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Контекст державної політики та стратегії розвитку освіти в Україні орієнтує на нове 

осмислення методичної роботи як важливого чинника реалізації концепції «Нова українська 

школа». Посилюється тенденція затребуваності суспільством інновацій в освіті, що 

зумовлює необхідність розробки принципово нових підходів до взаємодії педагогічної науки 

та практики, запровадження сучасних технологій методичного менеджменту.  

Методична робота  на сучасному етапі має закласти міцний «фундамент» змін, сприяти  

усвідомленню вчителями ціннісних засад реформи, адже саме це надає глибоке  оновлення  

змісту і технологій освітнього процесу. 

Будь-які заходи в системі методичної роботи не є самоціллю, а оцінюються виключно з 

позицій користі для підвищення якості освіти, адже пріоритетом для педагогів є результати 

учнів.  

Пошук оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість освіти, в 

останні роки тільки розширюється. Створюються нові педагогічні технології, актуалізуються 

вже відомі, оскільки все більш явною стає неспроможність традиційної освітньої системи 

відповідати новим соціокультурним та економічним умовам. 

У  школі створено акмеологічний центр, який тісно співпрацює з методичною колегією 

школи (додаток 1). Методична колегія  школи  налічує 9 студій. Кожна студія працює  згідно 

індивідуального плану. І цікавим в роботі студій є те,що протягом року студія робить своє 

представлення, де запрошуються відомі люди, фахівці різних галузей, науковці. У роботі 

активну участь беруть також учні  школи 

Актуальність теми «Акмеологія як умова підвищення якості освіти» обумовлена 

особливим інтересом у педагогіці й методиці до проблеми якості освіти. Пошук 

оптимальних, найбільш ефективних способів, що впливають на якість освіти, в останні роки 

тільки розширюється. Створюються нові педагогічні технології, актуалізуються вже відомі, 

оскільки все більш явною стає неспроможність традиційної освітньої системи відповідати 

новим соціокультурним та економічним умовам. 

Акмеологія (від давньогрецького акме – квітуча сила, вершина) - наука про досягнення 

людиною найвищих вершин у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу, який є 

основою загальнолюдських потенційних можливостей. Предметом педагогічної акмеології є 

професійна зрілість педагога та її вдосконалення.  

Для педагогів важливо передати молодому поколінню  актуальний досвід, який відкриє 

перспективні напрями самореалізації особистості. 

Тернопільська ЗОШ №24 – одна з перших шкіл Тернопільщини, де  запровадили 

проекти: «Інтелект України», «Розумники», «Ейдетика». Наш пріоритет  – школа для сталого 

розвитку (базова школа в області). 

Отже, методична робота в сучасному її розумінні є цілісною педагогічною системою, 

яка розвивається сама й забезпечує професійний розвиток педагогів Нової української 

школи, сприяє розвитку освіти в цілому. 
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Клуб класних керівників «Нова 

педагогічна позиція - тьютор» 

 МЕТОДИЧНА 

КОЛЕГІЯ 

ШКОЛИ 

Мовно-літературна світлиця вчителів  

словесників 

 
Творча група «КЛІО» вчителів суспільствознавства 

Семінар-практикум вчителів математики, фізики, 

інформатики «Конструктор уроку за 

персоніфікованою системою » 

Розмовний практикум вчителів іноземних мов 

«Практика творить майстра» 

Динамічна група вчителів біології, хімії, фізкультури, 

географії, ОЗ «Здоров’язбережувальні і технології» 

Творча студія вчителів трудового навчання, 

мистецтва 

Майстерня індивідуальних педагогічних 

досліджень вчителів початкових класів 
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інтерактивний конкурс 
«Педагогічний олімп» 
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захист творчого портфеля 
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педагогічне порт фоліо 

інд. педагогічні дослідження    

самоосвіта 
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методичні об’єднання  

творчі групи 

 тимчасові творчі модулі 

тренінгові групи 
 динамічні фокус-групи 

педагогічні читання  

служба методичного сервісу 

клуби 


