
Проблема закладу: 

 «

  Через реалізацію науково – методичної проблеми вирішується головне 

завдання методичної служби: підвищення професійної майстерності педагогів. 

Роль сучасного педагога – розвинути творчий потенціал дитини. На всіх етапах 

реалізації науково – методичної проблеми в основі діяльності педколективу – 

використання інтерактивних технологій як необхідної передумови творчого 

зростання кожного педагога й розвитку особистості вихованця. Навчально – 

виховний процес на заняттях проходить у співпраці педагога й вихованця, яка 

активізує процес навчання, створює умови для їхньої діяльності.   

Виходячи із нової науково – методичної проблеми закладу відділи 

працюють над вирішенням таких проблем: 

- Відділ біології: «Розвиток екологічної свідомості вихованців через 

навчально-дослідні проекти»  

- Відділ естетики та декоративно – вжиткового мистецтва: «Розвиток 

творчої ініціативи вихованців естетичними та народознавчими засобами» 

- Відділ організаційно – масової роботи:  «Формування художньо-

естетичних якостей вихованців шляхом підвищення виховного 

потенціалу   масових заходах» 

- Відділ раннього розвитку дитини: «Формування пізнавальної активності 

дітей дошкільного віку на засадах інтегрування естетичного та 

екологічного навчання та виховання».   

 

У 2018-2019р.р. проходитиме концептуально – організаційний 

етап  роботи  над новою проблемою закладу 

 Мета: виявлення стратегічних завдань розвитку закладу. 

Завдання: діагностування та анкетування педагогів з метою виявлення 

труднощів і шляхів реалізації проблеми. 

Очікувані результати: позитивне ставлення педколективу до змін в 

організації навчально – виховного процесу; планування роботи закладу на 

основі нової програми закладу. 

1. Провести анкетування педагогів із метою виявлення пріоритетних 

проблем навчально – виховного процесу. 

            Адміністрація, методична рада. 

2. Провести моніторинг вибору педагогів, визначити рівень методичної   й 

професійної компетентності,  професійної кваліфікації педагогів щодо 

науково – методичної проблеми.  



                 Адміністрація, методична рада. 

3. Провести анкетування педагогів щодо складання плану заходів із 

реалізації науково - методичної проблеми. 

           Психолог, адміністрація. 

4. Створити творчу групу з числа найбільш компетентних із даної   

проблеми педагогів. 

    Голова методичної ради, заступники директора. 

5. Вивчення різноманітних інформаційних джерел, методичної та 

дидактичної літератури з метою визначення науково – практичного 

обґрунтування шляхів реалізації вибраної проблеми. Створити картотеку 

наукової та методичної літератури з проблеми. 

Творча група. 

6. Спланувати систему заходів, спрямованих на вирішення завдань, які 

логічно випливають із проблеми. 

          Методична рада, творча група. 

7. Розподілити обов’язки між членами педагогічного колективу, 

забезпечити послідовність виконання накреслених завдань.  

               Адміністрація закладу. 


