отриманні достовірної
експертної оцінки визріла давно, проте нема активної практики підготовки
освітнього експерта. Разом з тим, не можна створити стаціонарний інститут
експерта, тому що експерта спочатку підбирають, а потім навчають. Оскільки
експертна діяльність дискретна, на практиці група експертів переважно
формується з числа працівників відділу (управління) освіти та РМК (ІМЦО).
Найвагомішим критерієм залучення до експертизи виступають передусім їх
посадові обов'язки. Проте статусом експерта в освіті можна наділити не лише
осіб, які за здійснюють професійну оцінку освітніх послуг в силу своїх посадових
обов’язків.
Тимчасовий статус експерта, на думку Є.М.Єрмоли, можуть отримати
також досвідчені керівники закладів освіти та учителі-практики з різним рівнем
професійної підготовки. Наприклад, у регіонах реально до атестаційної
експертизи залучаються не лише фахівці, які мають вищу категорію і звання
"вчитель-методист", а й зовсім молоді спеціалісти. Плинність кадрів,
віддаленість загальноосвітніх навчальних закладів, домінування авторитету
посади – основні причини необ’єктивного підходу до відбору експертів. Тому
сформувати однорідну групу експертів надзвичайно важко.
Для підготовки методистів-експертів та формування у них аналітикоекспертних компетенцій через інститути післядипломної освіти можна
запровадити навчання, за результатами якого можна вручити відповідні
сертифікати. Далі наводиться орієнтовних план навчання експертів.
Навчально-тематичний план підготовки експерта
Модуль 1. Мета і завдання курсу. Знайомство з логікою побудови курсу.
Нормативно-правові засади функціонування і розвитку загальноосвітнього
навчального закладу. Основні вимоги до документів. Культура ділового
мовлення. Структура та зміст шкільної документації.
Модуль 2. Специфіка експертної діяльності. Основні характеристики
діяльності:
раціональність,
доцільність;
ціленаправлений
характер,
продуманість, структурованість, результативність; цілісність Інтегрування
різних технологій у самоаналізі та самооцінці освітньої діяльності. Траєкторія
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експертного дослідження. Моделі компетентностей експертів. Етичні засади
експертної діяльності.
Модуль 3. Педагогічний аналіз як функцій управління. Принципи, методи
і форми педагогічного аналізу. Види аналізу як методу пізнання педагогічних
явищ і процесів: підсумковий, оперативний, тематичний, системний, причиннонаслідковий, функціональний, поелементний, ретроспективний.
Модуль 4. Поняття про педагогічну експертизу, її гуманний характер.
Основний зміст. Педагогічна експертиза – особливий вид аналітичної діяльності.
Специфіка педагогічної експертизи, її гуманітарний характер. Види експертиз:
науково-практична, психолого-педагогічна, діагностична, прогностична,
атестаційна, моніторингова, гуманітарна, демократична, громадська.
Тема 5. Основні вимоги до документів. Культура ділового мовлення.
Експертна оцінка шкільної документації. Інформаційний банк керівника
загальноосвітнього навчального закладу.
Тема 6. Нормативно-правові
основи атестації загальноосвітніх
навчальних закладів. Характеристика нормативно-правової бази атестації.
Варіативність форм и процедур атестації – основний шлях до демократизації
управління освітою. Можливості лібералізації атестаційних процедур.
Тема 7. Професіонально значимі особисті якості експерта. Етика експерта.
Поняття про професійно значимі якості експерта : емпатія, здатність до
адекватної оцінки і самооцінки, комунікативність, аналітичні здібності.
Педагогічна рефлексія експерта. Методика оцінки компетенцій експерта.
Індивідуальна та колективна експертні оцінки.
Тема 9. Принципи, зміст, функції, параметри, критерії, показники оцінки
ефективності освітньої діяльності загальноосвітнього навчального закладу.
Тема 10. Методика збору експертної інформації. Вимоги до
інструментарію збору та оцінювання експертної інформації. Педагогічна
діагностика. Методи вимірювання педагогічної інформації. Поняття про
системний педагогічний аналіз.
Тема 11. Методика обробки експертної інформації. Аналіз кінцевих
результатів державної атестаційної експертизи. Етапи формування експертного
висновку. Вимоги до оформлення протоколів експертизи та актів експертизи
освітньої діяльності. Робота апеляційної комісії.
Тема 12. Практичні заняття. Проведення анкетування, тестування,
інтерв’ювання. Оформлення протоколів експертизи. Аналіз експертних
контрольних робіт. Складання підсумкових таблиць. Формування індивідуальної
та експертної оцінки. Надання індивідуальних консультацій.
Висновки. Процес модернізації освіти набере швидких темпів лише тоді,
коли всі учасники освітнього процесу у своїх діях опиратимуться на досягнення
науковців, а питання високої кваліфікації управлінців-експертів, методистівекспертів, педагогів-експертів буде закріплено правовими та економічними
важелями. Однак не варто чекати, коли на рівні держави буде розв’язуватись це
питання. Експерт потрібен сьогодні. Тому для цього можна створити постійно
діючі семінари, майстер-класи з експертного оцінювання, Школи експертів,
віртуальні спільноти експертів-методистів, експертів-управлінців, спецкурси,
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вебінари тощо. Отже, вивчення механізмів підготовки експертів, мотивоване
посиленням суб’єктної активності учасників освітнього середовища, сприятиме
підтримці балансу між процесами функціонування і розвитку навчальних
закладів та підвищення ефективності управлінських рішень на рівні системи
регіонів.
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Вєтров Іван Васильович, проректор, доцент кафедри філософії,
економіки та менеджменту освіти Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ЕЛЕКТРОННИЙ ПОРТАЛ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ
Комп'ютерні інформаційні технології в сучасних умовах освітніх установ
стали невід’ємною частиною й основою управлінської діяльності. Велике
зростання за останні десятиліття об'єму інформації в системі управління
потребує відповідно її прискореної автоматизованої обробки, тобто
впровадження комп'ютерних інформаційних технологій.
Електронні освітні ресурси є складовою частиною навчально-виховного
процесу, мають навчально-методичне призначення та використовуються для
забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається
одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища, як
зазначається у Положенні про електронні освітні ресурси, затвердженому
наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 01.10.2012 №
1060.
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Реалізація державних освітніх стандартів здійснюється через ієрархію
управлінської системи регіону; від управління обласного рівня до
загальноосвітнього навчального закладу.
Керівникам, методичним службам будь-якого рівня щодня доводиться
готувати й ухвалювати управлінські рішення, оперативно обмінюватися
інформацією, проводити консультації, ставити завдання, контролювати їх
виконання і т.і. Із такими завданнями може справитися інформаційнокомп’ютерна комунікаційна система, яка забезпечить швидкий доступ до
потрібної в управлінській діяльності інформації, управлінську та методичну
взаємодію одного, чи різних рівнів керівників, предметно-тематичного
педагогічного електорату.
Оперативній взаємодії різнорівневих методичних служб у реалізації
державних стандартів освіти сприяють створені в інформаційно-освітньому
середовищі Рівненської області віртуальні освітянські спільноти.
У нашій практиці використовуються елементи системи електронного
ресурсу інформаційно-комп’ютерної підтримки управління загальної середньої
освіти на регіональному рівні, зокрема складовихнормативно-правового
забезпечення, планування, документообігу, мережевої взаємодії.
На вагомій ролі використання інформаційно-комунікаційних технологій у
системи освіти акцентують у своїх роботах увагу В. Ю. Биков, А. М. Гуржій, М.
І. Жалдак, В. В. Дивак, О. В. Співаковський, Г. В. Єльникова, Н. В. Морзе, В. В.
Лапінський, Л. А. Карташова, О. М. Спірін, Т. І. Коваль, О. І. Ляшенко, Ю. І.
Машбиць, В. М. Монахов, С. А. Раков, та ін.
Використання інформаційно-комп᾿ютерних технологій у нашому випадку
спрямоване насамперед на підвищення інформаційної інформаційнокомп’ютерної підтримки управління системи освіти регіону, покращення
педагогічного та методичного забезпечення навчально-виховного процесу,
підвищення кваліфікації педагогів, менеджерів освіти, їх самоосвіти та
самоорганізації, формування інформаційної організаційної культури управлінця.
Для цих потреб нами створений веб-портал «Освіта Рівненщини»
(http://rivneosvita.org.ua).Основними контентами системних складових
структури порталу є:

інформаційний контент;

контент нормативно-правового забезпечення;

контент підвищення кваліфікації;

комунікаційний контент;

контент календарного планування;

персональний контент;

контент внутрішнього листування.
Кожен із контентів має відповідний депозитарій.
У веб-порталі «Освіта Рівненщини» зареєстровано понад 13 000 учасників:
учителі, керівники загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладів, керівники та працівники установ освіти та методичних структур
області.
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Ми розглянемо кілька контентів порталу, через які здійснюється
електронна ІК-підтримка системи управління області на прикладі загальної
середньої освіти. Це контенти нормативно-правового забезпечення;
календарного планування; комунікаційний та персональний контенти, що мають
депозитарій необхідних ресурсів нормативно-правового забезпечення,
необхідного
для
забезпечення
загальної
середньої
освіти,
планування,календарування роботи, підготовки документів та їх збереження й
обігу, постановки завдань та контролю за їх виконанням, інструменти для
віртуальної мережевої взаємодії, включаючи платформу відеоконференцзв’язку
на 120 абонентів інше.Даний ресурс виконує майже всі функції менеджменту
освіти: управлінську,методичну, інформаційну, організаційну, комунікативну.
Контент нормативно-правового забезпечення «Документи» включає
необхідний перелік нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки,
управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, районних (міських)
відділів (управлінь) освіти з основної діяльності (рис. 1).

Рис. 1.
Комунікаційний контент «Спільноти» забезпечує широкодоступну,
безперебійну комунікацію практично усіма категоріями педагогів, управлінців.
Цей ресурс забезпечує підтримку для комунікацій:
повертикалі управління, наприклад керівників, спеціалістів за
напрямами функціональних обов’язків управління освіти і науки обласного рівня
та керівників, відповідних спеціалістів управлінь (відділів) районного (міського)
рівня; методистів Інституту післядипломної педагогічної освіти та методистів
районних (міських) методичних кабінетів; керівників управлінь (відділів)
районного (міського) рівня та керівників навчальних закладів; загальнообласні
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спільноти – члени творчих груп, експериментальних лабораторій інше (рис. 2).

Рис. 2.
по горизонталі, наприклад директори загальноосвітніх навчальних
закладів, учителі-предметники, практичні психологи та інші (рис. 3).

Рис. 3.
У веб-порталі «Освіта Рівненщини» діє 226 мережевих спільнот, з них: 10
управлінських спільнот, 32 методичні спільноти, 19 загальнообласних
педагогічних спільнот та 164 районних, міських спільнот учителів-предметників,
тимчасових спільнот творчих груп, авторських творчих майстерень,
експериментальних лабораторій тощо.
Об’єднання управлінців, педагогів у постійно діючі та тимчасові мережеві
спільноти створені для організації спільної діяльності з метою розробки
проектів, вирішення педагогічних ситуацій, обміну думками, обговорення
важливих нормативних актів, розповсюдження та доведення до відома
актуальної нормативної документації, розробок та впровадження в практику
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сучасних педагогічних інновацій засобами інформаційно-комунікцаійних
технологій. Фактично мережеві спільноти веб-порталу забезпечують віртуальну
ІК-підтримку більшості функцій суб’єктів системи освіти області.
Інструментарій мережевої взаємодії у веб-порталі «Освіта Рівненщини»:
система планування та виконання завдань;
файлосховище;
опитування;
система відеоконференцій;
система обміну повідомленнями;
блог;
фото та відео архіви.
Адмініструються спільноти одним, чи кількома модераторами. Завдяки
електронному обліку усіх без вийнятку операцій забезпечується контроль за
плануванням, виконанням рішень, завдань.
Ми розглядаємо мережеву активність учасників освітнього процесу, як
одну з найактуальніших тем, пов'язаних з процесами інформатизації в системі
освіти. Сьогодні мережеві спільноти веб-порталу, які не знають стін навчальних
закладів і відстаней, легко вирішують ряд важливих завдань, дистанційна
комунікація суттєво економить час, який важливий для безпосереднього
спілкування із вихованцями навчальних закладів.
Усі спільноти мають можливість проводити форуми, будь-який
зареєстрований педагог може створити власний блог на порталі і теж провести
форум.
Окрім того на порталі розміщена платформа для проведення
відеоконференцій, вебінарів, відеонарад тощо для 120 абонентів одночасно.
Наприклад, крім вебінарів, відеоонарад обласного рівня, які уже увійшли в
практику використання, окремі райони уже проводять заходи у відеорежимі між
навчальними закладами і педагогічними спільнотами. Залишається бажати
якісного забезпечення Інтернетом, особливо навчальних закладів, розташованих
у сільській місцевості.
Контент календарного планування носить наскрізний характер, тому
що на порталі календаризуються загальнообласні заходи, вебінари, робота будьякої спільноти та персональна. Кожен педагог, управлінець чи методист,
виконуючи кілька функцій, наприклад учитель математики, він же член
методичного об᾿єднання, голова методичного об᾿єднання, заступник директора
чи директор школи, класний керівник, член творчої групи, експериментальної
лабораторії району чи області і т.і. має зручну можливість співставляти
календарне планування, що суттєво поліпшує його організацію й інформаційну
культуру праці (рис. 4).
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Рис. 4.
Персональний контент «мій кабінет»має дві складові: власний
«віртуальний робочий стіл» та«зведене інформаційне вікно». Через власний
віртуальний кабінет («зведене інформаційне вікно») користувач бачить на одній
сторінці усі нові події, що відбуваються в інформаційно-освітньому середовищі
Рівненщини: власні листування, завдання, останні новини, оголошення,
опитування, останні надходження документів міністерства, найближчі події, що
є в календарі; що обговорюють на форумах, у блогах; у яких спільнотах
користувач бере участь інше. На персональній сторінці («віртуальному робочому
столі») є можливість зберігати папки, файли, аналогічні на персональному
комп’ютері. При цьому у рази зростає виробнича мобільність, доступність
інформації, оперативність дій (рис. 5, 6).
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Рис. 5.

Рис. 6.
Контент внутрішнього листування передбачає міжособистісне
листування, групове, між групове, консультативне. Ресурсом листування
передбачено посилання на електронні ресурси, вкладення файлів текстових
документів, зображень, відео, мультимедійних презентацій інше.
У функціоналі також великий ряд додаткових елементів, що в сукупності
складають цілісність порталу як інформаційного освітнього середовища. Портал
має зручну пошукову систему.
Результатами, що очікуються від створення та функціонування вебпорталу «Освіта Рівненщини», є:
забезпечення швидкого доступу до нормативно-правової бази
освітньої галузі області;
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створення та активне використання в управлінській та педагогічній
діяльності мережевих спільнот учасників освітнього процесу;
забезпечення умов для організації індивідуальної, групової
діяльності в освітньому менеджменті регіону з використанням сервісів мережі
Інтернет;
чітке багаторівневе загальнодоступне для освітян регіону
планування своєї діяльності, постановка завдань та контроль за їх виконанням;
створення нової форми управлінської комунікації – мережевої
взаємодії, включаючи відеокомунікацію;
мобільний поступ формування інформаційної культури учасників
веб-порталу через постійний розвиток інформаційних ресурсів;
формування та збереження портфоліоуправлінців, педагогів
навчальних закладів та установ освіти області
Висновки. Створення інформаційно-комунікаційного веб-порталу є
якісно новим інструментом електронної ІК-підтримкисистеми освіти області,
зокрема загальної середньої освіти, який суттєво розширює та вдосконалює
ефективність управлінської роботи, взаємодії між тематичними групами освітян,
ширшої інформованості, гнучкості і доступності. Активне користування
ресурсами порталу формує організаційну та інформаційну культуру управлінців
усіх рівнів, необхідну для повноцінного входження у сучасне інформаційне
суспільство. Системні,багатофункціональні ресурси веб-порталу «Освіта
Рівненщини» є впевненим кроком до формування інформаційно-освітнього
простору освітньої галузі Рівненщини.
Список використаних джерел
1.
Биков В.Ю. Автоматизовані інформаційні системи єдиного
інформаційного простору освіти і науки // Збірник наукових праць Уманського
державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Гол. ред.:
Мартинюк М.Т. – Умань: СПД Жовтий, 2008. – Ч. 2. – С. 47-56.
2.
Биков В.Ю. Відкрита освіта в Єдиному інформаційному освітньому
просторі. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький : ХГПА, 2010. - Вип. 7. – С. 30-34.
3.
Вєтров І. В. Інформаційні технології в управлінні школою [Текст] / І.
В. Вєтров // Директор школи. – 2005. – № 36 (372). – С. 26 – 28.
4.
Вєтров І.В. Веб-портал «Освіта Рівненщини» як інформаційнокомунікаційне освітнє середовище [Текст] / І. В. Вєтров // Нова педагогічна
думка. — 2013. — № 3. — C. 17–19.
5.
Гуржій
А.
М.
Теоретичні
напрями
інформатизації
загальноосвітнхнавчальних закладів [Текст] / А. М. Гуржій // Педагогічна і
психологічна науки в Україні. Збірник наукових праць до 15-річчя АПН України
у 5 томах. / Том 5. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – К. :
"Педагогічна думка", 2007. – 392 с.
6.
Лунячек В.Е. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних
закладів до управління якістю освіти в процесі підвищення кваліфікації. /
45

В.Е.Лунячек //Наша школа. − 2013. − № 2. − С. 5 − 10.
7.
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від
01.10.2012 № 1060 «Про затвердження Положення про електронні освітні
ресурси».
[Електронний
ресурс].
−
Режим
доступу
:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

Гавлітіна Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук,
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проректор з наукової роботи Рівненського ОІППО
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ДОСЛІДНОЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
МЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ ТА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Здійснення дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в освіті
вимагає від інституту ППО постійної допомоги, яка не обмежується лише
експериментами та інноваційними проектами, а передбачає і координацію
науково-педагогічних досліджень в освіті та створення належного науковометодичного супроводу їх здійснення.
Ефективність науково-методичної допомоги методичним службам у
організації та здійсненні наукових досліджень навчальними закладами значною
мірою залежить від впливу на освітньо-педагогічне середовище, в якому вагома
увага надається проблемам інноваційного розвитку освіти. Цей вплив успішно
здійснюється у вигляді науково-методичного супроводу, що інтенсивно
впроваджується у систему методичної допомоги в останні десятиріччя.
За тлумачним словником поняття «супровід» трактується, як дія зі
значенням «іти поруч».Сутність науково-методичного супроводу, як
педагогічної категорії, полягає в тому, що це – професійна педагогічна взаємодія
суб’єктів освітньої діяльності, умовами якої є добровільність і партнерство,
визначальними ознаками – особистісний і професійний розвиток педагогів, а
результатом – нова якість професійної діяльності вчителів, яка виявляється у
професійній педагогічній компетентності педагога-дослідника інноваційних
змін.
Основними задачами науково-методичного супроводу інноваційної та
дослідно-експериментальної роботи стало:
- організація цілеспрямованої фахової допомоги у здійсненні дослідноекспериментальної та інноваційної діяльності з виконання досліджень
лабораторіями, тимчасовими науково-дослідними колективами та проведенні
експериментів, розробці і запровадженні інноваційних проектів різного рівня;
- допомога у створенні доцільних умов виконання програм та завдань
досліджень та розвиток потреби професійного та особистісного розвитку
педагогів;
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- формування дослідницької компетентності найбільш дотичних до
експериментів і проектів учасників.
Учені зазначають, що науково-методичний супровід необхідно розглядати,
як сукупність різноманітних форм, технологій, підходів, процедур, заходів, що
забезпечують допомогу педагогічним та іншим працівникам у здійсненні
науково-педагогічних досліджень та участі у інноваційних проектах, що в
кінцевому підсумку має привести до подолання труднощів протягом професійної
діяльності. Основними функціїями науково-методичного супроводу дослідноекспериментальної та інноваційної діяльності можливо визначити:
- прогностичну – ретроспективний аналіз передбачення та прогнозування
практичної і теоретичної діяльності в галузі освіти та розвитку в ній освітньопедагогічних феноменів - систем, процесів, просторів, видів діяльності тощо,
визнання необхідності введення інноваційних дій на основі науковості,
методологічності та об’єктивності і необхідності змін та інновацій (тобто
використання можливостей наукового прогнозування для педагогічної теорії і
практики на засадах інноватики);
- навчальну – визначення суті та ролі інноваційної педагогіки та
авангардної педагогіки і опанування основами, методикою та технологію
науково-педагогічних досліджень,забезпечення зворотного зв'язку між науковометодичними інституціями, службами та організаторами експериментів і
розробниками інновацій як передумови підтримання дієвості й ефективності
інноваційних процесів в освіті;
- консультативну–забезпечення комплексу взаємопов’язаних методів і
процедур
та
надання
експертно-діагностичних
послуг,
що
забезпечуютьконкретну допомогуметодичним службам (кваліфікація методиста
як модератора-консультанта чи супервізора
з інноваційної діяльності чи
експерта-консультанта) зрозуміти те, що робили, більше і глибше, ніж розуміли
раніше,і переконати в цьому учасників експериментів і розробників інновацій, а
також виявляти можливості і потенціал експериментальних закладів та
інноваційних педагогів, виясняти
сутність експериментальної роботи та
концептуальних основ інноваційної діяльності, визначати цінності і критеріїв
оцінки дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності, виділення
перспектив розвитку і дослідження цінності інновацій та науково-методичних
розробок;
- психотерапевтичну– усунення факторів, що заважають дослідноекспериментальній роботі та інноваційній діяльності, переконання в доцільності
інновацій та нововведень, запобігання бар’єрів інноваціям;
- адаптаційну –поєднання еволюційного та революційного шляхів
розвитку, наближення або поєднання різних точок зору в досягненні оновленої
мети діяльності та створення умов для природної самоорганізації учасників
експериментів та інновацій;
- регулювальну— процес усунення відхилень від програм експериментів
і проектів, запроваджених результатів науково-методичних розробок та
спостереження проміжних показників результатів експериментів та
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упровадження інновацій, внесення змін і доповнень до завдань експериментів
чи їх конкретизація і деталізація.
Науково-методичний
супровід дослідно-експериментальної та
інноваційної діяльності розглядається нами і як діяльність педагога-дослідника
(тобто дослідницькі якості, дослідницька компетентність). Проблема підготовки
педагога-дослідника на перший план висуває актуалізацію педагогічного
потенціалу, формує дослідницьку потребу педагога і ціннісне ставлення у всіх
сферах діяльності, а також виступає засобом виявлення особистісних і
професійних можливостей. Його пошукова і дослідницька діяльність виступає
як сукупність тих
якостей і рівнів оволодіння новими знаннями, які
забезпечують здатність до відтворення педагогічних явищ, створення нової
практики та функціонування як суб’єкта інноваційної діяльності. Серед
пошуково-дослідницьких якостей
педагога відзначаються розвинені
інтелектуальні здібності, інноваційний потенціал, знання та навички навчальнопошукової та дослідницької діяльності, здатність до програмування,
проектування та моделювання педагогічної практики.
Формування дослідницьких якостей педагога – це процес тривалий і
трудомісткий. Ми пересвідчилися, що рівень підготовки педагога-дослідника в
умовах безперервного навчання підвищується, якщо розроблено та реалізовано
освітню програму підготовки педагога до пошукової діяльності та прогностичну
модель вчителя-дослідника, забезпечується розробка технологій підготовки
педагога-дослідника, ведеться відбір оптимальної сукупності форм і методів
педагогічної діяльності вчителя, здійснюється постійне коригування засвоєних
компонентів дослідницького пошуку і культури педагогічної праці.
Значну увагу підготовки педагогічних колективів до дослідницької
діяльності необхідно надавати на першому етапі наукової-педагогічного
дослідження – організаційно-підготовчий етап експерименту. Уніфікована
освітня програма підготовки вчителя до пошукової діяльності на рівні
функціонування методичної служби район(міста) може передбачати:
- систему заходів щодо пошуково-дослідницької діяльності педагогів
(пропаганду педагогічного досвіду, творчі портрети вчителів-дослідників,
інформацію про перебіг експериментів);
- інформаційний супровід пошукової діяльності педагогів (створення
банку педагогічних ідей, освітніх інновацій, кращого досліду);
- діагностико-прогностичну діяльність з виявлення творчо працюючих
вчителів, що мають потяг до дослідницької роботи;
- спрямування підвищення кваліфікації на розвиток методологічних знань,
дослідницьких умінь, інноваційної практики (самоаналіз
готовності до
пошукової діяльності, виявлення особливостей власної технології, методичне
навчання з проведення педагогічних досліджень);
- організаційно-координуюча діяльність (створення пошукових груп
педагогів-дослідників, консультування на вибір індивідуальної теми пошукової
діяльності, розробка програми наукового дослідження, висвітлення результатів
пошуків і досліджень);
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- створення управлінських умов для закріплення результатів пошукової
діяльності вчителя-дослідника (забезпечення зв’язків між науково-пошуковими
колективами, координація локальних досліджень, експертиза інновацій).
Пошуково-дослідницька діяльність носить прогностичний характер і
виконує функцію зворотного зв’язку між педагогічною діяльністю та системою
їх методичної підготовки. Структурування методичної роботи та організації
навчання педагогів-дослідників в цілому, і в навчальному закладі в тому числі,
має здійснювались на нетрадиційних підходах до засвоєння відібраних
методологічних знань та методики освіти дорослих. Як відомо, такими
підходами стали:
- технологічний (сукупність способів і засобів взаємодії з метою
вирішення проблемних ситуацій у інноваційній педагогічній практиці);
- конструктивний (подача проблемних ситуацій у такій послідовності, що
навмисне ставлять педагога у положення конструктора педагогічних інновацій);
- дослідницький (самостійність дій у процесі розв’язання психологопедагогічних завдань значно більша, ніж пропонують загальні рекомендації).
Наповнення такого комплексу науково-методичних підходів в залежності
від змісту методологічних знань і рівня оволодіння дослідницькими якостями
педпрацівників дозволяє використати різні конструкти методичної роботи у
методкабінеті, центрі та експериментальних навчальних закладах різного рівня.
А також, така діяльність спрямована на створення комплексної системи
психолого-педагогічних , організаційно-педагогічних, соціально-педагогічних
умов, що сприяють успішній реалізації інноваційта особистісному становленні
дослідників і здобувачів наукового ступеня в педагогічній галузі.
Тому, науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та
інноваційної діяльності — це цілісна діяльність методиста, заступника
директора з наукової (науково-методичної) роботи, яка полягає у:
— систематичному відстеженні стану розробленості проблеми в динаміці
її розгортання та нарощування показників розвитку проблеми в інноваційній
практиці;
— створенні
умов
з метою реалізації завдань дослідження та
інноваційного розвитку освітньому просторі;
— систематичній науково-методичній допомозі щодо реалізації мети,
об’єкту та предмету наукового дослідження;
— допомозі у виокремленні гіпотези дослідження, співставленні завдань
дослідження із з проблемами в розвитку освіти чи навчального закладу;
— організації життєдіяльності та мобілізації колективу на втілення завдань
дослідження з урахуванням психолого-педагогічної доцільності новацій.
Розглянемо основні етапи процесу науково-методичного супроводу
дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності.
Підготовчий етап включає вирішення таких завдань:
— встановлення контакту з усіма учасниками експерименту (замовниками
розробки теми, виконавцями дослідження);
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— визначення обсягу роботи і послідовності процесу науковометодичного супроводу за безпосередньої участі наукового керівника і наукових
консультантів;
— підготовка необхідної документації – заявка, програма здійснення
експерименту, проходження державно-громадської експертизи цих документів,
проведення педради про експеримент;
— складання плану виконання завдань та узгодження з планом роботи
експериментального навчального закладу та виконанням науково-методичної
проблемної теми закладу.
Завдання орієнтовного етапу полягають у:
— встановленні та підтримці контакту з науковим керівником
експерименту та навчальним закладом;
— здійсненні контакту змісцевим органом управління освітою, на
території якого здійснюється експеримент, а якщо супровід експерименту
здійснюється в межах навчального закладу, — то з адміністрацією,
педагогамиабо вихователями, класними керівниками, причетними до
експерименту;
— ознайомленні фахівців інституту з темою експерименту та їх залучення
до психолого-педагогічного консультування та участі у науково-методичних
розробках;
— спільному обговоренні з педагогами та іншими фахівцями особливостей
перебігу експерименту та уточнення завдань.
Етап планування передбачає:
— створення індивідуальної програми науково-методичного супроводу
кожного завдання дослідження, яка передбачає розгляд науково-методичних
особливостей виконання дослідницьких завдань, наполегливе дослідження та
обговорення стану питань із теми дослідження та вибір змісту, технологій і форм
організації науково-методичного супроводу науково роботи та інноваційної
діяльності;
— затвердження та погодження цієї програми з науковим керівником та
усіма фахівцями, які працюють в даному напрямку досліджень.
Слід зазначити, що складання програми науково-методичного супроводу
можливе лише після ретельного дослідження стану наукової роботи установ та
навчальних закладів в регіоні з питань:
1) вивчення результативності дослідно-експериментальної роботи
всеукраїнського рівня та визначення спрямування науково-методичного
супроводу експериментів у навчальних закладах районів і міст;
2) вивчення результативності дослідно-експериментальної роботи
регіонального рівня та розширення експериментальних досліджень на базі
навчальних закладів конкретного району, міста.
На заключному етапі відбувається обговорення з фахівцями ефективності
здійснення дослідно-експериментальної роботи з рекомендаціями щодо
подальшої проходження упровадження науково-методичних розробок згідно
етапів досліджень та до циклу проходження інновацій.
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Варто
зазначити,
що
науково-методичний
супровіддослідноекспериментальної та інноваційної діяльності — це комплекс системних заходів,
визначених на основі наукових досліджень і практики та спрямованих на
розробку науково-обґрунтованих навчально-методичних продуктів, що
передбачає :
1) один із видів наукового "патронажу" як цілісної та комплексної системи
науково-педагогічної підтримки і психолого-педагогічної допомоги, що
здійснюється у межах експериментів та інноваційних проектів;
2) інноваційні технології науково-методичної роботи з кадрами, сутність
яких полягає у створенні умов для відновлення науково потенціалу, розвитку і
саморозвитку дослідницької культури працівників галузі та виконання ними
основних функцій на основі інновацій та науково-методичних розробок;
3) процес особливого виду відносин між тим, хто супроводжує
експерименти та інновації, й тим, хто потребує допомоги в їх розробці та
використанні;
4) методичні рекомендації з орієнтирів інноваційного розвитку навчальних
закладів та освіти регіону;
5) алгоритм науково-дослідної роботи та інноваційної діяльності, що
узгоджується із науково-методичною проблемними темами;
6)
структурно-графічне
відображення
забезпечення
дослідноекспериментальної та інноваційної діяльності;
7) схема взаємодії інституту, методичних служб і навчальних закладів із
науково-методичного супроводу вибудовується із визначених орієнтирів
науково-методичного супроводу;
8) експертні висновки виконання експериментів та створення інновацій та
науково-методичних розробок тощо.
Отже, дана проблема відкриває перспективи для вивчення
загальнотеоретичних цілей, зокрема, для розроблення розвитку науковометодичного супроводу дослідження змін в освітній сфері, а також для
безпосередньої підготовки педпрацівників до нових науково-педагогічних
досліджень в галузі інноваційної освіти.

Глазунов Микола Миколайович, методист вищої категорії
комунальної установи «Скадовський районний методичний кабінет»
Херсонської області
СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТНОГО
ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ (МІСЬКИХ) МЕТОДИЧНИХ
КАБІНЕТІВ (ЦЕНТРІВ)
Модернізація системи управління методичною роботою потребує
удосконалення механізмів експертного оцінювання діяльності методичних
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кабінетів (центрів) (МК(Ц), що обумовлено необхідністю наукового підходу до
управлінських рішень з використанням ІКТ. Урамках проекту «Критеріальний
підхід до оцінки діяльності МК(Ц) як науково – методичних установ» були
вироблені показники та головні показники змісту оцінювання, таких як, кадрова
робота; науково – методичне забезпечення аналітико – експертної діяльності;
формування науково – методичного середовища; наукова, науково –
експериментальна та інноваційна діяльність; науково – методичне забезпечення
управлінської діяльності; управління науково - методичною установою;
матеріально – технічне та фінансове забезпечення роботи МК(Ц). До роботи
долучилися вчені, педагоги – практики ОІППО, МК(Ц).
Як зазначає О. Боднар, виникає проблема надійності результатів
оцінювання діяльності МК(Ц), тому метою статті є застосування
математичної статистики для обробки результатів оцінювання експертами
діяльності МК(Ц).
Вивчаючи літературу, ми дійшли висновків, що критеріальний підхід був
застосований у різних аспектах: експертиза педагогічних проектів (С. Братченко,
М. Князева, І. Підласий), експертиза оцінювання навчально – виховної діяльності
ЗНЗ (О.Боднар, Л. Петренко), експертиза освітніх інновацій (Л. Даниленко), а
отже, маємо цілком науковий підхід до оцінювання роботи методичної служби в
місті, районі[2,3,7].
Науково – методичні установи МК(Ц) здійснюють науково – методичне
забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти міста, району[6],
ми підтримуємо визначення Б. Качура, що науково – методична робота з
педагогами - складова регіональної системи післядипломної педагогічної освіти,
яка забезпечує підвищення рівня професійної компетентності та професійної
майстерності на основі упровадження наукових досягнень (як освітніх
інновацій), перспективного педагогічного досвіду для досягнення позитивних
наслідків навчально – виховного процесу з дітьми. Таку роботу повинні
здійснювати методичні служби області, району (міста), навчального закладу у
скоординованій діяльності. Однією зі складових процесу управління науково –
методичною роботою з педагогами є визначення рівня ефективності її
організації– наукової та методичної [4].
Експертиза діяльності методичної служби
- складна аналітико –
синтетична діяльність, що спрямована на дослідження проблем та результатів
діяльності методичних служб з метою отримання експертних оцінок та
самооцінювання, висновків і рекомендацій щодо стану і перспектив розвитку
методичних служб[1,2].
До якостей експертів висуваються певні вимоги, наприклад, володіння
уміннями: вимірювати, оцінювати, прогнозувати, працювати на комп’ютері на
рівні користувача; наявність емпатії та навичок рефлексії, комунікативниі
здібності, досвід інтелектуальної праці і репутація високоморальної людини [5].
Вимоги до аналітико – експертної діяльності навчального закладу, його
суб’єктів: директор, заступники директора викладені у
дисертаційному
досліджені доктора пед. наук О. С. Боднар «Теоретичні і методичні засади
управління аналітико – експертною діяльністю у сфері загальної середньої
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освіти». Під час експертного оцінювання найчастіше використовують
кваліметричний підхід, який сприяв структуризації критеріїв оцінювання, хоча,
як зауважує В. Симонов, стало однією з причин формалізму в оцінюванні роботи
і появі процентоманії[7], виходячи з таких міркувань ми застосували
математичну статистику. Аналізом кінцевих результатів є статистична обробка
даних експертів.
З огляду на те, що чим точніше описані показники за якими проводять
експертизу, тим об’єктивніше результат із залученням мінімальної кількості
експертів, яку ми визначили у кількості п’яти чоловік. Для проведення
експертизи діяльності МК(Ц) із п’яти експертів, які пройшли відповідне
навчання та мають сертифікат експерта – аналітика, обирають голову експертної
групи. Експертам надають експертний лист, після заповнення якого голова
експертизи заносить дані у таблицю exel.
Таблиця автоматично розраховує коефіцієнт Кохрена, який показує
наскільки експерти узгоджено виставили бали. Якщо оцінки не узгоджено,
голова експертної групи надає змогу знову оцінити діяльність МК(Ц) експертам,
приймаючи до увагу, оцінки тих експертів, які виходять за статистично
допустимий інтервал за коефіцієнтом Стьюдента, приклад, фрагмент таблиці
exel:
Експерт Експерт
Експерт 1
Експерт 2
Експерт 3
4
5
5

4

5

4

4

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

2

0

0

2

2

300

303

301
300
300
Максимально можливе значення (верхній
інтервал)
Мінімально можливе значення (нижній інтервал)
Результат експертизи

303,2
298,8
301±2,2

За коефіцієнтом Кохрена - Оцінка експертів узгоджена
Для узгодженості дій експертів ми обрали коефіцієнт Кохрена для
порівняння більше трьох виборок однакового об’єму (порівняння максимальної
дисперсії з сумою усіх дисперсій ряду), а для фіксування результату оцінювання
– коефіцієнт Стьюдента – розрахунок середнього результату з визначенням
статистично достовірних меж верхнього та нижнього інтервалів.Якщо експерти
узгоджено провели оцінювання, голова експертної групи подає результат
експертизи. Результат експертизи діяльності МК(Ц) можна отримати і
самооцінюванням, у такому випадку визначають як мінімум п’ять експертів і
проводять експертизу. Для унаочнення результатів таблиця exel будує графічно
діаграму, наприклад, червоним – максимальна кількість балів.
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За результатами самооцінювання, а також експертного оцінювання,
ОІППО приймає управлінське рішення щодо координації роботи МК(Ц),
наприклад, занести до банку даних МК(Ц) за напрямками діяльності з
максимальних балів, у даному випадку, кадрова робота та науково – методичне
забезпечення аналітико – експертної діяльності, а з мінімально отриманих балів
– здійснити допомогу. МК(Ц) плануючи роботу, враховує результати
самооцінювання. У даному випадку найголовніше з’ясовувати динаміку
результатів експертизи МК(Ц) за роками, що дасть можливість оптимізувати
свою роботу, висвітлити її перед засновником, а ОІППО скоординувати свою
діяльність. На наш погляд, порівнювати результати експертизи МК(Ц) між
міськими, або районними методичними службами не є доцільним, бо не
враховує регіональну специфіку області, порівнювати результати експертизи
діяльності МК(Ц) можна лише свої за роками.
Отже, експертиза діяльності МК(Ц) буде в повною мірою стимулювати
підвищення результативності та ефективності діяльності МК(Ц), координації
роботи з боку ОІППО, якщо результати самооцінювання, або експертного
оцінювання будуть статистично значимі.
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Грекова Ірина Вікторівна, директор Солонянського районного
науково-методичного кабінету Дніпропетровської області
УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДІВ ЕКСПЕРТНОГО ОЦІНЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ В УМОВАХ
ПЕРЕХОДУ ВІД ІНСПЕКТОРСЬКО-МЕТОДИЧНИХ ДО НАУКОВОМЕТОДИЧНИХ СЛУЖБ
Управляти можливо лише
тим, що можна виміряти
Гельвецій висловив мудру тезу: «Щоб передати свої думки, необхідно мати
набагато більше розуму, аніж щоб їх мати». Сподіваюся, що у мене стане хисту
донести власне і своїх колег бачення, оцінку та відношення до предмету
сьогоднішньої розмови.
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Освіта як головний творець та розповсюджувач знань і соціального
досвіду, є потужним фактором розвитку людського потенціалу. Але для
забезпечення такого розвитку необхідним є не стільки високий рівень доступу
населення до освіти, скільки якість освіти. Головним замовником освітніх послуг
і контролером їх якості тепер є суспільство, а не держава. І в ньому треба
формувати культуру забезпечення якості освіти. Щоб уникнути дилетантських
розмов про доцільність ЗНО, ДПА, різноманітних моніторингів та експертиз, які
мають за мету визначення реального стану для забезпечення якісних змін, треба
чітко дотримуватися принаймі трьох кроків: перший – це створення потужного
інформаційного поля; другий крок – це дія. Формування культури має
відбуватись природнім чином – через демонстрацію об’єктивної картини, а не
примус. Звідси – необхідна умова для формування культури забезпечення якості
освіти і третій крок -оприлюднення.
А оскільки поняття якості освіти вимірюване, головне – професійно це
робити, тож підготовка експертів у системі педагогічного менеджменту має
бути серед пріоритетів. Дійсно, управляти можна лише тим, що можна
виміряти.За неповну десятирічку вже тричі змінювалися критерії оцінювання
діяльності шкіл, а на минулому тижні в Міністерстві відбулося засідання фокусгрупи щодо розробки нових показників. Якщо мова йде про існування соціальнопедагогічної системи, цілком закономірно, що мають існувати не лише критерії
оцінки діяльності ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ, ПТНЗ, а і критерії оцінки діяльності
методичних служб. Але повна логіка мала би місце лише в тому випадку, коли б
методичні кабінети всю свою діяльність зосередили лише на виконанні
притаманних їм функціях.
Дякуючи роботі над апробацією проекту, який сьогодні обговорюється, і,
сподіваюся, найближчим часом почне втілюватися, до всього розмаїття ролей, як
традиційних, так і інноваційних, таких як коуч, фасилітатор, менеджер, які
доводиться виконувати методичному працівнику, додалася ще одна досить нова
– стейкхолдер ( це людина, що зацікавлена в оцінюванні). А ми маємо самий
безпосередній навіть потрійний інтерес і до оцінювання, і до діяльності; та ще
й зазнаємо впливу від цієї діяльності.
Життя підтвердило, що інноваційні зміни в освіті потребують
кардинальних змін у системі управлінських структур. Лише байдужий зараз не
бере участі в прогнозах та здогадках анонсованих Міністерством змін щодо
реформування як управлінської вертикалі галузі освіти, так і установ
методичного менеджменту (інститутів післядипломної освіти та методичної
служби). А численні коментарі споживачів тих послуг, які ми надаємо, краще
будь-яких рейтингів та моніторингів продемонстрували як наші сильні сторони,
так і слабкі місця. Але я впевнена, що створення повноцінної системи
забезпечення якості освіти варто здійснювати шляхом не революційного
реформування, а еволюційних перетворень. Уважне опрацювання проекту
Критеріїв, які винесені сьогодні на обговорення засвідчили саме такий підхід
авторів-розробників. А концентрований мозковий штурм фахівців, які
долучаться до їх обговорення як результат надасть нам потужний імпульс до дії.
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Не дивлячись на те, що методична служба Дніпропетровщини останні 20
років функціонувала в режимі інспекторсько-методичної, ми змінили акценти у
функціях власної діяльності, спрямувавши їх не на констатацію та
інтерпретацію, а на розвиток системи. Таким чином, аналітична складова
діяльності трансформувалася в моделюючу та активізуючу,
інформативна
в проектно-цільову;
експертна
в корекційну;
оцінювальна
у формуючу;
методична
в акмеологічну.
А звичний моніторинг змінив науково-методичний аудит. Це новий
специфічний науковий напрям, який допомагає нам створити такі моделі
методичної роботи, які дозволяють здійснювати гнучке управління діяльністю
учасників навчально-виховного процесу на основі супровідного оцінювання,
поточного коригування та прогнозування.
ЦЕ ДАЛО можливість:
методистам:

застосовувати
результати моніторингових досліджень для
планування методичної роботи на діагностичній основі;
учителю:

завдяки незалежній, об'єктивній оцінці своєї праці визначати
оптимальний шлях свого професійного зростання;
учням:

побачити об'єктивну картину того, що сьогодні під час навчання він
може «взяти» для формування власного освітнього маршруту;
батькам:

разом із дитиною зрозуміти перспективи її індивідуального
розвитку.
Об’єднує їх всіх прогнозування змін та визначення шляхів їх досягнення,
а також виявлення динаміки змін на „вході” та „виході” та з’ясування факторів,
які впливали на результат.
Вже стало традицією планувати свою роботу на підставі пропозицій і
конкретних потреб учителів району. Діагностування дає можливість
раціонально планувати роботу методичних об’єднань, правильно обрати
проблему, яка на даному етапі є актуальною (виходячи з умов району),
враховуючи невирішені проблеми навчально-виховного процесу.
Саме життя з його науково-технічним прогресом дає інструмент для
оптимізації праці – універсальну комунікаційно-інформаційну платформу,
доступну всім і фактично скрізь – Інтернет. Дякуючи можливостям Google-форм
результати діагностик, on-line опитувань узагальнювати одна насолода.
Результати анкетувань використовуємо під час формування мотивів професійної
діяльності, професійних потреб та ціннісних орієнтацій педагогів.
Завдяки педагогічному моніторингу йде накопичення інформації про
кожного з педагогів
району, що забезпечує безперервне відстеження
професійного рівня, а також з`являється можливість прогнозувати та
моделювати розвиток і стан професійного рівня педагогів.
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Досвід кваліметричного підходу до оцінки результату роботи вчителя ми
вже маємо достатній, але практика показала, що для забезпечення кращих
результатів для нас кориснішою буде рейтингова оцінка. Саме тому методистами
з кожного предмету аналізується робота кожного вчителя на районному та
обласному рівнях. На серпневих методичних об’єднаннях з кожного предмета
визначається рейтинг педагога за результатами роботи за попередній навчальний
рік та будуються індивідуальні діаграми методичної активності.
Рейтингова система ефективності методичної діяльності сприяє
стимулюванню самоосвітньої діяльності і, як наслідок, підвищує
результативність педагогічної діяльності. Метою даної системи є безперервне
відстеження результатів і своєчасна корекція роботи з урахуванням
прогнозованого розвитку для подальшого уникнення факторів дезорганізації.
Експертно - діагностична робота проводиться за чотирма напрямками:

виявлення активності та ефективності методичної роботи;

виявлення результативності педагогічної діяльності;

виявлення кореляційного співвідношення між першим та другим
напрямком на підставі кореляційного аналізу;

виявлення кореляційного співвідношення
між узагальненими
результатами роботи й отриманою кваліфікаційною категорією.
Ресурси мережі дозволяють нам якісно інформувати не тільки педагогів, а
і громадськість та залучати їх в процеси прийняття рішень, адже технічні та
соціальні можливості електронної демократії достатньо великі.
Щоб спільний пошук нового слугував сходинкою до розвитку, необхідна
дієва рефлексія. Впевнена, що традиційні червневі методичні студії та школа
новаторства нам її забезпечать.
Шановні колеги! Поскільки саме імідж методичної служби впливає на
якість освітнього менеджменту всіх установ освіти,
Дай нам, Боже, одухотворенности,
Сил, здоровья и в свой труд влюбленности!
З приводу цього насамкінець дозвольте розповісти одну притчу Бруно
Ферраро.
... На торгах розпорядник підняв догори скрипки. Були вони подряпані,
понищені, а струни порозтягувалися й обвисли. Торговець вважав, що не варто
марнувати час на старі скрипки, проте показав їх усім, посміхаючись: „Скільки
за них дасте? Почнемо від...ста тисяч лір”. „Сто п’ять!”, - обізвався якийсь голос.
Потім сто десять.115 – вигукнув інший . Потім 120. „120 тисяч - раз, сто двадцять
тисяч –два, 120 тисяч ...” Тут якийсь сивоголовий чоловік із кінця зали піднявся
зі свого місця і підійшов ближче. Чоловік узяв до рук смичок. Хустинкою витер
стареньку скрипку, наладнав розтягнені струни, енергійно торкнув їх – і залунала
дивовижна чиста мелодія, подібна до ангельських співів.
Коли він перестав грати, торговець спокійним низьким тоном запитав:
„Скільки хто пропонує за стару скрипку? Мільйон! А хто два мільйони? Два
мільйони – раз, три мільйони – два, три мільйони – три! Продано!”, - проказав
торговець. Люди стали аплодувати. Хтось запитав: „Що так змінило вартість
скрипки?”. І пролунала відповідь: „Дотик майстра”...
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Усі ми – наче старі інструменти, запилюжені, понищені. Але можемо
зіграти божественну мелодію. Досить лишень одного дотику Майстра.
Пишаймося, бо ми є Майстрами!
Пишаймося, бо це про нас!
І біймося, бо, мабуть, душ тих, хто так низько цінує працю вчителя, не
торкнувся Майстер!!!
Наш диагноз – вирус окрыленности
Заражающий стремленьем к творчеству,
Дай нам, Боже, одухотворенности,
Сил, здоровья и в свой труд влюбленности!

Дутчак Алла Олександрівна, завідувач відділу координації роботи з
методичними службами області Івано-Франківського ОІППО
ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО
РЕЙТИНГУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ
МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ, ЦЕНТРІВ
Ніщо не визначає майбутнє нації так, як освіта. Упродовж усього свідомого
розвитку людства вона залишалась унікальним культурним явищем, визначаючи
процес становлення особистості, її духовні, громадські, ціннісні орієнтири,
матеріальні та ідеологічні мотивації, була головним чинником формування
творчого інтелектуального потенціалу націй і держав.
Сьогодні освіта України переживає процес «перезавантаження»: вступила
в дію Національна стратегія розвитку освіти в Україні, вводяться нові Державні
освітні стандарти, оновлені програми, підручники, стрімко відбувається
інформатизація.
Усі ці зміни висувають одночасно і проблеми, які треба розв'язувати, і
означують вектори подальшого розвитку системи освіти.
Оновлення освіти обумовлює новий статус і нові вимоги до вчителя, а
отже, і нові напрями діяльності методичних служб.
Сьогодні в Івано-Франківській області працює 19 методичних служб. З
них: 10 методичних центрів, 8 районних методичних кабінетів, 1 міський
методичний центр.
Координація діяльності між Івано-Франківським обласним інститутом
післядипломної освіти та методичними службами області у міжкурсовий період
здійснюється відповідно схеми (схема 1):
Схема 1
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Погодження
планів

Вивчення
кадрового
складу

запитів та потреб
працівників
методичних служб

1. нормативно-правовий супровід

2.організація навчання працівників Р(М)МК
3. вивчення системи роботи методичних служб
4.науково-методичний супровід діяльності
5. рекомендації щодо атестації методистів
Звіти роботи
Корекційні
рекомендації

В організації науково-методичної роботи в області ми враховуємо наступні
напрями роботи:
- спрямування діяльності методичних служб на організаційне, науковометодичне, інформаційне забезпечення проведення реформ в освітніх закладах;
- побудова науково-методичної роботи на діагностичній основі:
урахування кількісного та якісного складу педагогічних працівників,
особливостей мережі закладів і чіткої зорієнтованості на запити конкретних
установ і педпрацівників.
- модифікація форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами
в міжкурсовий період;
- заміна пасивних методів роботи на активні та інтерактивні;
- використання синергетичного та фасилітативного підходів до навчання
дорослих.
Роботу методичних служб області можна представити у вигляді такої
моделі (схема 2):
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Схема 2
Модель науково-методичної роботи Р(М)МК (МЦ)

Діагностика рівня
профмайстерності
педагогів,
вивчення їх
запитів та потреб

Вибір форм
науковометодичної
роботи та
визначення
тематики їх
засідань

Розроблення
опитувальниківуза
гальнення
результатів
діагностування

Опрацювання
результатів
діагностування,
визначення
найбільш типових
проблем у
діяльності
вчителів

Динамічні
або творчі
група

Тренінги, майстеркласи, проблемні
семінари, он-лайн
спілкування тощо

Організація
науковометодичної
роботи

Проведення
районних
(міських) форм
роботи,
методичний
супровід
внутрішкільної
науковометодичної
роботи

Методичні
об’єднання,
постійно діючі
семінари тощо

Моніторинг
результа-тивності
діяльності

Корекція
науковометодичної
роботи

Діагностика
проблем в
роботі вчителя,
вивчення рівня
навчальних
досягнень учнів
тощо

Розроблення
корекційних
заходів, оцінка
та
стимулювання
діяльності
педагогів

Динамічна
або творча
група

Динамічна
або творча
група

Підвищення рівня профмайстерності педагогів

Оцінка результативності даної роботи неможлива без аналізу діяльності
методичної служби.
Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти здійснює по
відношенню до методичних служб області інформаційно-аналітичну та
контрольно-коригуючу діяльність.
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Дана робота спрямована на отримання інформації про стан науковометодичної роботи у певній методичній установі, її результативність,
відповідність до чинних нормативно-правових документів, а також має на меті
проведення корекції, виявлення проблем у роботі, запобігання розвитку
негативних тенденцій тощо.
Тевлін Б.Л. вважає, що вихідною позицією під час аналізу діяльності
методичного формування є – співвідношення її основної мети (піднесення рівня
педагогічної майстерності вчителя) з кінцевою метою (підвищення якості й
ефективності навчально-виховного процесу) та перспективною метою (розвиток
особистості вчителів та учнів).
Нині при оцінюванні діяльності методичної служби більше звертається
увага на рівень виконання працівниками своїх посадових відповідно до
посадових інструкцій, враховуючи в більшій мірі кількісні показники, а як
результат, недостатньо звертається увага на підвищення ефективності
методичної роботи, розвиток та самовдосконалення її структур. Тому й виникла
необхідність розроблення нових критеріїв оцінювання, яка дозволяє проводити
оцінку якісних перетворень у методичних службах, поточне коригування їх
діяльності та визначення стратегічного розвитку.
Використовуючи нові Орієнтовні критерії оцінювання діяльності
районних (міських) методичних кабінетів (центрів) Івано-Франківський інститут
післядипломної освіти, зокрема працівники лабораторії управління та організації
освіти (відділ координації роботи з методичними службами області) аналізують
діяльність методичних служб за напрямами (схема 3):
Схема 3

Планування
діяльності

Системне навчання
завідувачів Р(М)МК
та директорів ІМЦ з
проблеми модернізації
змісту та структури
методичної роботи

Організація експертизи
методичної роботи
у регіоні

НАПРЯМИ
використання
критеріїв

Системна підготовка
новопризначених
методичних
кадрів
новопризначених
завідувачів
та методистів Р(М)МК
та ІМЦ)

Вивчення тематичних
питань щодо діяльності
Р(М)МК (МЦ)

Інформаційноорганізаційний
та науково-методичний
супровід діяльності
методичних служб
області

Навчально-методичне
консультування
та надання сервісних
послуг методичним
працівникам області
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Оцінювання цієї діяльності проводиться за:

матеріалами річних звітів про науково-методичну роботу Р(М)МК
(МЦ),

результатами:

участі Р(М)МК, методистів, педагогів у фахових конкурсах;

участі учнів у Всеукраїнських предметних олімпіадах;

виконання планів курсової підготовки;

тематичних виїздів;

виконавської дисципліни тощо.
Орієнтовні критерії використовуються і при рейтинговій оцінці діяльності
методичних служб області. Метою даної оцінки є не визначення місця кожної
вище означеної установи серед усіх методичних установ області, а насамперед
можливість:

забезпечити освітянські структури інформацією про стан та
динаміку розвитку методичної установи;

приймати адекватні управлінські рішення щодо удосконалення
системи управління якістю освіти, вносити корективи до планів роботи
відповідних методичних установ, визначати базові стратегії розвитку діяльності
Р(М)МК (МЦ);

інформувати про стан функціонування методичних установ області;

визначити опорні методичні установи з певних проблем;

встановити відповідність кваліфікаційного рівня працівників
Р(М)МК (МЦ) якості виконуваної роботи тощо.
При оцінюванні діяльності методичних служб області звертається
особлива увага на:
1.
Науково-методичне забезпечення реалізації державних та
регіональних програм
2.
Науково-методичний супровід:
2.1. роботи з керівними кадрами навчальних закладів
2.2. проведення конкурсів фахової майстерності педагогічних працівників
тощо
2.3. роботи з обдарованими дітьми
2.4. виховної роботи
2.5. інклюзивної освіти та діяльності інтернатних закладів освіти
2.6. дошкільної освіти
3.
Здійснення нормативно-правового супроводу
4.
Діагностико-прогностична та моніторингова діяльність
5.
Дієвість та оптимальність планування
6.
Науково-методичний супровід інноваційної діяльності
7.
Створення методичної продукції та її презентація
8.
Вивчення ППД та його популяризація
9.
Використання інноваційних технологій
10. Організація різних видів співпраці тощо.
Таким чином, на наш погляд запровадження критеріальної оцінки
діяльності методичних служб підвищує якість організації науково-методичної
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роботи на обласному, районному (міському) рівні, а в кінцевому результаті
сприяють підвищенню якості освіти.
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Ошега Зоя Семенівна, методист вищої кваліфікаційної категорії
методичного кабінету відділу освіти Петрівської районної
адміністрації Кіровоградської області,
Григораш Наталія Василівна, методист методичного кабінету
відділу освіти Долинської районної державної адміністрації
Кіровоградської області
РОЛЬ ТВОРЧОЇ ГРУПИ У ПІДВИЩЕННІ ПРОФЕСІЙНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СТРУКТУРНИХ ОДИНИЦЬ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ
Якщо ви бажаєте щоб педагогічна
праця давала вчителям радість, щоб
повсякденне проведення уроків не
перетворювалося
на
нудну,
одноманітну
повинність,
ведіть
кожного вчителя на щасливу стежину
дослідника
В. Сухомлинський
З метою участі в науково-пошуковому проекті “Критеріальний підхід до
оцінки діяльності районних методичних кабінетів як науково-методичних
установ” (наказ МОН 09.08.2010 №804) створена обласна творча група
завідувачів, методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів
Кіровоградської області, яка працює над проблемою «Критеріальний підхід до
оцінки діяльності методичних кабінетів, центрів як науково-методичних
установ».
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У ході першого засідання члени творчої групи ознайомилися, опрацювали
та поглибили свої знання з проблем:
•
«Організація та основні процедури експертного оцінювання».
•
«Організація, планування та моніторинг діяльності районного
(міського) методичного об’єднання».
•
«Орієнтовні критерії оцінювання діяльності районних (міських)
методичних об’єднань» та інші …
Основні функції науково-методичної роботи творчої групи:
•
діагностична;
•
адаптивна;
•
прогностична;
•
мотиваційна;
•
моделююча;
•
розвивальна;
•
компенсаторна;
•
відновлююча;
•
коригуюча;
•
пропагандиська;
•
аналітично – оціночна;
•
комунікативна.
Головна мета діяльності творчої групи:
•
розроблення критеріїв структурних одиниць діяльності методичних
служб та кількісні показники їх оцінювання;
•
забезпечення всебічного поглибленого дослідження вибраної
науково-методичної проблеми;
•
активізація творчого потенціалу методиста з метою удосконалення і
підвищення його професійної компетентності;
•
моделювання, апробація, впровадження інноваційних технологій
навчання і виховання, ППД;
•
удосконалення методики застосування наочних посібників,
технічних засобів навчання, дидактичних матеріалів;
•
експериментально-дослідна діяльність;
•
розвиток інформаційної, дослідницької, методичної культури;
•
впровадження в практику роботи системи освітнього моніторингу.
Напрямки роботи творчої групи:
•
систематизація знань з нормативно-правових основ діяльності
методичних кабінетів;
•
володіння технологією розробки критеріїв оцінювання;
•
апробація критеріїв оцінювання;
•
розробка нових методів, прийомів, засобів, методик, технологій
оцінювання.
Головним завданням підгрупи було розроблення рекомендацій з
питань організації, планування та моніторингу діяльності районного (міського)
методичного об’єднання.
Алгоритм діяльності творчої групи:
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1. Організаційний етап
2. Науково – методична підготовка
3. Складання програми діяльності
4. Окреслення шляхів розв’язання проблеми
5. Аналіз і підсумок результатів
6. Корекція, апробація, уточнення матеріалів
7. Визначення результатів роботи
8. Запровадження досвіду творчої групи в масову практику
Результатом роботи засідання творчої групи є напрацьовані методичні
рекомендації щодо піднесення рівня ефективності оцінювання діяльності
районних (міських) методичних об’єднань.
Членами творчої групи розроблені декілька варіантів орієнтовних
критеріїв оцінювання діяльності районних (міських) методичних об’єднань
(Додаток 1)
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4. Глазунов М.М. Критеріальний підхід до оцінювання діяльності педагога
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освіти. – Херсон. – 2011.- №1. – С.239.
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Половенко Олена Вікторівна, завідувач обласного навчальнометодичного центру освітнього менеджменту та координації
діяльності
методичних
служб
комунального
закладу
«Кіровоградський ОІППО імені Василя Сухомлинського»
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИТЕРІАЛЬНОГО
ПІДХОДУ ДО ОЦІНЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАЙОННИХ, МІСЬКИХ
МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ, ЦЕНТРІВ ЯК НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ
УСТАНОВ
Вміння передбачати – це насамперед
уміння озирнутися на пройдений
шлях, оглянути його, побачити в
ньому джерела сьогоднішніх успіхів і
недоліків.
В.О. Сухомлинський
Зміни, що відбуваються в суспільстві, потребують пошуку інноваційних
підходів до створення умов для неперервної педагогічної освіти, моделювання
ефективної системи науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, яка б
успішно функціонувала в постійному режимі оновлення і розвитку, ґрунтувалась
на наукових засадах, сприяла підвищенню рівня загальнодидактичної,
методичної, технологічної і психологічної підготовки педагогів, залучення до
постійного професійного самовдосконалення всіх суб’єктів педагогічної
діяльності.
Положення
про
районний
(міський)
методичний
кабінет
(центр), затверджене наказом Міносвіти і науки України № 1119 від 08.12.2008
року та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 25.12.2008 року за
№1239/15930, передбачає приведення статусу, функцій та змісту діяльності
методкабінетів і центрів у відповідність до сучасних вимог.
Науково-методична робота, що реалізується на базі методичних кабінетів,
розглядається в сучасних умовах як система з основними її ознаками
організаційного та науково-методичного забезпечення неперервного духовного
та професійно-творчого розвитку особистості педагогічного працівника в
міжкурсовий період.
У сучасній науково-методичній літературі науково-методична робота
розглядається також в двох аспектах – управлінському, коли вона виступає як
складова організаційної структури управління освітнім процесом і реалізується
на засадах освітнього менеджменту, і професійному, коли визначається як
структурна ланка системи безперервної педагогічної освіти і проводиться на
основі принципів маркетингу.
Ефективність науково-методичної роботи в першу чергу визначається
рівнем науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу та
залежить від чітко побудованого рівня управління нею.
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Оновлені функції методичного кабінету, центру (інформаційна,
консультативна, компенсаторна, дослідницько-пошукова, проектувальна,
впроваджувальна, аналітико-прогностична, діагностична, моніторингова,
експертна) вимагають переорієнтації методичних служб у напрямку науковообґрунтованого структурування їх діяльності з включенням дієвого апарату
критеріальної бази.
Існуючі традиційні підходи в оцінюванні не сприяють підвищенню
ефективності науково-методичної роботи, розвитку та самовдосконаленню її
моделей, структур. Тому виникає необхідність розробки нової системи
оцінювання, яка ґрунтувалась б на принципово інших засадах і дозволяла
проводити оцінку якісних перетворень об’єкта спостереження, поточне
коригування його діяльності та визначати на найближчу перспективу його
розвитку.
З огляду на вищезазначене, актуальним є реалізація всеукраїнського
науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінювання районних
методичних кабінетів як науково-методичних установ», затвердженого наказом
Міністерства освіти і науки України від 9.08.2010 року № 804. Членами творчої
групи, яка впродовж трьох останніх років працювала над реалізацією цього
проекту, розроблені орієнтовні критерії оцінювання діяльності районних
(міських) методичних кабінетів (центрів).
Проект Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності районних (міських)
методичних кабінетів (центрів) розроблений на основі чинної нормативноправової бази освіти та укладені за сімома параметрами, які враховують основні
напрями діяльності методичних кабінетів (центрів), а саме: кадрова робота,
науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності, формування
науково-методичного середовища, наукова, експериментальна та інноваційна
діяльність, науково-методичне забезпечення управлінської діяльності,
ефективність управління науково-методичної установи, матеріально-технічне та
фінансове забезпечення роботи методкабінету. До кожного із семи параметрів
визначені показники, їх зміст та інструментарій оцінювання. Орієнтовні критерії
призначені не тільки для атестації, але можуть бути використані для самооцінки
діяльності науково-методичної установи.
Запровадження критеріїв оцінювання діяльності районних (міських)
методичних кабінетів (центрів) сприятиме уніфікації вимог до діяльності
методичних служб, створить передумови з одного боку для ідентифікації їх як
науково-методичних установ, а з другого – для оцінки їхньої діяльності з метою
прийняття відповідних управлінських рішень на принципах методичного
менеджменту та забезпечить взаємодію методкабінетів і органів управління
освіти на принципах субординації та координації.
Відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут інноваційних
технологій і змісту освіти» від 29.01.2004 року № 14.1./10-164 «Про апробацію
Орієнтовних критеріїв» та на виконання п. 2.1. наказу Міністерства освіти і
науки України від 25.11.2013 року № 1622 «Про завершення науковопошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності районних
методичних кабінетів як науково-методичних установ» з 17 по 28 лютого 2014
68

року проходила апробація Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності
районних методичних кабінетів у методичних кабінетах відділів освіти
Долинської,
Маловисківської,
Новгородківської,
Устинівської
райдержадміністрацій.
Мета апробації: перевірка ефективності запропонованих технологій,
інструментарію оцінювання діяльності районних методичних служб,
розроблених на основі методики, теоретично обґрунтованої в процесі реалізації
науково-пошукового проекту «Критеріальний підхід до оцінки діяльності
районних методичних кабінетів як науково-методичних установ».
Оцінювання зазначених вище методичних кабінетів здійснювалось
експертною комісією відповідно до запропонованих «Орієнтовних критеріїв
оцінювання діяльності районних методичних кабінетів» і передбачало вивчення
таких аспектів їх роботи:

кадрова робота;

науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності в
регіоні;

формування науково-методичного середовища;

наукова, науково-експериментальна та інноваційна діяльність;

науково-методичне забезпечення управлінської діяльності в регіоні.;

ефективність управління науково-методичної установи;

матеріально-технічне
та
фінансове
забезпечення
роботи
методкабінету;
Під час оцінювання ефективності діяльності методичних кабінетів
використовувались такі методи:

теоретичні (методи ретроспективного, порівняльного та системного
аналізу для зіставлення різних поглядів на досліджувану проблему, розгляду
теоретичних питань з метою визначення понятійно-категоріального апарату
дослідження);

прогностичні методи (орієнтовні критерії оцінювання діяльності
районних методичних кабінетів);

діагностичні методи (анкетування, бесіда, групове інтерв’ю,
експертне опитування),

обсерваційні методи (спостереження, самоспостереження, метод
рейтингу, самооцінки);

методи математичної статистики для статистичного групування
отриманих даних.
Відповідні експертні висновки діяльності методичних кабінетів відділів
освіти Долинської, Маловисківської, Новгородківської, Устинівської
райдержадміністрацій
узагальнювались
із
урахуванням
результатів
самооцінювання.
За результатами апробації встановлено, що методичні кабінети відділів
освіти Долинської, Маловисківської, Новгородківської, Устинівської
райдержадміністрацій функціонують відповідно до Положення про районний
(міський) методичний кабінет (центр).
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Рівень діяльності методичних
Назва
методичного
№ з/п
кабінету
1.
Долинський РМК
2.
Маловисківський РМК
3.
Новгородківський РМК
4.
Устинівський РМК

кабінетів визначено таким чином:
Інтервал (у балах)

Рівень діяльності

489
411
378
240

високий
достатній
середній
низький

Разом з тим, слід зауважити, що під час апробації, респонденти відзначили
об’ємність запропонованих Орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності
районних методичних кабінетів, громіздкість і незручність його використання.
Також звернули увагу на процедуру оцінювання роботи методичного кабінету
(центру) під час роботи з таблицями. Складність полягала у варіативності
кожного критерію, який, у свою чергу, складається з оціночного показника і
відповідної шкали, шкальної та інтегральної оцінок.
Для оцінювання діяльності пропонувалась надмірна кількість показників,
кожен з яких структурується за змістом у основні компоненти, що знову створює
ситуацію нагромадження. Деякі критерії оцінювання сформульовані так, що до
них досить складно підібрати відповідний інструментарій. Наприклад, досить
складно визначити інструментарій, яким можна оцінити імідж науковометодичної установи у всеукраїнському просторі; роль роботи над методичною
проблемою у формуванні власного педагогічного почерку; рівень сформованості
у методистів інформаційної компетентності тощо. У проекті передбачається
оцінювати названі вище показники шляхом вивчення документації – винятково
бюрократичним мірилом.
Ще один аспект. Проект передбачає шляхом вивчення документації
оцінити рівень самоосвіти працівників методичного кабінету (центру).
Самоосвіта методиста – це важливий індивідуальний чинник підвищення його
кваліфікації. Оцінити сформованість стійкого інтересу особистості до
самоосвіти та саморозвитку можна лише унаслідок активного спілкування,
створення конкретних ситуацій, наприклад, кейс-методом, методом групового
інтерв’ювання тощо.
Отже, у процесі апробації виявлено і доведено, що ефективність науковометодичної роботи визначається не тільки її змістом, здійсненням якісного
планування, але й злагодженою роботою всіх ланок освітнього механізму,
встановленням горизонтальних та вертикальних зв’язків між суб’єктами
діяльності.
Було рекомендовано зменшити кількість показників, спростивши їх
формулювання; вилучити критерії, які ґрунтуються на функціях, не властивих
методичному кабінету (центру).
У додатку 1 розміщені Орієнтовні критерії оцінювання діяльності
районних (міських) методичних кабінетів і центрів, отримані за результатами
апробації.
Практичне
використання
Орієнтовних
критеріїв
сприятиме
самооцінюванню діяльності колективу методичного кабінету (центру) та аналізу
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тенденцій подальшого інноваційного розвитку районних (міських) методичних
кабінетів (центрів) як науково-методичних установ.
Орієнтовні критерії зможуть виконати свою функцію, якщо не
ускладнюватимуть роботу методистів, а дійсно оптимізують її та сприятимуть
досягненню основного результату – підвищення рівня професійної
компетентності ї педагогів та якості шкільної освіти.
Їх упровадження потребує в першу чергу реалізації функцій методичного
кабінету які передбачають формування аналітико-експертних компетенцій
працівників, оскільки реалізація будь-якої функції базується саме на
необхідності аналізу різних компонентів освітнього середовища: наукових
підходів, педагогічного досвіду, формалізованої інформації, фахових потреб
педагогічних працівників тощо. Відтак, критерії роботи методичних структур
необхідні, передусім, як орієнтири перебудови діяльності методичних кабінетів
(центрів).
На часі посилення уваги до утвердження в освіті статусу експерта, до
проблем його підготовки та оцінки компетенцій.
На практиці група експертів, як правило, формується з числа працівників
органів управління освітою, районних (міських) методичних кабінетів і центрів.
Відтак, основним критерієм залучення їх до експертизи виступають передусім їх
посадові обов'язки, а не якості, якими має володіти експерт. Разом з тим, як
свідчить практика. до складу експертної групи можуть залучатися не лише особи
які за здійснюють професійну оцінку освітніх послуг в силу своїх посадових
обов’язків, а й досвідчені керівники навчальних закладів та учителі-практики з
різним рівнем професійної підготовки після відповідної підготовки.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки від 25.11.2013 № 1622 та
з метою підготовки експертів розроблений комплект навчально-методичного
забезпечення підвищення кваліфікації експертів з оцінювання діяльності
районних (міських) методичних кабінетів і центрів та загальноосвітніх
навчальних закладів (автори Боднар О.С., завідувач кафедри методики
викладання навчальних предметів та освітнього менеджменту Тернопільського
обласного комунального інституту ППО, доктор педагогічних наук; Тюрікова
О. Д., завідуюча Центром координації методичних служб Донецького обласного
Інституту ППО; Половенко О. В., завідувач обласного навально-методичного
центру освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб
комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної
освіти імені Василя Сухомлинського»). Комплект містить програму,
рекомендовану Міністерством освіти і науки, навчальні, навчально-тематичні
плани, моделі компетентності та особистісних характеристик експерта, інші
матеріали, спрямовані на підготовку фахівців з оцінювання діяльності районних
(міських) методичних кабінетів і загальноосвітніх навчальних закладів шляхом
проведення курсів та інших організаційно-педагогічних форм підвищення
кваліфікації у системі післядипломної педагогічної освіти.
Останнім часом великого значення в системі науково-методичної роботи
набуває об’єктивна оцінка роботи методичних форм. Проте, як показує аналіз
діяльності методичних кабінетів (центрів), на перше місце частина методистів
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ставить розв’язування оперативно-організаційних проблем в методичній роботі,
а більш глибокі методичні проблеми професійного розвитку педагогів
залишаються не розв’язаними. Не піддається ретельному аналізу ефективність
роботи методичних формувань. Вивчення ефективності методичної роботи
проводиться за сталою схемою, мета і завдання визначаються формально.
Існуюча система оцінювання зорієнтована здебільшого на визначення
ефективності за кількісними показниками, не сприяє вдосконаленню діяльності
форм методичної роботи, не придатна для коригування їх змісту роботи,
координації самоосвіти педагогів.
Основними типовими недоліками в процесі педагогічного аналізу занять у
системі методичної роботи є:
відсутність мети відвідування й аналізу занять;
поверховість аналізу, його фрагментарність;
пасивне оцінювання заняття;
невміння проводити порівняльний аналіз;
формулювання висновків, що не відповідають аналізу з точки зору
досягнутого результату;
поверховість або відсутність конкретних пропозицій, рекомендацій.
Тевлін Б.Л. вважає, що вихідною позицією під час аналізу діяльності
методичного формування є – співвідношення її основної мети (піднесення рівня
педагогічної майстерності вчителя) з кінцевою метою ( підвищення якості й
ефективності навчально-виховного процесу) та перспективною метою (розвиток
особистості вчителів та учнів)[17, с.182].
Оцінити ефективність методичних формувань допоможе врахування таких
параметрів:

актуальність проблем; чіткість визначення і узгодженість мети і
завдань;

врахування інтересів та запитів педагогів;

вибір оптимальної структури, форм і методів навчання педагогів;

планування методичного формування у відповідності до обраної
форми; врахування змісту аналізу діяльності методичного формування за
минулий рік;

зміст, форми роботи методичного формування у відповідності до
вибраної науково-методичної проблеми та етапу її дослідження (опрацювання);

раціональне поєднання колективних, групових та індивідуальних
форм роботи;

методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

використання інноваційних технологій, інтерактивних методів
навчання;

система роботи з питань оволодіння досягненнями психологопедагогічної науки, педагогічними технологіями, ПД;

організація роботи з молодими вчителями;

організація самоосвітньої діяльності;

результативність роботи методичного формування;
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культура спілкування тощо.
З метою вивчення ефективності функціонування методичних форм радимо
скористатися орієнтованими критеріями
оцінки діяльності районних
методичних об’єднань (додаток 1), розроблених членами обласної творчої групи
з проблеми «Критеріальний підхід до оцінки діяльності методичних кабінетів,
центрів» та орієнтовними показниками оцінки результативності методичної
роботи в різних колективних об’єднаннях учителів (додатки 2, 3).
Надзвичайно важливо при проведенні педагогічного аналізу занять в
системі методичної роботи враховувати принципи цілеспрямованості та
системного підходу; діагностичності, науковості, аналізу обґрунтованості
заняття з позицій досягнутого результату, демократичності, оперативності,
конструктивності та інше.
При аналізі радимо дотримуватись алгоритму технології педагогічного
аналізу занять, запропонованого в посібнику «управління інноваційним
розвитком районного (міського) методичного кабінету (автори: К.М. Старченко,
В.І. Пуцов, Ю.І. Завалевський, Г.М. Литвиненко [18].
Додаток 1

2

6

3

2

6
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результатами

3

Відповідність
ДМ,
штатного розпису Б
чинному
нормативноправовому
документу щодо
забезпечення
установи кадрами
(1 бал);
Наявність
посадових
інструкцій
працівників
і
доцільність

8

Оцінка
за
експертизи

7

№1

можлива

6

і т.д.

Укомплектовані
сть
установи
кадрами.
Розподіл
функціональних
обов’язків
працівників.

5

оцінки

№3

1.1

4

Шкальні
експертів

№2

Кадрова робота

Максимально
шкальна оцінка

1,

Шкальна оцінок показника

2

Вагомість оказника

1

Інструментарій
оцінки
3

і

№ п/п

Параметри
показники

Головні
компоненти
змісту
показників

експертної

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності районних (міських) методичних кабінетів і
центрів

9

10

11

12

1.2

1.3

2.

розподілу
між
ними
функціональних
обов’язків
Кваліфікаційни 80-100%
ДМ
й
рівень працівників
з
методистів,
вищою категорією
завідувача
– 4 бали; 60-79% –
районного
3 бали; 45-59% – 2
(міського)
бала; 44 - 10%; – 1
методичного
бал; менше 10% –
кабінету
0 балів. Додатково
(центру) (далі – по1балу за кожен
МК(Ц).
сертифікат
про
участь у заходах
підвищення
кваліфікації
за
оцінювальний
період.
НауковоНадання
ДМ,
методичний
консультацій
з ЕО
супровід
питань
атестації
проведення
педагогічних
атестації
кадрів.
педагогічних
кадрів (2 бали);
інформації
на
звернення відділу
(управління)
освіти
щодо
оцінки
якості
навчальновиховної
роботи
педагогічних
працівників, що
атестуються.
(3
бали)
Разом

3

5

15

3

5

15

1 42
4
Науково-методичне забезпечення аналітико-експертної діяльності

2.1

Здійснення
моніторингу
якості освіти та
навчальних
досягнень
учнів,
експертизи під
час
атестації
навчальних
закладів.

2.2

Якість
підготовки
аналітичних
матеріалів

Функціонування
ГІ
регіональної
моделі(-ей)
моніторингу
навчальних
досягнень учнів,
стану психічного і
фізичного
розвитку
дітей
дошкільного віку
та школярів.
Структурованість, ЕО
змістовність,
логічність,
наявність оцінних
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3

5

15

2

3

6

МК(Ц ).

2.3

Використання
аналітичноекспертних
висновків для
моделювання
управлінських
рішень науковометодичного
характеру.

2.4

Апробація
та
моніторингових
досліджень
навчально
–
методичного
забезпечення
системи освіти,
підручників,
посібників
та
іншої
навчальної
літератури.

суджень,
висновків у звітах,
аналітичних
довідках,
інформаціях.
Підготовка
аналітичних
матеріалів
Розробка заходів ЕО
щодо підвищення
якості навчальновиховного
процесу на основі
проведеної
діагностики
(письмових робіт,
моніторингу,
експертизи тощо).
Форми роботи для ДМ,
підготовки
Б
педагогівекспертів
з
апробації
підручників,
оцінки авторських
програм,
експертизи
інновацій, засобів
навчання тощо.

3

3

9

3

3

9

1
4

43

5

10

Разом
3.

Формування науково-методичного середовища

3.1

Модернізації
системи
науковометодичного
забезпечення
освітнього
середовища.
Реалізація
пріоритетних
напрямків
освіти
через
роботу
структурних
науковометодичних
підрозділів
МК(Ц).

Роль
науково- ДМ
методичної ради у
формуванні
науковометодичного
середовища.
Координація
діяльності
методичних
кабінетів (центрів)
навчальних
закладів,
районних
(міських)
методичних
комісій
(об'єднань)
навчальних
закладів.
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2

3.2

Сприяння
стабільного
розвитку
професійних
компетентносте
й педагогічних
кадрів.

3.3

Реалізація
пріоритетних
напрямків
освіти
через
роботу
структурних
науковометодичних
підрозділів.

3.4

Вивчення
освітніх потреб
соціуму та облік
замовлень
навчальних
закладів (міста,
району)
з
питань
модернізації
науковометодичного

Залучення
педагогічних
працівників
до
активної участі у
масових заходах
(семінарах,
тренінгах,
майстер-класах,
виконання
практичних робіт
тощо).
Проведення
фахових конкурсів
з
педагогами
(проведення
конкурсів
«Учитель року»,
«Класний
керівник» та ін.)
Перемога
педагогічних
працівників
у
фахових
конкурсах
на
різних рівнях
Методичні
об’єднання;
творчі
групи;
базові навчальні
заклади;
школи
педагогічної
майстерностіі
тощо.
Використання
інформаційно
комунікаційних
технологій,
діяльність
відділів,
лабораторій,
секторів, центрів
тощо
Функціонування
методичної
служби в освітніх
округах.
Організація
маркетингових
досліджень.
Індивідуальне
консультування
педагогів. Рівень
якості
науковометодичного
консультування.
Формування банку
освітніх послуг та

ДМ,
ГІ, А

3

4

12

ДМ

3

5

15

ДМ

3

5

15

ДМ,
ЕО

3

3

9

Б,
ЕС

2

3

6
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середовища.
продуктів.
Надання
адресної
консультативно
ї
допомоги
педагогічним
працівникам.
3.5

3.6

3.7

3.8

Система
інформування
педагогічних
працівників
з
питань
інноваційної
діяльності.
Координація
роботи
над
методичними
проблемами
педагогічних
працівників
навчальних
закладів
у
міжкурсовий
період.

Проведення
науковопрактичних
конференцій,
семінарів,
педагогічних
читань тощо.
Вплив результатів
роботи
над
методичною
проблемою
на
формування
власного
педагогічного
досвіду вчителя.
Інтегрування
методичної
проблеми
педагога у систему
роботи
навчального
закладу
Взаємодія
з Взаємодія
з
творчими
районними
осередками по (міськими)
роботі з дітьми
науковими
відділеннями
Малої
академії
наук України та
іншими
учнівськими
товариствами,
участь
у
проведенні
олімпіад з базових
дисциплін,
конкурсівзахистів науководослідницьких
робіт,
турнірів
тощо.
Вивчення
Складання
педагогічного
анотованого
досвіду та його електронного
популяризація
каталогу
ППД
серед
учителів.
педагогічних
Організація
працівників
заходів
для

ГІ

2

3

6

ЕС

3

4

12

ЕС,
ГІ??

3

5

15

ДМ,
ГІ

3

5

15
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району (міста).

педагогів
для
поширення
інформації щодо
дослідно
–
експериментально
ї
роботи,
інноваційної
діяльності, ППД
тощо ( наприклад,
презентація
досвіду; конкурсизахисти
авторських
моделей досвіду;
аукціони
педагогічних ідей;
творчі
звіти;
ярмарки
педагогічних ідей
тощо).

Разом
4.
4.1

4.2

4.3

4 115
2
Наукова, науково-експериментальна та інноваційна діяльність
Трансформуван
ня та адаптація
наукових
досягнень
та
педагогічного
досвіду
у
практику
функціонування
і
розвитку
закладів освіти.
Науково
методичний
супровід
інноваційної
педагогічної
діяльності.

Наявність заходів
щодо
науковоекспериментально
ї,
інноваційної
діяльності
у
програмах
розвитку МК(Ц),
освітніх установ та
навчальних
закладів.
Поширення
педагогічних
ініціатив, новацій
та
реальних
досягнень
педагогічних
колективів. Банки
даних
про
педагогічні
інновації.
Експертиза
інновацій.
Участь МК(Ц) у Участь методистів
створенні
МК(Ц)
та
науковопедагогів
у
методичної
розробці
продукції та їх посібників,
презентація.
підручників,
методичних
рекомендацій,
авторських
програм
тощо.
Допомога
у

ЕС

3

5

15

ДМ,
ГІ

3

3

9

ДМ,
ЕО

3

5

15
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4.4

Участь МК(Ц) у
виконанні
державних та
регіональних
освітніх
програм

4.5

Співпраця
МК(Ц)
з
науководослідницькими
лабораторіями,
методичними
центрами і ВНЗ
при проведенні
експерименталь
ної роботи

рецензуванні.
Подання їх на
розгляд науковометодичної ради
МК(Ц), науковометодичних
і
вчених
рад
закладів
ППО.
Публікації
про
результати
науковометодичної
діяльності
з
педагогами.
Організаційнометодична робота
щодо
впровадження
інклюзивного
навчання.
Розроблення
програм і методик
корекційної
роботи з дітьми з
особливими
потребами.
Проведення
експериментально
ї роботи МК(Ц).
Надання науково –
методичної
допомоги
навчальним
закладам
щодо
організації
та
поширення
інформації
з
результатів
експериментально
ї діяльності

ГІ, Б, 3
ДМ

5

15

ДМ,
Б

3

9

Разом
5.
5.1

5.2

3

1 63
9
Науково- методичне pабезпечення управлінської діяльності
Наявність
Структурованість ЕО
3
5 15
програми,
та
концепції
концептуальність
(проекту)
програми
розвитку
інноваційного
методичної
розвитку МК(Ц
служби регіону
(району, міста).
Розробка
Розробка
Д
2
5 10
нормативноположень,
правового
інструкцій, правил
супроводу
організації заходів
організації
і науковопроведення
методичного
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науковометодичних
заходів

5.3

Організація
і
науково
–
методичне
забезпечення
роботи
з
резервом
працівників
науково
–
методичних
установ
і
керівних кадрів
закладів освіти
району (міста)
(Положення п.
3.2.8).

5.4

Упровадження
інновацій
в
навчально
виховний
процес
закладами
освіти.

характеру
для
розвитку
інноваційної
науковометодичної
та
педагогічної
діяльностей
Участь
Т
працівників
МК(Ц) у навчанні
керівників
навчальних
закладів.
Створення банку
ППД з досвіду
управління
навчальними
закладами
за
наданням
такої
інформації
від
органу управління
у
підсумках
атестації
керівників, банку
інновацій
для
упровадження у
навчально
виховний процес.
% (80 - 100% - 4 ГІ,
бали, 60-79% - 3 ЕС
бали, 40-59% - 2
бали, 39 -19 % - 1
бал, менше 18% - 0
балів) навчальних
закладів, у яких
упроваджено
інновації.

2

4

8

2

4

8

1
8

41

5

15

4

12

Разом
6.
6.1

6.2

Управління науково- методичною установою
Дієвість
та Реалізація
ЕО
3
оптимальність
принципів
планування
планування
науковонауковометодичної
методичної
роботи
в роботи в МК(Ц).
установі
Прогнозування Доцільне
ДМ
3
розвитку
функціонування
методичного
на базі
МК(Ц)
сервісу,
діагностичноінституційний
експертних,
розвиток
і консалтингових,
вдосконалення
відділів, центрів,
методичної
лабораторій у т.ч.
служби.
із
залученням
науковців,
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6.3

Співпраця
із
засновником
МК(Ц), органом
управління
освітою,
вілповідним
регіональним
закладом ППО

6.4

Моделювання
та ефективність
управлінських
рішень науковометодичного
характеру.

професійних
та
громадських
експертів
за
потребою соціуму
в регіоні. Робота
над
реалізацією
регіональної
науковометодичної,
виховної,
психолого
–
педагогічної
та
управлінської
проблем.
Реалізація
Б,
принципів
ЕС
субординації
та
координації,
дотримання
управлінської
етики: щорічний
звіт
завідувача
МК(Ц)
перед
засновником,
погодження
планів
та
звітування
за
навчальний
рік
перед
органом
управління
освітою
та
регіональним
ОІППО.
Дотримання
Д
принципів
наступності,
конкретності,
адресності
та
конструктивності
у
прийнятті
рішень. Контроль
за
виконанням
рішень науковометодичної ради,
колегії управління
освітою з питань
діяльності
методичної
служби
за
основними
напрямами: кожен
з
чотирьох
напрямів (пункт
3.1
Положення
про РМК).
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2

4

8

2

4

8

6.5

Забезпечення
сприятливого
мікроклімату в
колективі.
Динаміка
задоволення
методистів від
роботи.

6.6

Реалізація
керівником
МК(Ц)
координаційних
зв’язків
та
представницьки
х функцій з
органом
управління
освітою
на
місцях
,
громадськими
організаціями,
ВНЗ тощо.
Імідж науковометодичної
установи
у
регіональному
освітньому
просторі.

6.7

Пошуки
А, ГІ
зворотного зв’язку
з
підлеглими.
Відкрите
обговорення
факторів
успіху
працівників.
Методи і форми
стимулювання.
Управління
конфліктами.
Психологічний
супровід
та
задоволеність
роботою
(діагностика,
психотренінги з
подолання
професійного
вигорання тощо).
Відсутність
конфліктів, скарг
та
системна
робота
психологічної
служби
з
методистами
з
профілактики
професійного
вигорання.
Фаховий
рівень Б, А
керівника МК(Ц);
дисципліна праці.
Оцінка
керівником
діяльності
кожного
методиста. Оцінка
методичними
працівниками
ефективності
роботи керівника.

2

5

10

3

5

15

Співпраця
з ЕО
центром
практичної
психології
і
соціальної роботи,
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творчими
спілками тощо.
6.8

Міжнародна
співпраця.

Обмін досвідом з ДМ,
іншими науково- Б
методичними
установами.
Договори
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міжнародну
співпрацю,
їх
результативність.

3

5

15

Разом
7.
7.1

7.2
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4
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення роботи МК(Ц)
Діяльність
бібліотеки
(медіатеки)
МК(Ц).

Наявність
ЕС
сучасних фондів
художньої,
науковометодичної,
науковопопулярної
та
довідкової
літератури
у
бібліотеці,
періодичних
видань за фахом та
посадою;
наявність виходу
до
мережі
Інтернет
в
бібліотеці
для
задоволення
потреб
педагогічних
працівників.
Рівень
100%
ДМ
інформатизації
забезпечення
освітнього
працівниками
середовища, що МК(Ц) сучасними
належить
до комп’ютерами.
компетенції
Наявність
МК(Ц).
сучасної
копіювальної
техніки,
програмових
засобів
для
проведення веб –
нарад,
підключення до
швідкісного
Інтернету.
Наявність веб сторінки МК(Ц),
наприклад, сайт,
портал, блог
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6

3

5

15

7.3

7.4

7.5

Організація
редакційновидавничої
діяльності для
поширення
педагогічних
ідей.

Співпраця
з
видавництвами.
100-80%
методистів мають
публікації –
5
балів; 79-50% – 3
бали; 50-20 – 2
бали; менше 20% –
1 бал
МатеріальноЗабезпеченість
технічна
база умов
для
для проведення належного
методичної
функціонування
діяльності.
МК(Ц)
як
науковометодичної
установи,
наявність
приміщень
для
колективних форм
науковометодичної
роботи
Фінансове
Повне
забезпечення та фінансування
матеріальне
щодо
планових
стимулювання
завдань (на рівні
методичних
розвитку,
рівні
працівників.
функціонування,
недостатнє).
Фінансова
забезпеченість
Положення
про
матеріальне
стимулювання
працівників
МК(Ц),
його
розміри,
системність
та
відповідність
виробничим
досягненням
працівника.

ДМ,
ЕС

3

5

15

ЕС

2

3

6

ДМ

2

3

6

1
9
1
6
0
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Сума

435

Середнє арифметичне значення
301
оцінок
Максимально
можливе
значення результатів експертизи
Примітка.Для оцінювання ефективності
діяльності методичних кабінетів (центрів)
застосовується такі позначення інструментарію: ДМ –документаційний метод; А –
анкетування; Б – бесіда; ; ГІ – групове інтерв’ю ЕО – експертне опитування; ЕС – експертне
спостереження; Т – тестування.
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Таблиця оцінювання
діяльності науково-методичної установи
за результатами експертизи
№№
Інтервал
Рівень
Результати
п/п
(у балах)
діяльності атестації
1.
435-379
високий
атестованою з
відзнакою
2.
378-295
достатній
атестовано
3.

294-253

середній

атестовано
умовно

4.

менше 253

низький

не атестовано

Додаток 2
Критерії оцінювання діяльності методичних об’єднань

Нормативно - правовий компонент

Наявність банку даних про педагогічних працівників МО.

Якість планування роботи МО:

Наявність діагностичної карти МО.

Глибина аналізу роботи МО за минулий н.р.

Визначення завдань, змісту роботи МО на новий навчальний рік.

Врахування інтересів і запитів вчителів при плануванні роботи.

Реалізація особистісно орієнтованого підходу

Організація роботи МО (скільки проведено засідань, їх
періодичність, плановість, відвідування). Відхилення від плану (зміни в тематиці
засідань, чим вони викликані).

Якість підготовки та проведення засідань МО:

Кількість питань, які виносяться на обговорення

Фактична тривалість засідань

Активність членів МО в обговоренні визначених питань

Практична спрямоіваність засідань.

Роль МО у формуванні регіонального науково-методичного
середовища.

Модернізація системи роботи МО відповідно до вимог нових
Державних стандартів освіти.

Якість науково-методичного супроводу атестації педагогів
методичного об'єднання.

Наявність банку даних (картотеки) педагогічних знахідок, досвіду,
освітніх технологій, ознайомлення з ними членів методичного об’єднання.

Наявність системи заходів, спрямованих на розвиток творчого
потенціалу педагогів, вивчення і узагальнення їхнього педагогічного досвіду та
його впровадження.
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Науково-методичне забезпечення варіативної складової навчальних
планів.

Навчально-методичне забезпечення інноваційних технологій,
моделей, методик, форм навчання та готовність членів методичного об'єднання
до впровадження інновацій.

Створення інноваційного інформаційно-методичного середовища:
сайт (блог) методичного об'єднання та окремих педагогів, медіатека.

Трансформування та адаптація наукових здобутків та педагогічного
досвіду в практику роботи.

Робота з молодими та новоприбулими педагогами.

Координація самоосвітньої діяльності педагогів.

Участь у проведені моніторингових досліджень навчальних
досягнень учнів.

Видавнича діяльність членів методичного об'єднання.

Ефективність управління МО.

Аналітична діяльність МО.

Мережева взаємодія методичного об*єднання з методичними
службами всіх рівнів.
Оцінювання можна здійснювати наступним чином:
3 бали – високий рівень виявлення якості,
2 бали – якість виявляється час від часу,
1 бал – якість виявляється рідко,
0 балів – якість не виявлено.
•
Високий рівень – _72-57_балів
•
Достатній рівень –56-42 балів
•
Низький рівень –41-27 балів
•
Критичний рівень – 26-0 балів
Додаток 3
Орієнтовні показники оцінки результативності методичної роботи в
різних колективних об’єднаннях учителів
Школа молодого вчителя
1.
Цільова спрямованість навчання молодих учителів.
2.
Орієнтація змісту діяльності на професійні запити учителів.
3.
Практична спряпрямованість занять.
4.
Урахування
індивідуальних
особливостей
і
професійних
можливостей учителів у процесі навчання.
5.
Активність учителів у процесі роботи школи.
6.
Навченість молодих учителів [13, с.44].
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Школа перспективного педагогічного досвіду
1.
Різносторонність передового досвіду.
2.
Чітке усвідомлення педагогічних ідей і умов їх успішної реалізації.
3.
Зв’язок опису досвіду з його реальними результатами.
4.
Наявність аналітичних оцінок досвіду, його результативності.
5.
Сформованість потреби використання в педагогіці ідей передового
досвіду [13, с.44].
Творча група
1.
Обґрунтування актуальності визначеної науково-методичної
проблеми.
2.
Виокремлення основних положень, ідей, розкриття форм, методів
роботи творчої групи.
3.
Цілеспрямованість педагогічного пошуку.
4.
Аналітичну оцінку результатів педагогічного пошуку.
5.
Дослідницьку спрямованість педагогічної діяльності.
6.
Вивчення, апробування, впровадження інноваційних технологій,
методик, перспективного досвіду.
7.
Створення власного досвіду. Інформування про власні педагогічні
знахідки.
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Сідокур Світлана Іванівна, завідуюча методичним кабінетом
відділу освіти Полтавської районної державної адміністрації.
Україна, м. Полтава
ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
МЕТОДИЧНИМИ СЛУЖБАМИ В РАМКАХ ВИВЧЕННЯ
ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ТА ЙОГО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ СЕРЕД
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
Стаття висвітлює досвід роботи методичного кабінету відділу освіти
Полтавської райдержадміністрації стосовно вивчення досвіду роботи вчителя
та поширення нових прогресивних освітніх ідей, технологій, досягнень сучасної
педагогічної науки.
Ключові слова: передовий педагогічний досвід, технологія портфоліо,
колекція цифрових освітніх ресурсів.
Статья освещает современные методики, технологи изучения опыта
работы учителя и распространения новых прогрессивных образовательных
идей, достижений педагогической науки.
Ключевые слова: передовой педагогический опыт, портфолио учителя,
коллекция цифровых ресурсов.
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The article deals with the experience of methodical Cabinet of the education
Department of the Poltava regional state administration concerning studying of
experience of teachers and propagation of new progressive ideas, technologies,
achievements of modern pedagogical science.
Key words: advanced pedagogical experience, the technology portfolio,
collection of digital educational resources.
Постановка проблеми. Сьогодні у нашій державі зміни відбуваються
майже у всьому: у навчальних програмах, викладанні навчальних дисциплін,
організації навчально-виховного процесу. На вчителя покладається дуже
важлива місія – зорієнтувати школярів в інформаційному світі, навчити вчитися,
бути активним громадянином держави. Тому завдання методичних служб
освітньої галузі полягає в запровадженні нових форм організації роботи
педагогів щодо висвітлення та впровадження передового педагогічного досвіду.
Мета даної статті – висвітлити досвід управлінської діяльності в напрямку
вивчення досвіду роботи вчителя та поширення нових освітніх ідей, технологій,
досягнень сучасної педагогічної науки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій із проблеми. В процесі
впровадження в практику нових прогресивних педагогічних ідей, технологій,
досягнень сучасної педагогічної науки апробуються різні способи, методи
вирішення даної проблеми в педагогічній практиці.
Передовий педагогічний досвід (далі - ППД) – оптимальна педагогічна
діяльність, у процесі якої використовуються оригінальні форми, методи,
прийоми, технології і засоби навчання та виховання, що забезпечують стабільні
позитивні результати у практичному розв’язанні актуальних педагогічних
проблем.
Важливість педагогічного досвіду висвітлювали К.Д.Ушинський,
А.С.Макаренко, В.О.Сухомлинський, Ю.К.Бабанський [1, с.21]. Проблема
передового педагогічного досвіду розкривалась у працях М.Д. Ярмаченка, О.Я.
Савченко, М.Ю. Красовицького, Г.І. Іванюк [5, с.205].
Основною метою ППД є застосування передової педагогічної ідеї для
підвищення ефективності навчально-виховного процесу, а відповідно
методичної роботи щодо сприяння розвитку педагогічної майстерності.
Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
імені М.В. Остроградського розроблено Положення про виявлення, вивчення,
узагальнення передового педагогічного досвіду методичної службою
Полтавської області. Досвід роботи Полтавського районного методичного
кабінету з питань вивчення ППД заслуховувався на науково-методичній раді
ОІППО та висвітлювався у журналі «Постметодика» [7, с.17], а також було
представлено на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014» з
тематичної номінації: «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії
вчителя, викладача».
Виклад основного матеріалу. Формування науково-методичного
середовища є головним завданням методичної служби, що визначено у
Положенні про районний (міський) методичний кабінет (центр) [8, с.2].
Виконання інформаційно-аналітичної функції забезпечується в рамках вивчення
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педагогічного досвіду та його популяризація серед педагогічних працівників.
Вивчення системи роботи вчителя та пошук передового педагогічного досвіду
здійснюють методичні служби за заздалегідь визначеним планом в рамках
вивчення стану викладання предметів, атестації вчителя, роботи методичного
об’єднання, проведення семінарів, педагогічних та учнівських конкурсів,
змагань. Але якщо вивчення системи роботи вчителя охоплює всі напрямки
роботи, то вивчення передового педагогічного досвіду полягає у висвітленні
розв'язання ним важливої педагогічної проблеми, вміле використання
ефективних форм, методів, прийомів, за допомогою яких досягнуто позитивного
результату. Однак, орієнтовний план вивчення досвіду не забезпечить його
ефективність, якщо по кожному етапу вивчення досвіду не будуть зроблені
висновки [7, с.18]. З метою формування дослідницьких компетенцій вчителів
Полтавським районним методичним кабінетом з 2011 року впроваджується у
навчальних закладах педагогічна технологія «Портфоліо».
Технологія портфоліо
– це оцінка професійної діяльності,
самовдосконалення та розвиток вміння організувати відкрите обговорення, а
також шукати шляхи подолання труднощів [2, с.3].
Формуючи своє портфоліо, вчитель аналізує динаміку навчальної
діяльності, вихованості, розвитку учнів, описує систему умов у їхній
послідовності та взаємозумовленості, яка забезпечує ймовірність досягнення
найвищих результатів, використання методик та технологій, питання, які
потребують професійного вирішення. У вчителя-предметника складається
власна система різноманітних форм і методів роботи, застосування яких дає
належні результати у навчально-виховній роботі. За допомогою портфоліо, як
педагогічної технології, можна відслідковувати сформованість ключових
компетентностей учня та вчителя.
Полтавським районним методичним кабінетом розроблено структуру
вчительського портфоліо, проведено семінари, розроблено методичні
рекомендації. Проте, проаналізувавши методичні портфоліо вчителів вищої і І
категорії, з’ясували, що 25% вчителів недостатньо мають знань, щоб критично
осмислювати свій власний досвід, його наслідки та на основі зіставлення з
новими знаннями і досвідом інших, удосконалювати методи, форми, прийоми
своєї праці, вносити в них елементи інновацій. Працівниками методичного
кабінету визначена науково-методична проблема «Формування дослідницьких
компетентностей педагогічних працівників». Після опрацювання теоретичних
засад з питань аналітичної педагогічної діяльності на районних методичних
об’єднаннях, проблемних семінарах, надання адресних консультацій складено
відповідний алгоритм роботи вчителя. Підсумком організації аналітичної роботи
вчителів є підвищення професійної майстерності і, як наслідок, результативності
участі у Всеукраїнських, обласних олімпіадах, конкурсах, змаганнях на 30%
протягом 2011-2013 років.
Досить цікавим напрямком роботи Полтавського районного методичного
кабінету щодо висвітлення педагогічної майстерності є реалізація проекту
«Інформаційна районна система освіти (ІРСО)», де формується районна колекція
цифрових освітніх ресурсів (далі – РКЦОР). Головне завдання РКЦОР –
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науково-методична підтримка закладів дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти, інноваційної діяльності педагогів, виявлення та поширення
кращих зразків учительської творчості. Колекція формується за предметнотематичним принципом і включає ресурси, розроблені методистами районного
методичного кабінету та педагогічними працівниками дошкільних і
загальноосвітніх навчальних закладів району. Протягом 2012-2013 навчального
року до колекції включено розробки конспектів уроків з української мови та
літератури, математики, хімії, біології, іноземної, російської мов,
образотворчого мистецтва, трудового навчання, початкової освіти, презентації
виховних заходів, графічні зображення, таблиці, музичні ресурси тощо. За
підсумками навчального року автори розробок отримують сертифікат учасника
проекту «Інформаційна районна система освіти», що враховується при атестації
педагогічних працівників. Окрім того, подані матеріали занесені до картотеки
районного банку даних передового педагогічного досвіду. Звичайно, реалізації
даного проекту передувало розроблення Положення про районну колекцію
цифрових освітніх ресурсів, розгляд на науково-методичній раді, організація
роботи предметних комісій, обговорення та висвітлення на сайті відділу освіти
затверджених вимог до поданих матеріалів.
Висновки та перспективи. Таким чином можна стверджувати, що
застосування нових форм методичної роботи з педагогічними працівниками,
використання інформаційних технологій при вивчення досвіду роботи вчителя є
підвищенням результативності навчально-виховної роботи у навчальних
закладах. 3датність вчителя постійно удосконалювати свою педагогічну
майстерність внаслідок постійного критичного осмислення власного досвіду і
нових ідей є педагогічна творчість. Створення належного науково-методичного
середовища дасть поштовх вчителю шукати нові, більш досконалі засоби для
удосконалення педагогічної діяльності.
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Хоменко Альбіна Миколаївна, завідувач методичного кабінету
відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ З ПЕДАГОГІЧНИМИ
ПРАЦІВНИКАМИ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОСВІТНІХ
СТАНДАРТІВ
Мало
знати,
потрібно
використовувати.
Мало хотіти, потрібно й робити
Лао-Цзи
Реформування шкільної освіти сприяє використанню засобів і форм
пізнавальної діяльності учнів на основі інформаційно-комунікаційних
технологій . Сьогодні в школі навчаються діти, які народилися в XXI столітті. А
ХХІ століття це епоха високих комп’ютерних технологій. Володіння
інформаційними технологіями стає у сучасному світі в один ряд з такими
якостями, як уміння читати й писати.
Сьогодні до традиційної схеми «учитель-учень-підручник» додається нова
ланка – комп’ютер, а в шкільну свідомість – комп’ютерне навчання.
Інформаційні технології все глибше входять в життя людини, а
інформаційна компетентність усе більше визначає рівень її освіченості. Тому
розвивати інформаційну культуру необхідно з початкової школи, бо вона – це
фундамент освіти, від якого буде залежати подальша успішність учня, а потім і
випускника в сучасному світі.
Урок з використанням інформаційних технологій стає більш цікавим для
учнів, наслідком чого, як правило, стає більш ефективним засвоєння знань,
покращується рівень наочності на уроці.
Уроки з використанням ІКТ – це, на мій погляд, один із найважливіших
результатів інноваційної роботи в школі.
Тепер, домінантною складовою для кожного вчителя початкової ланки
стало оволодіння комп'ютерною технікою, інформаційними технологіями. У
нашому місті базовою школою по використанню ІКТ є СЗОШ № 1 ім.
П. І. Калнишевського. В рамках шкільного проекту «Освіченість», який діє у
закладі з 2006 року і має на меті формування навичок використання засобів ІКТ
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у навчальному процесі, було проведено моніторинг компетентності вчителів
початківців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Були розроблені
заходи, спрямовані на оволодіння навичками використання ІКТ, вміння
орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати
нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного
суспільства.
Під керівництвом вчителя інформатики школи вчителі вчилися
користуватися Інтернет-ресурсами, створювати мультимедійні презентації до
навчальних предметів, використовувати готові навчальні програми. Особливу
увагу також заслуговують семінари з навчання використання ІКТ, які
проводилися в школі в рамках національного проекту «Відкритий світ» під
керівництвом методистів Сумського інституту післядипломної освіти вчителів,
курси при Сумському ОІППО «Інтел – навчання для майбутнього». І результат
не забарився. Вже на кінець року методичний кабінет відділу освіти, школи міста
поповнилися банком мультимедійних презентацій для використання на окремих
етапах уроку в початковій школі.
Використання ІКТ у початковій школі не тільки дозволило підвищити
ефективність навчання школярів, але й більш раціонально і економно
використовувати час і сили вчителя.
У чому ж полягає своєрідність і новизна цієї технології?

застосування ІКТ на уроках посилює позитивну мотивацію навчання,
активізує пізнавальну діяльність школярів.

використання ІКТ дозволяє проводити уроки на високому
естетичному й емоційному рівнях; забезпечує наочність, залучення великої
кількості дидактичного матеріалу.

підвищується обсяг роботи, що виконується на уроці, в півтора-два
рази; забезпечується високий ступінь диференціації навчання.

розширюється можливість самостійної діяльності; формуються
навички справжньої дослідницької діяльності.

забезпечується доступ до різноманітних довідкових систем,
електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.
А все разом, звичайно ж, сприяє підвищенню якості навчання.
Однією з найбільш удалих форм підготовки й представлення навчального
матеріалу до уроків у початковій школі можна назвати створення власних
мультимедійних презентацій, якими й поповнився методичний кабінет відділу
освіти, методкабінет СЗОШ № 1, шкіл міста.
Мультимедійна презентація поєднує в собі динаміку, звук та зображення,
ті фактори, які найбільш довго утримують увагу дитини.
Одночасний вплив на два найважливіших органа сприйняття (слух і зір)
дозволяє досягти найбільшого ефекту. Людина запам’ятовує 20% почутого і 30%
побаченого, і більш ніж 50% того, що вона бачить і чує одночасно. Таким чином
полегшення процесу сприйняття й запам’ятовування інформації за допомогою
яскравих образів – це основа будь-якої сучасної презентації.
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Більше того, презентація дає можливість учителю самостійно
скомпонувати навчальний матеріал, виходячи з особливостей конкретного класу,
теми, предмета, що дозволяє побудувати урок так, щоб досягти максимального
навчального ефекту.
Хочу навести приклади презентацій, створених вчителями нашого
міста.
Так, наприклад, на уроці навчання грамоти навчити читати
першокласників допомагає анімаційний фільм про букви та звуки «Азбука –
Малятко», презентації «Учимо букви». Невід’ємною частиною уроку є
ланцюжок букв, до якого під час букварного періоду вчителі звертаються
практично на кожному уроці. Використання даного ланцюжка в слайдпрезентації дозволяє вирішувати декілька задач: дитина може виконувати вправи
для запам’ятовування графічного вигляду букв, вчитися читати склади,
тренуватися в співвідношенні звука і букви.
Одним із прикладів є казка про те, як жила буква «ем» і одного разу
вирішила вона сходити в гості. По дорозі зустріла букву «е», зраділа, підбігла і
стала біля неї. Утворився склад. Дітям цікаво побачити козу, яка промовляє такі
звуки. Потім буква «ем» пішла в гості до букви «у» і т.д. Цікаве дітям і читання
з метеликом або читання слів.
Необхідно відмітити, що велику роль в даній презентації відіграє не просто
демонстрація зображення, але й анімація, тобто рух картинки, букви, слова або
тексту.
Широко застосовується ІКТ на уроках письма. Для того, щоб діти
правильно знайшли рядок для роботи в прописах, можна спроектувати
зображення сторінки пропису на білу дошку. Для пояснення написання букв
використовуються презентації «Учимося писати букви», «Письмо з секретом».
Кожного уроку першокласники з нетерпінням чекають чарівного олівчика, який
вчить дітей каліграфічно писати букви.
На уроках математики за допомогою слайдів, створених у програмі Power
Point, може здійснюватися демонстрація прикладів, задач для усного рахунку,
можуть бути організовані математичні розминки й самоперевірка, завдання на
відповідність. Щоб пробудити інтерес до уроків математики на уроки приходять
казкові герої. Якщо раніше вчителю доводилося клеїти, вирізати аби наочно
мотивувати дітей до навчання, то тепер за допомогою ІКТ, використовуючи різні
анімації, можна формувати навички усного та письмового обчислення. За
допомогою яскравих слайдів діти поринають у казку. Наприклад, під час усного
рахунку учні допомагають Буратіно знайти ключ від палацу знань. Залюбки учні
пишуть олівчиком у повітрі. Інколи олівчик забуває свій напрямок, і тоді школярі
йому допомагають. За допомогою презентацій зручно пояснювати склад числа.
Під час повторення таблиці множення учні люблять грати в гру «Називай
відповідь швидко» тощо.
Створені власні презентації до підручника, відеофільми допомагають
урізноманітнити урок «Я і Україна». Діти із задоволенням виконують всі
завдання, легко засвоюють навчальний матеріал. З цього предмету вчителями
розроблено презентації: «Водойми нашого краю», «Екскурсія до водойми»,
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«Природні зони України», «Першоцвіти». Часто використовуються на уроках
фотографії, зняті на фотоапарат. Школярам цікаво здійснити віртуальну подорож
до лісу і послухати його голос. Просто знахідкою є анімаційний показ учням
«Кругообігу води у природі».
Особливе місце в курсі відведено проектно-дослідницькій діяльності.
Проектна діяльність учнів сприяє розвитку самостійних дослідницьких умінь,
творчих здібностей і логічного мислення; інтегрує знання, отримані в ході
навчального процесу, і залучає школярів до рішення конкретних життєво
важливих проблем, сприяє підвищенню якості навчання, демократизації стилю
спілкування вчителів і учнів. Учні 4-х класів долучаються до створення своїх
маленьких, але власних мультимедійних презентацій. Слід відмітити, що
починаючи з 2006 року учні початкової ланки разом з учителями щорічно
працюють та презентують пошуково-дослідницькі проекти: «Яка ж професія
найкраща», «Розумники і розумниці», «Стежками рідної Роменщини»,
«Природні скарби Роменщини», «Нагодуй горобчика», «Годівничка», «Джміль
та бджілка» тощо.
Як правило, уроки читання учителі розпочинають з розчиток, які
формують швидку техніку читання, виразність, уважність. Всі ці розчитки
представлені у мультимедійних презентаціях у вигляді скоромовок, ігор «Хто
швидше», «Фотооко», «Будь уважним», «Знайди помилку» та інші. Для
перевірки прочитаного тексту використовують тести з вибором правильної
відповіді, на відповідність, встав пропущене слово, малюють ілюстрації до
прочитаних віршів, оповідань, а потім створюють діафільми в програмі Power
Point.
Особливо цікавими є уроки «Основи здоров’я», на яких учителі
використовують не тільки мультимедійні презентації, а й відеофільми,
мультфільми, створені для підтримки навчального предмету.
Що ж дають такі уроки учням?

діти із задоволенням відвідують уроки.

за рахунок підвищеного інтересу суттєво підвищується якість знань.

за допомогою яскравого наочного матеріалу легко сприймається
більш важкий матеріал.

бажання навчатися заради пізнання, а не заради оцінки.

аналізувати співставляти події, дії, будувати свої особисті
припущення на основі отриманих знань.
Скажу відверто, ефективність використання ІКТ уже відчутна в першому
класі. Радують успіхи учнів, їх бажання й готовність навчатися, пізнавати, а це
головне в навчанні. Їм цікаво! А цікавість – двигун пізнання.
Висока результативність навчальної діяльності учнів, схвалення
результатів роботи вчителя і дітей батьками, заохочення вчительської праці
адміністрацією школи стимулювали учителів до подальшої творчої діяльності.
Педагогами 1-4 класів створено багато власних мультимедійних посібників,
відеофільмів, які поповнили методичну скарбничку шкільного та міського
методичного кабінету. Це такі посібники: мультимедійний посібник до уроків
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математики для 2 класу «Дидактичні ігри на уроках математики в початкових
класах», хрестоматія «Сумщинознавство» до авторської програми курсу за
вибором «Сумщинознавство»; методичний посібник «Диво паперових
витинанок»; мультимедійний посібник, тестові та творчі завдання до уроків з
предмету «Основи здоров’я»; методичний посібник для вчителя «Вивчення
словникових слів із використанням інтерактивних технологій та методичний
інформаційно-мультимедійний посібник до підручника з англійської мови для 4
класу під редакцією О. Карп’юк тощо. Ці матеріали неодноразово були
представлені на педагогічних виставках міста, області і на ІV Міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти», де отримали високу оцінку. Адміністрація
школи залучає вчителів початкової ланки до участі у різноманітних конкурсах. З
метою обміну досвідом учителями створюються власні сайти, блоги,
викладаються матеріали на методичних порталах в Інтернет мережі.
З 1-го вересня 2013 року в навчальних планах другокласників з’явився
новий предмет «Сходинки до інформатики» або «Скарбниця знань». У СЗОШ №
1 предмет «Сходинки до інформатики» уже викладається за рахунок варіативної
складової з 2008 року. Відвідавши Київський ліцей № 38, зустрівшись з авторами
курсу «Сходинки до інформатики» Йосипом та Фаїною Ривкіндами, ми
захопилися цією ідеєю і почали впроваджувати в навчальний процес курс
«Сходинки до інформатики» з 2-го класу. Також налагодили дружні зв’язки з
Київською спеціалізованою школою інформаційних технологій № 52, які
допомогли нам у забезпеченні методичними посібниками та підручниками
даного курсу. Для успішного впровадження нових державних стандартів в цьому
році було прийнято рішення створити комп’ютерний клас для учнів початкової
ланки. Уже з 1-го вересня 2013 року учні 2-4 класів будуть вивчати «Сходинки
до інформатики» в новому кабінеті інформатики.
Таким чином, використання інформаційно-комунікаційних технологій у
початковій школі – це не просто нове віяння часу, а необхідність і пошук нового
змісту уроку. Учителі початкових класів, які активно застосовують у своїй
повсякденній роботі мультимедійні уроки, відмічають, що молодші школярі
активні, творчі та цілеспрямовані.
ІКТ
дозволяє
показати,
пояснити,
навчити,
проаналізувати,
систематизувати і просто дивуватися тому, що раніше показували… на пальцях!

96

Шкарпітко Ніна Олексіївна, директор науково-методичного
центру управління освіти і науки Ірпінської міської ради
СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО
ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МІСТА
ІРПЕНЯ
Ґрунтуючись на вищезазначених авторитетних теоретичних визначеннях,
поглядах, думках та рекомендаціях світил освітянської науки, науковометодична служба управління освіти і науки міста Ірпеня визначила пріоритетні
завдання:
Систематична робота науково-методичного центру (НМЦ) щодо
підвищення якості підготовки педагогів усіх навчальних закладів до якісного
навчально-виховного процесу;
Цілісна, заснована на досягненнях сучасної психолого-педагогічної
науки та перспективного педагогічного досвіду (ППД), конкретному аналізі
навчально-виховного процесу СИСТЕМА взаємопов’язаних дій і заходів,
спрямованих на: = всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності
кожного педагога (включаючи управління професійною
освітою,
самовихованням, самовдосконаленням педагогічних працівників); = розвиток та
підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу кожного навчального
закладу, створення власного інноваційного простору та авторського обличчя; =
розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально-виховного процесу,
оптимального рівня навчання, виховання й розвитку конкретних школярів.
Виходячи з таких основних завдань, науково-методичним центром
упродовж понад сорока років визначилися та апробовані на практиці різновиди
форм методичної роботи, які є її внутрішньою структурою, складом, зв’язком і
засобом взаємодії частин, елементів, явищ. Форма завжди перебуває в єдності зі
змістом, але відіграє й самостійну роль, позитивно впливаючи на зміст, іноді
коригуючи його.
Колективні (масові) форми науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками, витримані часом, найбільш ефективні, оптимальні, результативні:
Семінари-практикуми;
Науково-практичні конференції;
Методичні об’єднання;
Школи передового педагогічного досвіду;
Творчі групи;
Педагогічні читання (як форма виявлення ППД);
Цільовий постійно діючий семінар (форма задоволення потреб
відповідно до новітніх наукових досягнень);
Проблемний семінар (групове опрацювання актуальної проблеми);
Педагогічна виставка (з коментарем і без – як форма пропаганди й
упровадження ППД);
Школа молодого вчителя (форма вдосконалення педагогічної
майстерності молодих педагогів одного чи різних фахів);
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Школа вищої педагогічної майстерності (педагогічні майстерні,
об’єднання педагогів, які відзначаються високим рівнем майстерності фахівця,
творчої активності
- з метою вдосконалення професійного рівня та
впровадження в практику ППД);
Ділова або рольова гра, тренінг;
Лекція-консультація (форма забезпечення новою інформацією,
активізація пізнавальних інтересів педагогів, ознайомлення їх із джерелами
здобуття нових знань у процесі самостійної роботи щодо підвищення науковотеоретичної підготовки педагогічних працівників);
Практичні заняття (колективні, індивідуальні, спрямовані на набуття
умінь і навичок використовувати в своїй практиці теоретичні знання);
Відкритий урок (форма активного методичного навчання та
поширення ППД);
Взаємовідвідування уроків, позакласних виховних заходів
(найпоширеніша ефективна форма методичної роботи, метою якої є обмін
педагогічним досвідом, надання допомоги);
Педагогічний ринг, КВК, дискусійний клуб;
Фестиваль (або ярмарок) методичних ідей, новинок;
Школа методичного активу (для керівників фахових об’єднань,
працівників з педагогічними званнями, лідерів освіти);
Міська методична сесія – один із різновидів творчого звіту
педагогічного колективу за певний період, як правило, за навчальний рік
(
тематика - додаток 1);
Школа резерву керівних кадрів освіти регіону (функціонує в місті з
1979 року);
Міські професійні конкурси: «Учитель року» (з 1992 року),
«Вихователь року» (з 1980 року), «Класний керівник року» (з 1999 року);
Школа творчого методиста (з 2005 року);
Школа молодого керівника навчального закладу;
Тренінг для заступників з НВР та НМР;
Круглий стіл для директорів навчальних закладів з питань новітніх
досягнень сучасної психолого-педагогічної науки;
Психолого-педагогічний семінар (діє в кожному навчальному
закладі, керівник – практичний психолог або заступник директора);
Творчий звіт міського методичного об’єднання (з 1997 року, коли
відбувся творчий звіт міського методичного кабінету);
Творчі зустрічі та обмін творчими надбаннями з науковцями,
колегами Київщини, України, зарубіжжя;
Захист тематичних та авторських проектів;
Мультимедійні презентації авторських здобутків, педагогічних
напрацювань, методичних розробок;
Бібліотечно-бібліографічний огляд новин психолого-педагогічної та
методичної преси, обговорення книг, методичної літератури та ін.
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Індивідуальні форми роботи з педагогами – традиційні, які є на сьогодні
ефективними і раціональними:
самоосвіта ; наставництво; стажування; консультація; співбесіда.
Отже, нинішня структура науково-методичної роботи міста є результатом
багаторічних пошуків, спроб, апробацій та творчих надбань усього великого
педагогічного колективу Ірпінського регіону. Вона є гнучкою, притаманною для
даних умов, зручною щодо розвитку та позитивних перспектив.
АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ Н М Ц
«Метод педагогічного аналізу – це
система правил і операцій, необхідних
для вивчення педагогічного процесу й
управління ним, а також причин, які
впливають
на
його
кінцеві
результати»
Ю.Конаржевський
Основні завдання
аналітичної діяльності працівників науковометодичного центру (згідно з діючим Положенням про рай (міськ) методичний
кабінет(центр)):
вивчення й аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення
навчально-виховного процесу кадрами з відповідною базовою освітою;
вивчення й аналіз стану викладання предметів і курсів базового
навчального плану;
вивчення й аналіз стану організації та ефективності навчальновиховного процесу в навчальному закладі;
вивчення й аналіз рівня знань, умінь і практичних навичок учнів
відповідно до державних стандартів;
вивчення й аналіз ефективності науково-методичної роботи з
педагогічними кадрами;
вивчення й аналіз умов забезпечення психічного здоров’я
вихованців; упровадження здоров’язберігаючих технологій;
вивчення й аналіз ефективності управлінської діяльності керівників
навчальних закладів.
Педагогічний аналіз має реалізувати три групи завдань: пізнавальні,
конструктивно-організаційні, виховні.
Пізнавальні завдання– це вивчення досвіду роботи, педагогічної
діяльності, позитивних тенденцій у її розвитку, причин низької результативності,
шляхів її подолання.
Конструктивно-організаційні завдання – це розробка єдиних педагогічних
вимог до організації методичної роботи як цілеспрямованої системи, до
прогнозування кінцевого результату.
Виховні завдання–це стимулювання творчої активності кожного члена
педагогічного колективу на основі об’єктивного і справедливого оцінювання
його роботи, знаходження успіхів та ініціативи.
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Головні об’єкти педагогічного аналізу працівників науково-методичного
центру:
заняття в різноманітних формах методичної роботи (лекції, семінари,
практикуми, круглі столи, дискусії, засідання МО, творчої групи, заняття школи
ППД та ін.);
відкриті уроки, позакласні заходи в системі методичної діяльності;
заняття в дошкільному навчальному закладі;
заняття в позашкільному навчальному закладі.
Контрольно-аналітична система управління методичною роботою
включає:
вивчення рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчальновиховного процесу педагогічних працівників згідно з державними освітніми та
державно-кваліфікаційними стандартами;
постійний аналіз ефективності проведених методичних заходів:
семінарів-практикумів, методичної сесії, міських шкіл(резерву керівних
педагогічних кадрів, творчого методиста, методичного активу, молодого
вчителя, молодого керівника, ППД, педагогічної майстерності та ін.);
тематичне вивчення й аналіз стану внутрішньо шкільної методичної
роботи з педагогами, викладання навчальних дисциплін, роботи класних
керівників, вихователів, керівників гуртків, результатів моніторингу та
контрольних зрізів.
Для створення повної картини динаміки розвитку фахового та
методичного рівнів педагогічного колективу застосовуємо: діагностичні анкети,
тести, тексти контрольних робіт тощо.
За результатами вивчення проводяться: = методичні дні;
= консультації,
= видаються методичні бюлетені, рекомендації;
= рейтингове
оцінювання діяльності навчальних закладів згідно із власним (відділу освіти та
НМЦ) положенням; = моніторинг якості знань учнів з базових дисциплін; =
моніторингове дослідження з питань вивчення ефективності курсів підвищення
кваліфікації, результативності участі педагогів у роботі методичних та творчих
об’єднань.
«Життя настійно вимагає, щоб
методичні працівники відповідали
світовим стандартам і вимогам
часу, були здатними долати власні і
своїх колег стереотипи, запобігати
виникненню
нових,
прагнути
самоосвіти
та
саморозвитку,
бачити перспективи освіти і брати
участь у педагогічних проектах»
С. Клепко
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КОМПЛЕКС ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ АНАЛІТИЧНОГО
ХАРАКТЕРУ
ДЛЯ
ПРАЦІВНИКІВ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО
ЦЕНТРУ:
1.
Уміння поставити мету аналізу й розробити програму його
проведення.
2.
Уміння виділити складники заняття (дидактичні явища, етапи,
внутрішні співвідношення кожного дидактичного явища та етапу).
3.
Уміння визначити структуру заняття (зв’язки між внутрішніми
елементами явища).
4.
Уміння вести спостереження за ходом заняття, фіксувати його.
5.
Уміння узагальнювати матеріал спостережень.
Для вироблення та вдосконалення цих умінь щотижня (з 2005 року) в НМЦ
проводяться заняття міської школи творчого методиста. На цих заняттях
опрацьовано понад 120 тем з проблем сучасної дидактики, психологопедагогічної науки (перелік окремих тем – додаток 2).
У нашій системі навчання є не лише лекції, опрацювання новинок
періодичної преси (НМЦ одержує понад 100 назв щомісяця), семінари,
тематична самоосвіта, а й практичні заняття, тренінги, обмін думками,
пропозиціями, розробка і захист проектів, ділові ігри тощо.
Тому й результати таких занять – це авторські напрацювання у вигляді
методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів, схем, мультимедійних
презентацій, друкованої продукції для певної категорії педагогічних працівників.
Такий підхід до справи забезпечує практичну спрямованість навчання що
позитивно позначається на діяльності кожного методиста.
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ПРАЦІВНИКІВ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ:
1.
Діагностика рівня професійного розвитку педагогів, вивчення їх
запитів та інформаційних потреб.
2.
Побудова прогностичної моделі вчителя.
3.
Аналіз інноваційних програм, перспективних педагогічних
технологій.
4.
Формування банку методик (педагогічних, психологічних,
соціальних тощо).
5.
Створення інформаційного банку педагогічних теорій, технологій,
проблем підвищення кваліфікації, ППД.
Підвищення ефективності аналітичної діяльності працівників науковометодичного центру зумовлюється рівнем володіння
сучасними технологіями моніторингу:
професійної підготовленості педагога;
рівня знань, умінь і практичних навичок учнів;
результативності виховного процесу та ін.
Важливо, щоб:
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зміст і форми контролю аналітичної діяльності мали логічний зв’язок
із плануванням;
була визначена проблема;
було узгоджено з планом науково-методичного центру, і все це має
бути спрямоване на реалізацію пріоритетних напрямів діяльності НМЦ.
При плануванні роботи НМЦ на навчальний рік чітко визначаються
основні блоки аналізу ефективності науково-методичної роботи з педагогічними
кадрами в навчальних закладах регіону:
1.
Рівень знань, умінь і практичних навичок учнів
2.
Стан початкового навчання та викладання базових дисциплін в
основній і старшій школі.
3.
Здоров’я дітей.
4.
Ефективність управлінської діяльності керівників навчального
закладу.
5.
Управління неперервною освітою педагогічних кадрів.
6.
Забезпечення рівного доступу до якісної освіти.
7.
Психологічний супровід управління науково-методичною роботою.
8.
Виконання мовного законодавства.
9.
Атестація педагогічних кадрів.
10. Організація виховної роботи та рівень вихованості школярів.
11. Організація роботи з обдарованими дітьми.
12. Упровадження інформаційних технологій у діяльність керівників
навчального закладу, учителів.
13. Усунення недоліків за результатами комплексних і тематичних
вивчень, атестації навчального закладу.
У перспективі планування роботи НМЦ – детальне висвітлення
вищезазначеного у вигляді таблиці з такими графами: = об’єкт експертизи;
=
мета експертизи;
= методи експертизи;
= узагальнення результатів;
= виведення результатів; = інструментарій експертизи;
= виконавці; = відмітка про виконання.
При плануванні конкретизуємо різновиди аналізу:
за об’єктом: навчальний заклад, педагогічний колектив, шкільне
МО, клас, учитель, процес навчання, виховання, управління;
за суб’єктом: самоаналіз, взаємоаналіз, адміністративний аналіз;
за змістом: комплексний, тематичний, параметричний, оперативний,
підсумковий;
за метою:
оцінка, підсумки, регулювання, виявлення резервів,
узагальнення досвіду;
за періодичністю: періодичний, одноразовий, постійний.
Тут передбачаємо: = розробку пам’яток; = програми вивчення та
експертиз; = підготовку методичних рекомендацій під час контролю.
Вивчення стану навчально-виховної роботи в навчальному закладі
обов’язково пов’язуємо з організацією та змістом методичної діяльності, яка
служить удосконаленню та розвиткові життєдіяльності колективу педагогів,
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учнів та батьків кожного закладу освіти в певному мікрорайоні міста Ірпеня та
прилеглих селищ:
= проведення предметних та методичної декад у навчальному закладі;
= організація та проведення декади педагогічної майстерності;
= зміст, якість та результативність діяльності методичних та творчих
об’єднань педагогів закладу;
= робота з обдарованими дітьми;
= творча співпраця з громадськістю міста, селищ, із закладами культури
тощо;
=
призначення кураторів з числа методистів НМЦ для надання
консультацій, методичної допомоги, порад, творчої співучасті у вирішенні
окремих питань тощо.
Важливий напрям діяльності методиста – комплексні та тематичні
вивчення стану окреслених питань. По кожному з них готуємо чіткий план
вивчення і необхідний інструментарій:
пам’ятки, рекомендації;
аналітичні довідки, інформації;
анкети, тести;
мультимедійні презентації;
авторські напрацювання з теми, що вивчається;
графіки, діаграми.
ВИВЧЕННЯ Й АНАЛІЗ СТАНУ ВНУТРІШНЬОШКІЛЬНОЇ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
(Окрема книга в НМЦ):
І розділ: План-графік вивчень у 20_ /20_ навчальному році:
1.
№№ п/п 2. Питання для вивчення 3. Об’єкти вивчення
4. Термін вивчення 5. Форма узагальнення 6. Форма обговорення.
ІІ розділ: План вивчення:
1.
Тема вивчення 2. Мета вивчення 3. Термін вивчення
4. Хід вивчення: №№ Методи Об’єкти Термін Хто вивчає
5. Форма і назва узагальненого документа
6. Форма обговорення 7. Основні висновки 8. Рекомендації.
ІІІ розділ: Аналіз вивчення (Мова йде про відвідані: уроки,виховні,
позакласні заходи, засідання педагогічної, методичної ради, методичного
об’єднання, учнівського самоврядування тощо):
1.
№№ 2. Дата 3. Місце 4. Учасники 5. Мета відвідування
6. Параметри, аналіз 7. Позитивні сторони 8. Невикористані резерви 9.
Висновки 10. Рекомендації.
Підвищенню якості педагогічного аналізу сприяє дотримання методистом
основних аналітичних етапів:
1.
Попереднє ознайомлення з предметом аналізу: збір матеріалів,
виділення головної ланки, класифікація.
2.
Морфологічний опис предмета аналізу (розчленування на блоки),
характеристика кожного компонента.
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3.
Опис структури предмета аналізу, встановлення взаємозв’язків.
4.
Визначення причини, дослідження системи чинників, побудови
причинно-наслідкових зв’язків.
5.
Узагальнення, що вимагає формування висновків і пропозицій.
Чітко осмислити пріоритети діяльності методичного кабінету навчального
закладу допоможе діагностична функція – система заходів для досягнення
поставленої мети і реалізації стратегічних і перспективних завдань:
підбір тестів, розроблення різновидів анкет, складання запитань
співбесід, протоколів, фіксування результатів спостережень;
проведення діагностування педагогічних працівників, керівників
методичних об’єднань, творчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду;
обробку й аналіз результатів діагностики;
узагальнення підсумків діагностування;
розробку
методичних
рекомендацій
щодо
подальшого
вдосконалення організації науково-методичної роботи.
СТРУКТУРА
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ
УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ

СИСТЕМИ

Має три етапи: підготовчий, практичний, аналітичний.
На підготовчому етапіздійснюється вибір інформації для планування
методичної роботи та її прогнозування, визначаються напрями, за якими
ведеться збір інформації.
Інформаційні потоки (за В.Звєрєвою):
1.
Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – збір інформації
стосовно: = професійних потреб і запитів педагогів навчального закладу, їхніх
професійних труднощів; = виконання навчальних планів і програм щодо
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
=
ефективності всіх форм підвищення кваліфікації педагогів та якості методичної
документації в системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів.
2.
Організація методичної роботи - збір інформації про:
= рівень професійної компетентності керівників МО і підвищення їхньої
кваліфікації; = стан та ефективність роботи з молодими спеціалістами;
=
організацію методичного забезпечення праці педагогів-експериментаторів і
вчителів, які працюють в інноваційному режимі;
= якість лекційносемінарських та практичних занять на базі методичного кабінету навчального
закладу та опорних шкіл.
3.
Організація та проведення атестації педагогічних кадрів– збір
інформації про атестованих педагогів, зміст і якість їх професійної праці та
підготовки до атестації на більш високу професійну категорію, робота з
педагогами, які мають рекомендації за результатами атестації; стан і
якістьнавчально-методичних матеріалів, пропонованих учителям, які
атестуються.
4.
Організація моніторингу якості освіти – збір інформації про:
= зміст і результати освітньої діяльності закладу та окремих педагогів;
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= якість освітньої підготовки учнів; = результати проведення
інтелектуальних марафонів, олімпіад, конкурсів на базі навчального закладу,
науково-методичного центру, опорних навчальних закладів.
Інформаційно-методична діяльність методиста також передбачає:
=
збір інформації про інновації в сучасній педагогіці та психології;
=
узагальнення та трансляцію ППД; = інформаційне та довідково-бібліографічне
забезпечення навчального закладу; = випуск інформаційно-методичних
матеріалів, методичних бюлетенів.
На практичному етапі здійснюється збір необхідної інформації. Перш за
все це – вивчення й аналізрезультативності підвищення кваліфікації
педагогічнихкадрів. Зібратинеобхідну інформацію і зробити необхідні висновки
про приріст знань і вмінь про педагогічних працівників можна після:
курсів підвищення кваліфікації;
відвідування семінарів, практикумів;
відвідування уроків, виховних та позакласних заходів;
проведення індивідуальних співбесід;
аналізу методичної документації;
анкетування, тестування, діагностування тощо.
Під час співбесід можна використати запитання:
1.
Яка ідея щодо поліпшення діяльності вашого навчального закладу у
Вас з’явилася внаслідок проходження курсів (відвідування семінару…)?
2.
Які нові педагогічні технології, методи запроваджуєте у своїй
практичній діяльності?
3.
З якою новою літературою ознайомилися та як Ви її оцінюєте і
використовуєте?
4.
Які проблеми пропонуєте для обговорення на засіданні педагогічної
ради, для опрацювання на фаховому методичному об’єднанні.
Відвідування та аналіз уроків – важливий складник аналітичної діяльності
методиста.
«Вивчаючи і аналізуючи уроки,
головною метою слід ставити таке:
дослідити,
як
виявляється,
розкривається
на
уроці
інтелектуальне життя педагога,
його кругозір, його духовні інтереси».
В. Сухомлинський
Готуючись до відвідування та аналізу уроків, методист знайомиться з
надрукованими в різних посібниках пам’ятками, програмами, схемами
спостереження відповідно до визначеної мети відвідування, типу уроку,
тематики вивчення та ін
Належну увагу приділяємо аналізу документації навчального закладу,
методичного об’єднання, керівників закладу, самого вчителя. Це: = планування
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роботи; = протоколи нарад, засідань; = учнівська документація; = планування
вчителя; = статистична інформація тощо.
КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ
ОПТИМАЛЬНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЯК СИСТЕМИ
Працівники НМЦ завжди повинні мати:
1.
Чітко визначені критерії оцінювання методичної роботи в
навчальному закладі.
2.
Критерії оцінювання результативності методичної роботи, тобто,
позитивних змін у професійному вдосконаленні педагогічних працівників під її
впливом.
3.
Педагогічні технології, які передбачають:
визначеність циклограми оцінювання;
методику одержання необхідної інформації;
аналіз інформації та порівняння з еталонними зразками визначення
оцінки.
Критерії ефективності функціонування методичної роботи:
1.
Оптимальність цілей і завдань методичної роботи на визначений
період: = чітке визначення прогнозованих проміжних і кінцевих результатів; =
урахування якісного складу педагогічних працівників, їх професійної
компетентності при організації методичної роботи; = врахування стану
викладання навчальних дисциплін і стану виховної роботи;
= урахування при досягненні поставлених цілей здобутків педагогічної
теорії, ППД, вимог реформування освіти.
2.
Оптимальність визначеного змісту і його інформаційна насиченість:
= актуальність проблематики та її практичне значення; = зміст (пріоритетність,
обсяг, інформаційне забезпечення, відповідність поставленим цілям та
завданням).
3.
Оптимальність педагогічних засобів для досягнення поставлених
цілей та завдань.
4.
Організація методичної роботи як система має ознаки:
=
забезпеченість взаємозв’язку та якості всіх структурних компонентів системи; =
діагностичний і систематичний підхід до її організації; = прояв основних
функцій і принципів системи методичної роботи; = чіткість визначених
пріоритетів; = участь педагогічних працівників у колективних методичних
заходах; = спрямованість усіх методичних заходів на кінцевий результат; =
керованість методичної роботи.
Важливим аспектом у діяльності працівників НМЦ є аналіз ефективності
роботи в створених на міському та локальному рівнях методичних формувань.
Оцінити ефективність методичних формувань у загальноосвітніх,
дошкільних та позашкільних навчальних закладах міста допомагає врахування
таких параметрів, як:
1.
Актуальність проблеми, над якою працює заклад.
2.
Чіткість визначення та узгодженість мети і завдань.
3.
Урахування інтересів та запитів педагогів.
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4.
Вибір оптимальної структури, форм і методів навчання педагогів.
5.
Планування методичного формування у відповідності з обраною
формою, урахування змісту аналізу діяльності методичного формування за
минулий рік.
6.
Зміст, форми роботи відповідно до вибраної науково-методичної
проблеми та етапу її дослідження (опрацювання).
7.
Раціональне поєднання колективних, групових та індивідуальних
форм роботи.
8.
Методичне забезпечення навчально-виховного процесу.
9.
Використання інноваційних технологій, інтерактивних методів
навчання.
10. Система роботи з питань оволодіння досягненнями психологопедагогічної науки, педагогічними технологіями, ППД.
11. Організація роботи з молодими педагогами.
12. Організація самоосвітньої діяльності.
13. Результативність роботи методичного формування.
14. Культура спілкування.
ОРІЄНТОВНІ ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ
І. Методичні об’єднання.
1. Кількісний і якісний склад МО (освіта, стаж, категорія, курси).
2. Якість планування роботи МО на діагностичній основі. Наявність
діагностичної карти МО. Глибина аналізу роботи МО за минулий навчальний
рік.
3. Визначення завдань МО на новий навчальний рік.
4. Урахування інтересів і запитів педагогів при плануванні роботи.
5. Реалізація особистісно орієнтованого підходу.
6. Організація роботи МО (кількість засідань,її зміст, матеріали).
7. Якість підготовки і проведення засідань МО.
8. Організаційні форми і методи роботи. Поєднання традиційних форм,
застосування інтерактивних методів.
9. Над якими проблемами працює МО?
10. Як розробляються дані проблеми на рівні кожного педагога?
11. Які підсумки індивідуальної та колективної роботи?
12. Система роботи щодо освоєння нових технологій навчання та
впровадження їх у практику.
13. Які рекомендації давалися МО щодо впровадження сучасної
психолого-педагогічної науки і ППД?
14. Результати впровадження рекомендацій у практику роботи.
15. Діяльність МО з питань вивчення, узагальнення і впровадження ППД.
16. Досвід роботи якого педагога вивчений і узагальнений, із яких питань?
17. Які форми узагальнення досвіду?
18. Які форми використовувалися з метою ознайомлення членів МО з
досвідом роботи передових педагогів?
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19. Проблеми самоосвіти педагогів у змісті роботи МО.
20. Особливості організації роботи з молодими педагогами.
21. Участь МО в атестації педагогічних кадрів (вивчення системи роботи
педагогів, узагальнення ППД, проведення творчих звітів).
22. Особливості організації методичної роботи в період між засіданнями
МО: зміст, форми, результативність.
23. Система роботи МО з питань вивчення й аналізу стану викладання,
знань, умінь і практичних навичок учнів.
24. Проведення підсумкової атестації, контрольних зрізів знань,
тестування, заліків.
25. Організація позакласної роботи з предмета. Робота гуртків,
факультативів.
26. Проведення предметних декад, конкурсів, олімпіад. Ефективність
позакласної роботи.
27. Результативність роботи МО: вплив на піднесення рівня професійної
майстерності педагогів. Удосконалення стану викладання, рівень знань, умінь і
навичок учнів.
ІІ. Школа молодого вчителя.
1.
Цільова спрямованість навчання молодих педагогів.
2.
Орієнтація змісту діяльності на професійні запити педагогів.
3.
Практична спрямованість занять.
4.
Урахування
індивідуальних
особливостей
і
професійних
можливостей учителів у процесі навчання.
5.
Активність педагогів у процесі роботи навчального закладу.
6.
Навченість молодих спеціалістів.
ІІІ. Школа передового педагогічного досвіду.
1.
Усебічність передового досвіду.
2.
Чітке усвідомлення педагогічних ідей і умов їх успішної реалізації.
3.
Зв’язок опису досвіду з його реальними результатами.
4.
Наявність аналітичних оцінок досвіду, його результативності.
5.
Сформованість потреби використання в педагогіці ідей передового
досвіду.
ІV. Творча група.
1.
Обгрунтування актуальності визначеної науково-методичної
проблеми.
2.
Виокремлення основних положень, ідей, розкриття форм, методів
роботи творчої групи.
3.
Цілеспрямованість педагогічного пошуку.
4.
Аналітична оцінка результатів педагогічного пошуку.
5.
Дослідницька спрямованість педагогічної діяльності.
6.
Вивчення, апробування, впровадження інноваційних технологій,
методик, перспективного педагогічного досвіду.
Аналізуючи ефективність управління розвитком творчості педагогів,
творчого потенціалу педагогічного колективу, звертаємо увагу т на такі аспекти:
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глибоке вивчення індивідуальних психологічних особливостей,
творчого потенціалу, інтересів і запитів керівників навчальних закладів,
учителів, вихователів;
створення умов для самостійної роботи, вивчення ППД,
впровадження інноваційних технологій;
підтримування відповідного психологічного мікроклімату в
педагогічному колективі.
Важливий аспект аналітичної діяльності методиста – щорічний аналіз
кількісного і якісного складу педагогічних кадрів, результатів атестації та
підвищення кваліфікації кожного педагога.
Тут має бути об’єктивний підхід до оцінювання якості педагогічної
діяльності педагогічного працівника, обов’язковий моніторинг при вивченні
його професійної компетентності.
V. Науково обґрунтований аналіз системи роботи педагога – одна з
основних передумов удосконалення навчально-виховногопроцесу.
Готуючись до вивчення діяльності вчителя, необхідно:
мати діагностичний інструментарій для проведення моніторингу
рівня професійної компетентності педагога: = анкети вивчення професійних
потреб учителя; = індивідуальні рекомендації, програми професійного розвитку
вчителя; = індивідуальні консалтингові послуги; = картки; = портфоліо і т.п.;
визначити головну мету, яка передбачає: простеження зв’язку
результативності діяльності вчителя над індивідуальною науково-методичною
проблемою та результатами педагогічної праці;
вибрати критерії та показники оцінювання ефективності праці
педагога: = знання теоретичних основ науки з предмета, який викладає; =
знання основ педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; = знання
методики - методів, засобів, прийомів навчання школярів із певного предмета,
вміння використовувати ППД, свої інноваційні знахідки, психолого-педагогічну
підготовку, результативність навчання;
розробити програму, орієнтовний план вивчення педагогічної праці
вчителя.
Основні критерії оцінювання діяльності педагога на уроці:
професійні знання предмета викладання;
знання основ педагогіки, психології, дитячої і вікової фізіології;
рівень володіння методикою викладання;
уміння використовувати професійний і новаторський досвід, власні
інноваційні знахідки, особисті професійні якості;
результативність навчання.
Основні напрями самодіагностування педагога:
1.
Раціональне використання попереднього досвіду.
2.
Оволодіння новими методами і прийомами навчальної діяльності.
3.
Розумне поєднання 1-го і 2-го напрямів під час розкриття
конкретного змісту матеріалу.
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4.
Здійснення зворотного зв’язку в процесі самоаналізу та самооцінки
викладання свого предмета.
VІ. Аналітико-дослідницький етап діяльності методиста
Мета етапу – синтез, систематизація й аналітична обробка інформації,
формування висновків, розробка методичних рекомендацій.
Аналітична робота – різновид наукової роботи, збір та аналіз інформації, її
узагальнення, обробка і генерація ідей, проектів, рішень, оптимальних шляхів і
конкретних дій.
Схема аналізу (за М.Поташником): результати – навчально-виховний
процес – умови (кадрове, науково-методичне, матеріально-технічне
забезпечення).
Суть аналізу: = поділ об’єкта аналізу на складники;
=
об’єктивна оцінка кожної частини; = встановлення причинно-наслідкових
зв’язків, взаємозалежних компонентів;
= обґрунтування висновків; = вироблення рекомендацій, проектів рішень.
Аналіз має дати відповіді на питання:
1.
Чому виникли недоліки?
2.
Як ліквідувати їхні причини?
3.
Як конкретно поліпшити справу?
При діагностично-прогностичному аналізі використовуємо форму: №
Об’єкт аналізу Успіхи Недоліки Завдання на перспективу.
Результат аналітичної діяльності методиста - прийняття оптимального
рішення та створення умов для його реалізації.
Прийнятий аналітичний документ - довідка, доповідна записка, акт,
рішення методичної ради, наказ та ін. має бути якісно підготовлений та
оформлений. Його зміст, обсяг, конструктивність визначаються:
=
тривалістю вивчення,
= поставленою метою, = видом аналізу.
Створення творчої лабораторії методиста розпочинається із самоаналізу
своїх можливостей, знань, умінь, із виявлення труднощів у вирішенні
професійних проблем та невикористаних резервів.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ м. ІРПЕНЯ
Нині, на 47-му році свого функціонування, науково-методична служба
Приірпіння (науково-методичний центр відділу освіти Ірпінської міської ради)
стає центром неперервного професійного вдосконалення педагогічних і керівних
кадрів освіти на засадах освітнього менеджменту і маркетингу за рахунок:
модернізації структури методичної роботи, методичного супроводу;
упровадження сучасних освітніх технологій, нових механізмів
взаємодії: = методичних кабінетів шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних
закладів, = МО навчальних закладів,
= міських МО та науково-методичного
центру відділу освіти;
вивчення, узагальнення й упровадження в педагогічну практику
досвіду використання інновацій, технологій сучасних форм організації
навчально-виховного процесу;
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презентацій напрацьованого власного досвіду та досвіду навчальних
закладів на Міжнародному, всеукраїнському, регіональному та локальному
рівнях, зокрема, організації та проведення міської виставки-естафети
методичних напрацювань та досягнень усіх ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ міста на період з
лютого 2014 р. по березень 2017 р. – з місячним терміном методичної експозиції
кожного навчального закладу та її презентації для широкого педагогічного
загалу під час масштабних міських методичних заходів – до 50-річчя методичної
служби України.
Шляхи оновлення діяльності методичної служби м.Ірпеня:
1.
Щорічний детальний аналіз діючої системи міської методичної
служби (науково-методичного центру), визначення «проблемного кола»,
виділення головних факторів, що впливають на якість професійного
вдосконалення педагогічних кадрів, пошук ефективних шляхів розв’язання
проблем.
2.
Розробка інноваційної моделі діяльності НМЦ як центру
неперервного професійного вдосконалення педагогічних і керівних освітянських
кадрів на засадах менеджменту і маркетингу.
3.
Розробка механізмів взаємодії всіх суб’єктів освітньої системи.
4.
Створення міської освітньої інформаційної мережі.
5.
Виявлення перспективного та новаторського педагогічного досвіду
та його впровадження шляхом створення міської системи.
6.
Основні показники результативності професійного вдосконалення:
= ціннісна переорієнтація педагогів; = активна участь педагогів у дослідноекспериментальній, інноваційної діяльності;
=
успішне проходження
педагогами та керівниками навчальних закладів атестації;
= складання
програм самоосвіти, методичної діяльності; = узагальнення та реалізація
власного ППД; = визначення стратегії подальшого професійного зростання.
ДОДАТОК 1
ТЕМАТИКА МІСЬКИХ МЕТОДИЧНИХ СЕСІЙ НАУКОВОМЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ
2000 – Риси сучасного уроку (урок-панорама).
2001 – Освіта Приірпіння– 2001: здобутки, проблеми, перспективи в
умовах реформування.
2002 – Освіта Приірпіння – 2002: творчий звіт методичного активу
(авторські здобутки учителів, вихователів з педагогічними званнями).
2003 – Сучасні освітні технології.
2004 – Діагностико-прогностичний підхід до діяльності вчителя.
2005 – Створення умов для повноцінного розвитку та реалізації творчого
потенціалу обдарованої дитини.
2006 –Творча лабораторія педагога – в дії: професіоналізм, творчість,
авторство.
2007 – Оптимальне використання сучасних інформаційно-комп'ютерних
технологій у навчально-виховному процесі.
Формування професійної
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компетентності педагога шляхом створення інноваційного середовища в
навчальному закладі.
2008 –Формування готовності педагога до креативної інноваційної
діяльності.
2009 –Презентація творчих здобутків педагогів-новаторів Приірпіння.
2010 –Проектна діяльність учнів і педагогів–готовність та потреба у
творчості.
2011 – Атестація педкадрів – 2011: здобутки, досвід, перспективи.
2012 – Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність у
навчальному закладі: пошук, знахідки, авторство, апробація, перспективи.
2013 - Науково-методичний супровід компетентнісно орієнтованої освіти.
2014 – Втілюємо нові Державні стандарти: пошук, досвід, авторські
напрацювання, перспективи.
ДОДАТОК 2
ТЕМАТИКА
ЗАНЯТЬ
МІСЬКОЇ
ШКОЛИ
ТВОРЧОГО
МЕТОДИСТА
( 2005 – 2014 р.р.)
1.
Організація методичної роботи в навчальному закладі. Функції,
форми, структура методичної роботи. Планування роботи МО.
2.
Діагностика в системі методичної роботи, професійної
компетентності. Основні методи діагностування. Анкетування як спосіб
діагностики різних аспектів діяльності в навчально-виховному процесі.
3.
Моніторинг стану викладання навчальних дисциплін, результатів
навчальної діяльності учнів. Моніторинг виховного процесу.
4.
Моніторинг рівня професійної компетентності педагогічних
працівників. Керівництво моніторинговим процесом.
5.
Методична культура вчителя.
6.
Критерії якісних результатів діяльності педагога.
7.
Технології методичної роботи (ШППД, ТГ, ШМВ, ППС…). Сучасні
особливості внутрішньошкільної методичної роботи.
8.
Методика вивчення та узагальнення ППД.
9.
Сучасні форми навчання учнів.
10. Контроль та оцінювання знань учнів.
11. Нетрадиційні уроки, їх різновиди.
12. Педагогічна майстерність класного керівника. Анкета для вивчення
діяльності класного керівника. Різновиди анкет для творчої роботи класного
керівника.
13. Управлінська компетентність керівника навчального закладу.
14. Система планування навчального закладу. Річний план роботи
навчального закладу.
15. Інноваційна діяльність. Особливості інноваційної діяльності.
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Інноваційні технології в сучасному навчальному закладі. Методи
інноваційного пошуку. Формування готовності педагога до інноваційної
діяльності. Структура готовності до інноваційної діяльності.
16. Алгоритм інноваційного процесу міського методичного кабінету.
17. Методичні рекомендації щодо розробки індивідуального плану
вчителя-експериментатора.
18. Визначення
ефективності
організації
внутрішньошкільної
методичної роботи. Система параметрів методичної роботи. Критерії
ефективного функціонування внутрішньошкільної методичної роботи.
19. О.А..Захаренко. «Слово до нащадків»: уроки Великого педагога.
20. Креативна освіта. Особистісно орієнтовані технології. Основні
суттєві ознаки особистісно орієнтованої освіти. Упровадження технології
особистісно орієнтованого уроку. Проектна діяльність педагогів та учнів.
21. Професійна компетентність педагогів. Організаційно методичні
умови підвищення професійної компетентності педагогів навчального закладу.
Оцінювання професійно-особистісних якостей учителя.
22. Сучасний урок. Вимоги до сучасного уроку. Самоаналіз уроку.
Технологічна картка аналізу уроку. Картка здійснення самоаналізу уроку.
Упровадження технології особистісно орієнтованого уроку.
23. Сучасний учитель. Духовна культура педагога. Здатність до
передбачення і прогнозування. Педагогічний такт. В.О.Сухомлинський про
умови успішного виховного впливу вчителя на учнів.
24. Позакласна робота з навчальної дисципліни. Основні форми та
жанри позакласних заходів. Предметні декади в навчальному закладі. Різновиди
заходів до планування предметних декад.
25. Навчання учнів учитися. Пам’ятка для тих, хто займається
самоосвітою. Поради щодо раціональної організації робочого місця.
26. Метод проектів у навчально-виховному процесі. Проектна діяльність
у навчальному закладі. Організація роботи над проектом.
27. Зростання професійної майстерності вчителя. Тест на визначення
сформованості загальних творчих здібностей. Самоосвітня діяльність педагога.
28. Управління – менеджмент освітніх інновацій. Принцип
інноваційності в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Готовність
керівника ЗНЗ до управління інноваційною діяльністю.
29. Як зробити навчальний заклад успішним. Нові ознаки лідерства. 4
грані лідерства. Лідери освіти ХХІ століття.
30. Управлінська компетентність керівника навчального закладу. Оцінка
управлінської компетентності керівника навчального закладу. Показники
управлінської компетентності керівника навчального закладу. Психологічні
аспекти в управлінській діяльності.
31. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Тест «Ваш творчий
потенціал». Педагогічна оцінка та самооцінка готовності вчителя до
саморозвитку (діагностична карта). Упровадження технології блочного
викладання предметів.
32. Сучасне оновлення структури методичної роботи.
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33. Шляхи реалізації єдиної науково-методичної проблеми.
34. Алгоритм педагогічної творчості.
35. Модель учителя-майстра. Діагностування вивчення мотивів
педагогічної діяльності вчителя. Педагогічна оцінка та самооцінка готовності
вчителя до саморозвитку. Програма спостереження за вмінням учителя
формувати позитивний інтерес до предмета.
36. Кваліметрична модель культури мовлення вчителя.
37. Проект «Школа молодого вчителя». Методика дослідження
«Інформаційна культура молодого вчителя». Пам’ятки для молодих педагогів.
38. Управлінська діяльність заступника директора з навчально-виховної
роботи. Циклограма діяльності заступника директора з НВР (НМР) на
навчальний рік.
39. Профільна школа: циклограма педагогічних рад на три навчальні
роки.
40. О.А.Захаренко. «Академік із Сахнівки»: уроки Великого педагога.
41. Модель сучасної школи.
42. Положення про міську виставку педагогічної творчості.
43. Положення про міську педагогічну сесію.
44. Положення про моніторинг якості освіти.
45. Шкільні навчальні кабінети.
46. Портфоліо педагога (2 варіанти).
47. Портфоліо учня.
48. Портфоліо сучасного навчального закладу.
49. Готовність учителя до роботи з обдарованими учнями. Програма
роботи з обдарованими дітьми.
50. Сучасний керівник навчального закладу. Контольно-оцінювальна
діяльність керівника навчального закладу. Планування та ведення
внутрішньошкільного контролю. Особливості внутрішньошкільного контролю.
51. Аналітична діяльність методиста.
52. Планування роботи МО (нові аспекти).
53. Інтерактивні технології формування професійних компетенцій.
Класифікація інтерактивних технологій. Ігрові інтерактивні методи.
54. Технологія підготовки та проведення педагогічної ради. Примірна
тематика педрад.
55. Упровадження ППД в практичну діяльність та інші.
56. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування методичної
компетенції.
57. Положення про міську виставку-естафету шкільних методичних
кабінетів, присвячену 50-річчю методичної служби України.
58. Імідж сучасного педагога.
59. Сучасні орієнтири змісту управлінської діяльності керівника
освітнього закладу.
60. Підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів в
умовах науково-методичного центру.
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Науково-методичне видання
Науково-методичне і кадрове забезпечення експертного оцінювання
діяльності науково-методичних установ і навчальних закладів
Тематичний збірник праць
Всеукраїнського науково-практичного семінару керівників структурних
підрозділів закладів післядипломної педагогічної освіти з питань координації
діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів
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