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Вступ  

         На сучасному стані розвитку суспільства позашкільна освіта України стає 

однією з важливих складових системи освіти. Це зумовлено здатністю позашкі-

льної освіти задовольняти різноманітні творчі, пізнавальні, дозвільні потреби, 

відігравати значну роль у становленні творчої особистості як основної продук-

тивної сили держави. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Позашкільна освіта як одна з важливих складових системи освіти 

Державну політику щодо функціонування та розвитку позашкільної освіти в 

Україні, а також її соціально-економічні, організаційно-педагогічні засади 

визначено низкою нормативно-правових актів (закони України «Про освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національною 

доктриною розвитку освіти, Положенням про позашкільний навчальний заклад 

та ін.).  

Також надзвичайно  актуальною є модернізація системи позашкільної 

освіти. Вона спрямована на забезпечення якості навчально-виховного процесу 

відповідно до новітніх досягнень науки, культури й соціальної практики. 

Основна суть і кінцева мета модернізації полягає у створенні механізму 

стійкого розвитку системи позашкільної освіти України, відповідності її 

вимогам XXI століття, а також соціальним та економічним потребам 

особистості, суспільства і держави в цілому. 

Останнім часом значно підвищилися вимоги до позашкільної освіти як 

рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно до чого постало 

питання щодо переосмислення стратегічних питань оновлення або 

реформування діяльності позашкільних навчальних закладів. При цьому 

головним залишається визначення, що позашкільна освіта - це спеціально 

організована діяльність, яка має яскраво виражену власну специфіку впливу, 

що дає їй певні переваги перед іншими засобами виховання. Це, передусім, 

добровільність участі дітей у позашкільній роботі; диференціація її за 

інтересами і спрямованістю на певний тип діяльності; постановка конкретних 

практичних завдань перед кожним вихованцем у його творчому стані.  Під 

якістю освіти в загальному плані ми розуміємо відповідність її сучасним 

життєвим потребам розвитку країни. В педагогічному плані, для закладів 

позашкільної освіти, — орієнтацію не тільки на засвоєння вихованцями певних 

знань, умінь та навичок, а головне, на розвиток та соціалізацію особистості. 

Тобто, заклад позашкільної освіти, має формувати систему універсальних 



знань, умінь і навичок, а також досвід самостійної діяльності, особистої 

відповідальності, готовності до соціального самовизначення. 

Політичні, соціальні й економічні перетворення в Україні зумовлюють 

важливість більш ефективної організації позашкільного освітньо-виховного 

простору (середовища). Життя вимагає розглядати цей процес не лише в 

контексті гуманізації освіти, виховання творчої особистості, її соціалізації, а й 

перегляду теоретико-методологічних основ позашкільної освіти, розроблення й 

практичного впровадження новітніх освітньо-розвивальних і виховних 

технологій, переорієнтацію на компетентнісний підхід.  

Життєдіяльність  у  сучасному  закладі позашкільної  освіти  передбачає  

наповнення  життя  вихованців розмаїттям  суспільно-корисних  справ, 

причому, різними: навчальними,  трудовими, благодійними,  творчими,  

спортивними, ігровими,  пошуковими,  краєзнавчими тощо. Зусилля директора, 

педагогів,  методиста  ЗПО  мають бути спрямовані  на  те,  щоб  кожен 

знайшов собі справи по серцю,  відчув  радість   успіху,  впевненість  у собі,  

самоповагу. 

      Зміни,  що  відбуваються  в  позашкільній  освіті, потребують від педагогів  

професійної  мобільності, вміння самонавчатись, самовдосконалюватися.  

      На  жаль, результати проведених досліджень засвідчують, що  лише 13%   

педагогів  мають  високий, 22% - достатній, а  решта :65 % - низький рівень 

професійної  компетентності. Відтак їх  знання, вміння, навички й досвід 

недостатніми для  розв’язання  сучасних проблем  навчання, виховання й 

розвитку  дітей в ЗПО. 

      Така ситуація актуалізує  необхідність  формування   та   розвиток  педагога 

як  суб’єкта, який  уміє  реалізувати свою  педагогічну діяльність відповідно до  

вимог  часу, безперервно  підвищуючи  свій професійний    рівень; який 

здатний  самостійно вносити  зміни в  свою  діяльність, швидко та  ефективно  

реагувати на  нові вимоги  часу. 



Відповідно до нормативно-правових документів здобуття позашкільної 

освіти вихованцями (учнями, слухачами) відбувається в позашкільних та інших 

навчальних закладах, таких як центри позашкільної освіти. 

До них належать: загальноосвітні навчальні заклади, у тому числі школи 

соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професій-

но-технічні та вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації. 

Освітній процес у закладах позашкільної освіти будується диференційовано, 

з урахуванням індивідуальних особливостей, інтересів, нахилів, здібностей 

вихованців (учнів, слухачів). Саме тому, позашкільна освіта здійснюється за 

різними напрямами: художньо-естетичний, туристсько-краєзнавчий, еколого-

натуралістичний, науково-технічний, дослідницько-експериментальний, 

фізкультурно-спортивний або спортивний, військово-патріотичний, соціально-

реабілітаційний, оздоровчий, гуманітарний, бібліотечно-бібліографічний. 

     Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної 

Конституцією України, Законом України «Про освіту», цим Законом, і 

спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, 

задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні  

     Структуру позашкільної освіти становлять: 

 заклади позашкільної освіти,; 

 інші освітні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та 

позанавчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні  

заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі 

школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, 

професійно-технічні та вищі навчальні заклади І - II рівнів акредитації;  

 гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі,                     

науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та 

вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації; 

 клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від 

підпорядкування, типів і форм власності; 



 культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні 

заклади, установи; 

 фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням 

позашкільної освіти. 

Позашкільна освіта здобувається громадянами в  позаурочний та 

позанавчальний час у закладах позашкільної освіти, та  в інших закладах як 

центрах позашкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм влас-

ності, в тому числі в школах соціальної реабілітації, міжшкільних навчально-

виробничих комбінатах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах І-

II рівнів акредитації. 

       Здобуття позашкільної освіти ґрунтується на принципі добровільності 

вибору типів закладів та видів діяльності, а також здійснюється за участю 

батьків або осіб, які їх замінюють, трудових колективів, громадських 

організацій, товариств, фондів 

Діагностико-прогностичний підхід у роботі з педагогами закладу 

позашкільної освіти 

Діяльність педагога закладу позашкільної освіти має складну структуру. 

Психологічна наука розглядає її як багаторівневу систему, компонентами 

якої є ціль, мотиви, дії і результат. Натомість стрижневим підходом 

педагогічної науки до педагогічної діяльності є виділення її компонентів 

як відносно самостійних функцій. Функцію (лат. functio - виконання) в 

філософському аспекті розуміють як відношення двох груп об'єктів, у 

якому зміна одного з них спричиняє зміну іншого. 

          Дослідження багатьох учених (Н.В.Кузьміна, В.О. Сластьонін, 

А.І.Щербаков та інші) переконливо доводять, що в навчально-виховному 

процесі виявляють себе такі взаємопов'язані функції (види діяльності) 

педагога: 

 

а) діагностична; 

б) орієнтаційно - прогностична; 



в) конструктивно - проектувальна; 

г) організаторська; 

д) інформаційно - пояснювальна; 

є) комунікативно - стимуляційна; 

ж) аналітико - оцінна; 

з) дослідницько - творча. 

       Розглянемо зміст кожної з них і ті вимоги до педагога ЗПО, які 

зумовлені їх змістом. 

       Діагностична функція (від гр. diagnosis - розпізнавання, визначення) 

педагогічної діяльності пов'язана з розпізнаванням і вивченням істотних 

ознак освіченості, їх комбінування, форм вираження як реалізованих 

цілей освіти. Оцінка знань, умінь, навичок, вихованості, розвитку учня 

дає змогу глибше вивчити протікання навчально-виховного процесу, 

встановити причини, що перешкоджають досягненню бажаного ступеня 

розвитку рис і якостей особистості; визначити фактори, які сприяють 

успішному здійсненню цілей освіти. Діагностика можлива за умови 

спостережливості педагога, за наявності уміння "вимірювати" знання, 

уміння, навички, вихованість і розвиток учня, правильно діагностувати 

педагогічні явища. 

         Орієнтаційно-прогностична функція. Управління педагогічним 

процесом передбачає орієнтацію на чітко представлений у свідомості 

кінцевий результат. Знання суті і логіки педагогічного процесу, 

закономірностей вікового та індивідуального розвитку учнів дозволяють 

прогнозувати (гр. prognosis - передбачення розвитку чогось, що базується 

на певних даних), як учні сприйматимуть матеріал, перебуваючи під 

впливом життєвих уявлень, який учнівський досвід буде сприяти 

глибшому проникненню в суть виучуваного явища; що саме учні 

зрозуміють неправильно. Педагогічне прогнозування передбачає також 

бачення тих якостей учнів, які можуть бути сформовані за певний 

проміжок часу. 

Дана функція педагогічної діяльності вимагає уміння педагога 



прогнозувати розвиток особистості - розвиток її якостей, почуттів, волі і 

поведінки, враховувати можливі відхилення у розвиткові; прогнозувати 

хід педагогічного процесу: наслідки застосування тих чи інших форм, 

методів, прийомів і засобів навчання та виховання. 

         Конструктивно-проектувальна функція діяльності педагога 

органічно пов'язана з орієнтаційно-прогностичною. Її суть у 

конструюванні та проектуванні змісту навчально-виховної роботи, в 

доборі способів організації діяльності учнів, які найповніше реалізують 

зміст і викликають захоплення вихованців спільною діяльністю. Вона 

вимагає від педагога вмінь переорієнтовувати цілі і зміст освіти та 

виховання на конкретні педагогічні завдання; враховувати потреби й 

інтереси учнів, можливості матеріальної бази, власний досвід та інше; 

визначати основні і другорядні завдання на кожному етапі педагогічного 

процесу; добирати види діяльності, підпорядковані визначеним 

завданням; планувати систему діяльності учнів; планувати індивідуальну 

роботу з учнями з метою розвитку їх здібностей, творчих сил і дарувань; 

відбирати зміст, обирати форми, методи і засоби педагогічного процесу в 

їх оптимальному поєднанні; планувати систему прийомів стимулювання 

активності учнів; планувати способи створення особистісно-

розвивального середовища. 

       Організаторська функція діяльності педагога потребує умінь залучати 

учнів до різних видів діяльності й організовувати діяльність колективу. 

Для цього педагогу ЗПО  необхідно вміти розвивати  у вихованців 

стійкий інтерес до навчання, праці та інших видів діяльності, формувати 

потребу в знаннях, озброювати основами наукової організації навчальної 

праці; організовувати соціально-орієнтовані етичні, трудові, естетичні, 

екологічні, спортивні та інші виховні справи; розвивати ініціативу 

планувати спільну роботу, вміти розподіляти доручення, проводити 

інструктаж, координування спільної діяльності; створювати спеціальні 

ситуації для здійснення вихованцями моральних вчинків. 

        Інформаційно-пояснювальна функція діяльності педагога ЗПО 



спричинена базуванням навчання і виховання на інформаційних 

процесах. Оволодіння знаннями, світоглядними і морально-етичними 

ідеями є найважливішою умовою розвитку і формування особистості 

учня. Керівник гуртка у цьому випадку виступає не лише організатором 

педагогічного процесу, а й джерелом наукової, світоглядної і морально-

етичної інформації. Тому велике значення у професійній підготовці має 

глибоке знання предмета, який він викладає, науково-світоглядне 

переконання педагога. Від того, як сам керівник гуртка володіє 

навчальним матеріалом, залежить якість його пояснення, глибина змісту, 

логіка викладу, наповненість яскравими деталями і фактами. Ерудований 

педагог знає найновіші наукові ідеї і вміє доступно донести їх до 

вихованців. 

        Комунікативно-стимуляційна функція педагогічної діяльності 

пов'язана з великим впливом, що його здійснює на учнів особистісна 

чарівність учителя, його моральна культура, вміння встановлювати і 

підтримувати доброзичливі відносини з учнями, власним прикладом 

пробуджувати їх до активної навчально-пізнавальної, трудової та інших 

видів діяльності. Ця функція включає прояв любові до дітей, теплоту і 

турботу про них, що в поєднанні характеризує стиль гуманних 

взаємовідносин. Функція досить гостро ставить проблему професійного 

росту вчителя, його сумлінної роботи над підвищенням свого наукового 

рівня і набуттям рівня моральної досконалості. 

          Аналітико-оцінна функція діяльності педагога ЗПО пов'язана з 

необхідністю аналізувати результат навчально-виховного процесу, 

виявляти в ньому позитивні сторони і недоліки, порівнювати досягнуті 

результати з поставленими цілями і завданнями, оцінювати ці результати, 

вносити необхідні корективи в педагогічний процес, вести пошуки 

шляхів його вдосконалення, ширше використовувати передовий 

педагогічний досвід. 

         Дослідно-творча функція педагогічної діяльності має два рівні. Суть 

першого полягає в творчому застосуванні відомих педагогічних і 



методичних ідей у конкретних умовах навчання і виховання. Другий 

рівень пов'язаний з осмисленням і творчим розвитком того нового, що 

виходить за межі відомої теорії, певною мірою збагачуючи її. 

        Такими є суть і система функцій педагогічної діяльності та комплекс 

умінь керівника гуртка, зумовлений ними. 

Програмно-методичне забезпечення роботи гуртків Чортківського 

Палацу дітей та юнацтва 

З метою різностороннього розвитку особистості та задоволення 

різнобічних потреб дітей у Чортківському Палаці дітей та юнацтва працюють 

гуртки за такими напрямками: туристсько-краєзнавчий,військово-патріотичний, 

художньо-естетичний, навчально-оздоровчий.  

З 2008 року при ПДЮ почав працювати навчально-оздоровчий комплекс, 

на базі якого отримали можливість покращити своє здоров’я в групах 

оздоровчої фізкультури і басейні, а також поглибити знання про будову 

людського організму, отримати рекомендації щодо організації здорового 

способу життя мають 165 вихованців. 

Освітній процес у закладі відбувається відповідно до сучасного 

програмного забезпечення, з використанням інноваційних педагогічних 

технологій.  

Навчальна програма з позашкільної освіти (далі – програма) – це 

нормативний документ, що визначає мету, завдання, зміст, обсяг, порядок, 

способи організації навчально-виховної діяльності та вимоги до її результатів. 

 Навчальні програми з позашкільної освіти розробляються із врахуванням 

положень законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту» та 

відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 року № 433, 

Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в 

позашкільних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти 

і науки України від 11 серпня 2004 р. № 651 та зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 20 серпня 2004 р. за № 1036/9635, Типових навчальних планів 



для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних 

закладах системи Міністерства освіти і науки України, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22.07.2008 № 676, листів Міністерства 

освіти і науки України від 19.08.2014 р. № 1/9-417 «Про навчальні програми з 

позашкільної освіти», Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 

05.06.2013 р. № 14.1/10-1685 «Про методичні рекомендації щодо змісту та 

оформлення навчальних програм з позашкільної освіти». 

Навчальна програма з позашкільної освіти має складатися з таких 

структурних елементів: 

пояснювальна записка,  

навчально-тематичний план, 

зміст програми, 

прогнозований результат, 

орієнтовний перелік обладнання (за потребою), 

література, 

додатки (за потребою). 

Назва програми має відображати зміст діяльності творчого об’єднання,  

та напрям позашкільної освіти.  

Пояснювальна записка до програми містить таку інформацію:  

актуальність навчальної програми, обґрунтування необхідності створення 

програми, її новизна, оригінальність;  

напрям позашкільної освіти та організаційна форма творчого об’єднання, 

в яких реалізується програма; 

вік вихованців, на яких розрахована програма; 

посилання на навчальні програми, на основі яких розроблено програму 

або внесено зміни, доповнення, та обґрунтування цих змін (за потребою);  

мета і завдання програми; 

рівні, строк навчання, кількість годин на рік/тиждень;  

особливості побудови навчальної програми (за потребою); 



загальна характеристика навчально-виховного процесу, рекомендовані 

методи, форми, засоби навчання і контролю за досягненнями вихованців, 

ресурсне забезпечення.  

Особливу увагу слід звернути на визначення мети і завдань програми, яка 

має забезпечувати навчання, виховання, розвиток та соціалізацію дітей і 

молоді.  

Мета – це ідеальне передбачення кінцевих результатів навчально-

виховної діяльності, на досягнення яких спрямована навчальна програма. 

Формулюється мета одним реченням, в якому даються відповіді на такі 

питання: Що ми робимо? Для кого ми це робимо? Як ми це робимо? Коректно 

сформульована мета починається з віддієслівного іменника (формування, 

сприяння, створення умов та ін.). Завдання програми конкретизують мету, 

визначають шляхи її досягнення. Завдання можуть бути навчальними 

(озброєння учнів науковими знаннями, спеціальними і загально навчальними 

вміннями та ін.), виховними (формування світогляду, моралі, естетичної 

культури та ін.), розвиваючими (розвиток мови, мислення, пам’яті, творчих 

здібностей, рухової та сенсорної систем та ін.). Коректно сформульовані 

завдання починаються з дієслова неозначеної форми (навчити, розвинути, 

удосконалити, визначити, виховати, поглибити, систематизувати та ін.). 

Наприклад: Метою навчальної програми є створення умов для творчого 

розвитку дітей засобами соломоплетіння. 

Завдання навчальної програми: 

ознайомити з українськими народними ремеслами і промислами, 

традиціями мистецтва соломоплетіння; 

навчити володінню технікою соломоплетіння, плетіння з природних 

матеріалів;  

виховати дбайливе ставлення та пошану до народних традицій; 

виховати культуру праці;  



розвинути художній смак, творчу уяву, фантазію, виробити 

індивідуальний стиль роботи; 

розвинути позитивні якості особистості: працелюбство, наполегливість у 

досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності;  

сприяти самореалізації дитини в соціумі засобами мистецтва; 

сприяти професійному самовизначенню. 

Мета та завдання навчальної програми можуть бути сформульовані із 

урахуванням компетентісного підходу, наприклад:  

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей 

особистості засобами класичного танцю.  

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей: 

пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що 

стосуються сучасного танцю як одного із видів хореографічного мистецтва; 

практичної – сприяє оволодінню навичками класичного танцю, 

методикою виконання вправ та основних елементів класичного танцю;  

творчої – забезпечує формування творчих здібностей вихованців у 

процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, 

та смаків; 

соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до надбань світової 

та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, 

народних традицій; самореалізації особистості в соціумі; професійному 

самовизначенню. 

Навчально-тематичний план має вигляд таблиці, відображає розділи, теми 

та визначає співвідношення навчального часу, який відводиться на засвоєння 

теоретичного матеріалу та його практичне опрацювання (зразки 1, 2). Загальна 

кількість годин для практичних занять, як правило, має бути більшою, ніж для 

теоретичних. При формулюванні назв розділів/тем слід використовувати 



речення телеграфного стилю, не допускається використання складних 

конструкцій і фраз, що можуть мати багатозначне тлумачення. 

Велике значення для систематичної гурткової роботи має перспективне 

планування її керівником гуртка. 

Перспективне планування передбачає логічно завершений навчально-

виховний процес і складається з таких етапів: 

1. Розробка програми гуртка: 

 пояснювальна записка (мета і завдання, очікувані результати творчої 

діяльності); 

 тематичний план (охоплює весь курс навчання); 

 зміст програми (назви розділів, тем, їх короткий зміст, орієнтовний 

перелік практичних завдань, список використаної літератури). 

2. Добір методів роботи в гуртку. 

3. Форми організації занять. 

4. Форми звітності за певний період роботи. 

 У позашкільній педагогіці використовуються як чіткі типи занять та їх 

форми, так і нетрадиційні (ділова гра; змагання; театралізоване заняття; 

взаємонавчання; конкурс; начально-тренувальні змагання, рольова гра; 

конференція; семінар; екскурсія; віртуальна мандрівка; імпровізація та ін.).  

 Кожне заняття має свою структуру (їх приклади наведені у додатках) 

 Тип заняття визначається наявністю та послідовністю структурних 

частин. Наприклад, комбіноване заняття має класичну структуру з 4-х 

складових:  

1) підготовка до освоєння нових знань; 

2) засвоєння нових знань та умінь; 

3) закріплення та систематизація; 

4) застосування на практиці. 



 У позашкіллі частіше використовують класифікацію, що створена на 

основі типів занять, виділених С.В. Івановим  за характером пізнавальної 

діяльності та логічним змістом роботи: 

♦ вступне заняття; 

♦ заняття первинного ознайомлення з матеріалом; 

♦ вивчення та засвоєння нових знань, умінь; 

♦ застосування отриманих знань на практиці; 

♦ заняття з формування навичок; 

♦ заняття із закріплення, повторення та узагальнення; 

♦ контрольне;  

♦ змішане (комбіноване) 

 Структура сучасного заняття у Чортківському ПДЮ – це послідовність 

окремих етапів, їх логічне взаєморозміщення, а також взаємозв'язок етапів й 

варіанти їхньої взаємодії між собою, що виникають у процесі навчання. 

 Основні етапи заняття: 

 організаційний; 

 актуалізація суб'єктивного досвіду, знань та вмінь; 

 вивчення нових знань і способів діяльності; 

 первинне сприйняття та розуміння вивченого; 

 закріплення та застосування вивченого; 

 узагальнення, систематизаціїя, корекція та контроль; 

 підведення підсумків навчального заняття; 

 рефлексія (введення рефлексії обумовлене її важливістю саме з погляду 

побудови особистісно-орієнтовного заняття, оскільки вона є одним з 

найважливіших механізмів саморозвитку особистості. Постійна 

активізація рефлексії учнів дозволяє дитині переосмислювати свій 

суб'єктивний досвід: особистісні зміни, ціннісні відносини, дії, знання). 



 Отже, підготовка заняття — це розробка комплексу заходів та вибір такої 

схеми організації навчально-виховного процесу, яка в даних конкретних умовах 

забезпечить прогнозований кінцевий результат. Підготовча робота полягає у 

«пристосуванні» освітньої інформації до можливостей групи, оцінки та вибору 

такої схеми організації пізнавальної праці і колективної співпраці, яка дасть 

максимальний ефект.  

 В основі підготовчої роботи — алгоритм підготовки заняття, послідовне 

виконання кроків якого гарантує урахування усіх важливих факторів та 

обставин, від яких залежить ефективність майбутнього заняття. Алгоритм 

включає у себе діагностику, прогнозування і планування. 

 Діагностика являє собою уточнення можливостей вихованців, мотивів їх 

діяльності та поведінки, інтересів та здібностей, характеру навчального 

матеріалу, його особливостей та практичної значущості, структури заняття.  

 Прогнозування спрямоване на оцінку різних варіантів проведення 

майбутнього заняття та вибір із них оптимального. 

 На етапі планування (проектування) створюється «програма управління» 

пізнавальною діяльністю вихованців — конкретний документ, в якому педагог 

фіксує важливі для нього моменти управління процесом: як почати заняття, 

кого й коли спитати чи задіяти, на якому етапі окреслювати проблему, як 

перейти до наступного етапу заняття, за якою схемою побудувати процес у 

випадку виникнення заздалегідь передбачених перешкод, труднощів тощо. 

У період епідемії освітній процес відбувається з урахуванням епідемічної 

ситуації.  

ПЕРЕЛІК РОБІТ, 

що мають виконувати  педагогічні працівники позашкільного 

закладу  в період канікул, надзвичайних ситуацій та карантинів: 

 

1. Забезпечення та оснащення методичної роботи педпрацівника. 

2. Виготовлення наочності, шаблонів, заготовок тощо. 



3. Засідання методичних об’єднань, педагогічної та методичної рад. 

4. Індивідуальна робота з обдарованими дітьми. 

5. Робота в бібліотеці з довідковим та науковим матеріалом. 

6. Підготовка до обласних та Всеукраїнських конкурсів і змагань. 

7. Робота в кабінетах щодо утримання матеріально-технічної бази. 

 

Ці види робіт оплачуються у випадках, коли гурткові заняття не 

проводяться з незалежних від працівника причин, з розрахунку заробітної 

плати, встановленої при тарифікації.  

Найдоцільніше планувати проведення гурткової роботи у другій половині 

дня. Одначе варто пам'ятати: досягненню вищої результативності, 

максимальному виявленню природних нахилів, дієвому особистісно 

зорієнтованому підходу до творчого розвитку кожної дитини сприяє 

оптимальна наповнюваність гурткових груп - до 15 осіб на одному занятті 

(виняток – заняття хорових колективів, зведені репетиції, виступи, змагання 

тощо). 

               Особливої уваги потребує складання загального розкладу гурткових 

занять загальноосвітнього навчального закладу(складає – ЗД з ВР, затверджує – 

директор школи). У ньому мають узгоджуватися заняття гуртків різних 

профільних напрямів для дітей різних вікових груп. Наявність такого розкладу 

дає змогу раціонально спланувати використання приміщень, відведених під 

гурткову роботу. 

         Організовуючи гуртки, стараємось уникати надмірних навантажень на 

дитину. Тривалість гурткових занять має відповідати вікові дітей і не 

перевищувати встановлених норм для навчальних занять(після семи років – 45 

хв.). Важливо, щоб педагоги й психологи нашого закладу своєчасно та 

кваліфіковано проводили роз'яснювальну роботу з батьками щодо доцільності 

участі дітей у роботі гуртків та секцій. 

 

 

 



Висновки 

Реформування системи позашкільної освіти в умовах нової освітньої 

політики держави передбачає виведення позашкільних закладів освіти на якісно 

новий рівень діяльності за рахунок модернізації управління позашкільним 

педагогічним процесом. 

Демократизація  управлінської   діяльності, за якої  ініціатива 

самоорганізованих творчих груп педагогів береться  забезпечити виконання 

нагальних освітніх завдань, не втрачаючи при цьому підпорядкований 

характер відносно традиційних управлінських процесів, вбачається  

ефективним методом розвитку професійних комунікативних навичок, 

забезпечує здатність педагога взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, 

адекватно інтерпретувати педагогічну проблему, правильно її аналізувати й 

віднаходити конструктивні шляхи вирішення поставлених задач. Ці навички 

дуже важливі у повсякденній педагогічній діяльності, коли необхідно 

ефективно взаємодіяти у площині педагог-адміністрація, педагог-педагог, 

педагог-вихованець, педагог-батьківський загал. 

Прагнення  привести у відповідність якість  позашкільної освітньої 

системи до гострих вимог  сучасності спонукає  нас шукати  нових  підходів 

для забезпечення оптимального функціонування та якісно нового розвитку 

Чортківського Палацу дітей та юнацтва. 
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