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Творчих викладачів,
яким є чим поділитися з колегами у світі багато. 
Чому ж все ще є великий дефіцит 

якісних методичних матеріалів?

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА - ОСОБЛИВИЙ ЖАНР

ЯКОСТІ АВТОРА:
➢ Професійна підготовка
➢ Допитливість
➢ Спостережливість
➢ Ініціативність
➢ Почуття новизни
➢ Зацікавленість у результатах 
➢ Ретельність
➢ Відповідальність



Методична розробка - це посібник, що розкриває форми, засоби, методи навчання, 
елементи сучасних педагогічних технологій або самі технології навчання і виховання 
стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми, викладання курсу в 
цілому. 

Методична розробка є індивідуальною. 
Вона спрямована на професійно-педагогічне вдосконалення викладача. 

Методична розробка може бути в рамках: 
➢ серії уроків; 
➢ теми програми; 
➢ авторської/загальної методики викладання предмета;
➢ нових форм, методів або засобів освіти/виховання; 
➢ зміни матеріально-технічних умов викладання предмета.



Вимоги до методичної розробки:

➢ Актуальність теми. Тема роботи має відповідати сучасним потребам, а 
питання, що в ній розглядаються, повинні бути важливими для організації 
роботи.

➢ Достатній теоретичний рівень. Тема має бути розглянута на сучасному рівні 
розвитку відповідної науки.

➢ Дослідницький характер. У роботі мають бути елементи дослідження, 
вивчення достатньої кількості джерел (книг, розробок, статей).

➢ Зміст та практичне застосування: на основі аналізу та узагальнень необхідно 
сформулювати пропозиції щодо практичного застосування даної розробки, 
прогнозувати результат.

➢ Відповідність матеріалу навчальним програмам для закладів мистецької 
освіти щодо структури, обсягу і змісту, віковим особливостям здобувачів.

➢ Грамотність та естетичність оформлення. Робота повинна бути написана 
українською мовою, без граматичних та стилістичних помилок. Необхідно 
дотримуватись правил цитування, оформлення списка використаної 
літератури. 



Перш, ніж приступити до написання методичної розробки, необхідно: 
➢ ретельно підійти до вибору теми розробки (повинен бути накопичений певний досвід);  
➢ уважно вивчити літературу, методичні посібники, наявний досвід інших з обраної теми;  
➢ скласти план і визначити структуру методичної розробки.



Вимоги, що пред'являються до змісту методичної розробки: 

1) зміст повинен відповідати темі та цілі, бути таким, щоб педагоги могли отримати відомості 
про найбільш раціональні шляхи організації освітнього процесу, ефективні методи, прийоми, 
форми викладання навчального матеріалу, застосування сучасних технічних та інформаційних 
засобів навчання; 

2) авторські методики не повинні повторювати зміст підручників і навчальних програм, 
описувати досліджувані явища і технічні об'єкти, висвітлювати питання, викладені в 
педагогічній літературі; 

3) матеріал повинен бути систематизований, викладений максимально просто і чітко; 

4) мова методичної розробки має бути лаконічною, грамотною та переконливою, а 
термінологія повинна відповідати педагогічному словнику; 

5) рекомендовані методи, прийоми, форми та засоби навчання повинні бути обґрунтовані 
посиланнями на свій педагогічний досвід; 

6) враховувати конкретні матеріально-технічні умови здійснення освітнього процесу;

7) розкривати питання «як вивчати», містити конкретні матеріали, які може використовувати у 
своїй роботі (картки, завдання, зразки, плани уроків, інструкції, картки, схеми, тести, 
різнорівневі завдання тощо).



Дизайн-мислення

Етапи креативного процесу:
1) етап підготовки: пошук виходу з проблемної ситуації - логічне опрацювання 

проблеми як в цілому, так і окремих її елементів, збір додаткової інформації;
2) етап фрустрації: проаналізував інформацію та наявні варіанти рішення, немає 

відповіді як вирішити проблему;
3) етап інкубації: зупинка - припиняється свідома робота над проблемою;
4) етап інсайту: момент надходження в сферу свідомості вирішення проблеми 

(позитивні емоції, ейфорія);
5) етап розробки: перевірка істинності отриманого рішення логічними засобами 

підетапи: а) перевірка істинності інсайту; б) виконання.



https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-22#Text
Серед основних завдань завданнями Державного науково-методичного центру є:

➢ … підготовка та організація видання навчально-методичної, нотної та іншої літератури, інформаційно-довідкових 
матеріалів тощо для використання в освітньому процесі педагогічними працівниками мистецьких шкіл, 
мистецьких ліцеїв, фахових мистецьких коледжів;

➢ забезпечення функціонування 
електронного репозиторію 
публікацій та видань для 
забезпечення освітнього 
процесу початкової, профільної 
та фахової передвищої 
мистецької освіти, проведення 
їх експертизи;

➢ здійснення заходів щодо 
вивчення, узагальнення та 
впровадження сучасного 
мистецько-педагогічного 
досвіду та новітніх 
педагогічних технологій в 
освітній процес закладів освіти 
у сфері культури… 

https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-cont
ent/uploads/2022/11/1-ekspertni-vysno
vky.pdf

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0225-22#Text
https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/1-ekspertni-vysnovky.pdf
https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/1-ekspertni-vysnovky.pdf
https://www.dnmczkmo.org.ua/wp-content/uploads/2022/11/1-ekspertni-vysnovky.pdf


Репозитарій – електронна бібліотека: відкритий доступ до освітніх та 
навчальних програм, посібників, збірок навчального репертуару, методичних 
розробок/рекомендації, які пройшли відповідну експертизу.

Функції: архів, пошук (890 документів, 1041 автор).

Розділи:
● навчально-методична література
● наукова література
● навчальні типові програми 



ВИДАННЯ ДНМЦЗКМО, 2018



ВИДАННЯ ДНМЦЗКМО, 2019



http://arts-library.com.ua/handle/123456789/1016

http://arts-library.com.ua/handle/123456789/1016


Як часто люди відчувають потік? 
Часто: 23 %
Іноді: 40 %
Рідко: 25 %
Ніколи/не знають: 12 %

“Потік” не часто приходить до людей, 
під час того, коли вони зайняті 
пасивними видами діяльності.

Будь-який вид діяльності може викликати потік при 
наявності певних умов.

На роботі людина часто відчуває стан потоку тому, 
що є наявність складних завдань, під час реалізації 
яких вона задіює професійні навички 
та бачить результати своєї роботи.

Стан “потоку” 
допомагає 
застосовувати свої 
таланти найкраще, 
дарує відчуття 
повного 
задоволення 
своєю роботою.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

сайт: http://www.dnmczkmo.org.ua

e-mail: center@dnmczkmo.org.ua

сторінка в соцмережі Facebook:
https://www.facebook.com/dnmczkmo

“Наша армія, наші хранителі”. М. Примаченко, 1978


