
Методична скринька 

Методична робота в дошкільному навчальному закладі «Росинка» ґрунтується на 

сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та 

особистої зрілості педагогів. 

Адміністрація закладу в процесі організації методичної роботи з педагогічними 

кадрами проводить постійний пошук змісту, стилю, нових форм спілкування з людьми в 

особистісно-орієнтованій освіті. Педагогічний колектив закладу постійно працює над 

створенням єдиного методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. 

Головною метою організації методичної роботи стало не лише надання реальної, дієвої 

допомоги педагогічним кадрам, але й активізація творчого потенціалу кожного педагога 

шляхом використання інтерактивних методів та форм роботи. 

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», програмою розвитку дитину 

«Українське дошкілля для дітей від 2 до 6 років, Базовим компонентом дошкільної 

освіти України, а також на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 

13.06.2018 №1/9-386 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних 

закладах у 2018/2019 навчальному році», зважаючи на аналіз освітньої роботи в 2017-

2018 н.р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку ЗДО, педагогічний колектив 

разом із батьками та громадськістю вважає за доцільне в 2018-2019 н.р. працювати над 

реалізацією таких пріоритетних завдань: 

1. Продовжувати формувати здоров’язберігаючу компетентність вихованців через 

оптимальну організацію рухового режиму дошкільників упродовж дня та 

забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя. 

2. Сприяти розвитку мовленнєвої компетенції дітей в організованій та самостійній 

діяльності. 

3. Вдосконалювати освітній процес шляхом впровадження інноваційних технологій у 

роботі з дітьми, педагогами та батьками. 

Пріоритетним напрямком закладу дошкільної освіти є природничий та 

духовно-моральний, який в 2018-2019н.р. плануємо популяризувати на засіданнях 

педагогічної студії «Еколого-розвивальне виховання і навчання дошкільників» та школи 

перспективного педагогічного досвіду «Сучасні підходи до духовно-морального 

виховання дошкільників». 

Методична робота закладу спрямована на: 

 вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; 

 стимулювання творчого потенціалу педагогів; 

 підвищення педагогічної культури педагогів; 

 вдосконалення педагогічної майстерності; 

 розвиток спеціальних умінь та навичок; 

 формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. 

Мета методичної роботи: 

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; 

стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного 

аналізу власної педагогічної діяльності 

Напрямки методичної роботи: 



 •підвищення соціально – психологічної культури вихователів; 

 вдосконалення педагогічної майстерності; 

 сприяння в опануванні світовою та національною, мовою і побутовою культурою; 

 розвиток спеціальних умінь та навичок 

Принципи методичної роботи: 

 •педагогічна співпраця з вихователем; 

 робота в режимі довіри, доброзичливості; 

 творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 

 принцип допоміжно – регульованого контролю; 

 надання вихователеві права вибору; 

 системність методичних заходів; 

 принцип «Я – повідомлень” у спілкуванні; 

 щоденна допомога; 

 випереджувальний характер методичної роботи 

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми: 

Колективні: 

 інструктивно-методичні наради; 

 педагогічні ради; 

 педагогічні читання; 

 теоретичні семінари; 

 семінари-практикуми; 

 колективні перегляди освітнього процесу 

Групові: 

 методичні об’єднання вихователів дошкільних груп; 

 робота творчих груп; 

 консультації 

Індивідуальні: 

 наставництво; 

 самоосвіта; 

 взаємовідвідування; 

 робота над проблемними питаннями; 

 атестація 

Щовівторка та щочетверга з педагогами проводяться методичні дні, на яких 

систематично знайомлять вихователів з новинками методичної та педагогічної 

літератури, періодичними виданнями, організовується методична робота. 

Методична робота з педагогами носить діагностично-прогностичний характер та 

проводиться ефективно та якісно. Методичні заходи: консультації, семінари, колективні 

перегляди, конкурси, проведені в дошкільному закладі, мали інтерактивний характер, 

були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу, на подолання опору 

консерватизму та інерції застарілих поглядів і традицій, стали чинником розвитку 

творчості, заохочення кожного педагога до підвищення рівня професійної 

компетентності і творчих можливостей, сприяли формуванню вміння оновлювати 

освітній процес шляхом пошуку оптимальних дидактичних, виховних і методичних 

рішень. 


