
Методична робота 

    

"Майстерність вихователя не є якимось  

особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це  

спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчати  

лікаря його майстерності, як треба навчати музиканта". 

А. С. Макаренко 

 

Методична робота у закладі дошкільної освіти – це систематична 

колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на 

підвищення їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-

педагогічної підготовки, творчого потенціалу  й професійної майстерності. 

Методична робота дошкільного відділення Центру спрямовує свою діяльність 

на реалізацію завдань по забезпеченню умов для професійного розвитку 

педагогів, формування їх здатності до набуття педагогічного досвіду на основі 

визначення особистісних підходів та усвідомлення сучасних педагогічних 

технологій, вдосконалення власної педагогічної практики.            Колектив 

закладу працює над розв’язанням проблеми: «Формування  життєвої 

компетентності дитини-дошкільника відносно діяльності у соціумі». 

 

 

     Діяльність методичного кабінету здійснюється таким чином, щоб 

сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити 

духовні і професійні потреби педагогів. У цьому допомагає дотримання  

принципів методичної роботи:   



-робота в режимі довіри, доброзичливості; 

- творча атмосфера , стимулювання творчої активності; 

- принцип допоміжно – регульованого контролю; 

- надання вихователеві права вибору; 

-  системність методичних заходів; 

- щоденна допомога вихователю, тісна співпраця з ним 

 

  

 

Мета методичної роботи: 

удосконалення системи безперервної освіти педагогів, підвищення їх 

педагогічної культури; вивчення та розвиток педагогічної компетентності 

кожного вихователя, вдосконалення педагогічної майстерності та 

стимулювання  творчого потенціалу, надання допомоги педагогам у 

формуванні й удосконаленні навичок самоосвітньої діяльності та  

 підвищенні кваліфікації; формування навичок самостійного аналізу власної 

педагогічної діяльності та узагальнення досвіду педагогів; поліпшення 

навчально-методичного забезпечення педагогічного процесу 

 

  



Методична робота дошкільного відділення спрямована на вирішення таких 

завдань: 

- Сприяти реалізації завдань Закону України “Про дошкільну освіту ”, 

оновленого Базового компоненту дошкільної освіти  та нормативно-правових 

документів про методичну роботу в дошкільному навчальному закладі 

шляхом вивчення, узагальнення та впровадження в практику діяльності 

педагогів  надбань науки, педагогічних технологій, творчого підходу до 

розв’язання професійних проблем з педагогічними кадрами. 

- Формувати професійні якості у педагога як фахівця, який створює умови для 

прояву активності дитини, стимулює процес розвитку дитини, що є 

неодмінною умовою реалізації оновленого Стандарту дошкільної освіти. 

- Покращувати рівень сформованої життєвої компетентності дитини шляхом 

використання сучасних технологій, інтерактивних форм роботи, 

впровадження інноваційних технологій та педагогічних ідей в освітньо – 

виховний процес. 

 

     Зміст методичної роботи будується на основі державних документів про 

освіту, Державного стандарту дошкільної освіти та методичних рекомендацій 

до БКДО, навчальних планів, програм, інструктивно-методичних матеріалів з 

проблем організації методичної роботи та реалізується через такі форми 

роботи: колективні (педагогічні ради,педагогічні читання, теоретичні 



семінари та семінари-практикуми, колективні перегляди освітнього процесу, 

організація виставок); групові (робота творчих груп, майстер-класи, 

консультації); індивідуальні (наставництво, самоосвіта, взаємовідвідування, 

робота над проблемними питаннями, атестація) 

 

  

 

      

Усі форми методичної роботи, які проходять у нашому закладі – не тільки 

шлях до набуття певних професійних умінь, обміну досвідом, а і шлях до 

здобуття любові та поваги дошкільниками  педагогів! 

      

"Дитина не може чекати щастя. Вона нетерпляча. Вона хоче і повинна 

бути щасливою сьогодні, зараз. І який же я педагог, якщо кожна секунда 

спілкування зі мною не робить її щасливою і радісною і, звичайно ж, розумною 

і досвідченою?"- говорив Ш. О. Амонашвілі. Тож давайте дбати про щастя 

дітей разом!!! 

 


