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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Творча група створюється відповідно до Закону України "Про 

освіту", Закону України «Про фахову передвищу освіту» та є однією з форм 

діяльності педагогічних працівників у системі методичної роботи 

Відокремленого структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж 

Українського державного університету науки і технологій» (далі - коледжу), 

яка об'єднує педагогів, що працюють за обраною фаховою та методичною 

проблемою.  

Творчі групи забезпечують розвиток творчої активності педагогічних 

кадрів, сприяють розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, 

формуванню в них вмінь щодо самоаналізу, самовираження, самоствердження 

та саморозвитку власної професійної діяльності. 

1.2 Метою діяльності творчої групи є підвищення професійної 

компетентності педагогічних працівників та залучення їх до науково-

дослідницької роботи.  

1.3. Завдання творчої групи:  

−  поглиблене вивчення досягнень сучасної науки з обраної науково-

педагогічної проблеми та впровадження її у практичну роботу;  

−  врахування рекомендацій педагогічної науки, їх апробація, 

внесення коректив та пошук оптимальних шляхів реалізації;  

−  застосування результатів наукових досліджень, розробка 

рекомендацій щодо їх реалізації, створення, вивчення, узагальнення та 

впровадження перспективного педагогічного досвіду;  

−  сприяння вдосконаленню освітнього процесу, застосуванню 

сучасних прийомів і методів навчання;  

−  моделювання та апробація авторських моделей досвіду;  

−  підвищення рівня фахової майстерності;  

−  сприяння самовираженню особистості педагогів у процесі 

професійної діяльності;  

−  моніторинг ефективності використання освітніх технологій у 

освітньому процесі.  

1.4. Творча група створюється на добровільних засадах з числа найбільш 

досвідчених і теоретично підготовлених педагогічних працівників, які виявили 

інтерес і бажання до розв’язання певної науково-методичної проблеми.  

1.5. Орієнтовний склад творчої групи –3-10 осіб.  

Творчі групи формують на різних рівнях управління методичною 

роботою: при циклових комісіях, методичних об’єднаннях, методичному 

кабінеті, відділенні тощо. Членів творчої групи має об’єднувати зацікавленість 

однією педагогічною проблемою.  

Творчі групи створюються на добровільних умовах, працюють на основі 

колективно розподільного принципу і припиняють свою діяльність за 

ініціативи її учасників та після вирішення поставлених перед нею завдань.  

Кожне завдання повинне передбачати отримання конкретних результатів.  

При організації роботи творчих груп варто дотримуватись основних 

напрямків, орієнтованих її етапів діяльності, рекомендованих провідними 

науковцями. 



2 ВИДИ ТВОРЧИХ ГРУП 

 

2.1. Творчі групи в залежності від проблеми дослідження, змісту, обсягу 

завдань, над якими вони працюють, поділяються на два типи:  

− творчі групи, які працюють над упровадженням результатів наукових 

досліджень (над відповідною науково-методичною проблемою);  

−  творчі групи, діяльність яких спрямована на вивчення і впровадження 

відомого перспективного педагогічного досвіду.  

2.2. Відповідно до витраченого часу на виконання обсягу визначених 

завдань творчі групи поділяються на довготривалі та короткотривалі.  

Термін участі педагогів у довготривалих творчих групах - від 1 до 3 років; 

короткотривалих - від 30 хв. до 3 місяців.  

2.3. Короткотривалі творчі групи поділяються на мікрогрупи, ініціативні, 

фокусні, динамічні групи. 

2.3.1. Мікрогрупа  - така форма колективної методичної роботи, у якій в 

основу створення покладено взаємну симпатію педагогів і, головне, інтерес до 

певної педагогічної проблеми. 

Алгоритм роботи мікрогрупи може бути наступним: 

− вибір проблеми; 

− самостійне дослідження проблеми /окремого аспекту кожним 

учасником; 

− звіт перед членами творчої групи за отримані результати; 

− обмін думками з приводу визначення шляхів реалізації проблеми; 

− апробація напрацьованих педагогічних ідей, методрекомендацій; 

− взаємовідвідування, проведення відкритих занять; 

− узагальнення роботи творчої групи із розв’язання проблеми; 

− підведення підсумків роботи творчої групи. 

2.3.2. Ініціативні групи – творчі об’єднання викладачів, які створюються 

здебільшого на період підготовки та проведення методичних заходів. 

Діяльність ініціативних творчих груп зорієнтована на розвиток 

особистості педагога, сприяє мотивації членів групи до професійної діяльності, 

ефективно впливає на підвищення професійної компетентності, оскільки 

дозволяє педагогам бачити підсумки своєї праці, досягати конкретної важливої 

для себе мети в результаті творчої колективної діяльності. 

2.3.3. Фокус-групи - творчі об’єднання викладачів, діяльність яких 

сконцентрована на пошуку оптимального варіанту розв’язання окресленої 

проблеми.  

Склад та кількість членів фокус-групи залежить від мети дослідження. 

Найбільш оптимальна кількість членів фокус-групи – 5-7 осіб.  

Термін дії такої групи визначається залежно від проблеми та мети 

дослідження (він може тривати 30-40 хвилин і більше). 

Основні переваги фокусної групи: 

− розуміння викладачами важливості педагогічної праці, необхідності 

її удосконалення; 

− вирішення нагальних проблем за короткий проміжок часу;  

− можливість відвертої розмови; 



− отримання зворотної інформації; 

− мотивація учасників до саморозвитку, самореалізації, інноваційної 

діяльності; 

− створення колективу однодумців; 

− навчання у формі «рівний – рівному». 

2.3.4. Динамічна (мобільна) група об’єднує викладачів різних за фахом, 

які досліджують якусь єдину науково-методичну проблему. 

Динамічні групи можуть не мати постійного складу, кожний учасник за 

власним бажанням може перейти із однієї групи до іншої.  

Участь викладача в такій мобільній групі дає йому змогу займатися 

дослідженням цікавої теми, реалізувати себе, поділитися своїм досвідом з 

іншими, самовдосконалюватися.  

Мобільність забезпечується вільним переходом педагогів з однієї групи 

до іншої в тому разі, якщо вони відчули підвищення фахової компетенції з 

проблем, які опрацьовуються. 

Робота в мобільних творчих групах є ефективним доповненням до інших 

форм науково-методичної роботи з колективом: 

−  орієнтована на розвиток особистості педагога; сприяє мотивації 

членів груп до професійної діяльності;  

− допомагає педагогічним працівникам активно набувати власного 

досвіду на рефлексивній основі та інтенсивно навчатися на досвіді інших 

членів групи в процесі спільної роботи;  

− дозволяє педагогам бачити підсумки своєї праці. 

2.4. На виконання єдиної науково-методичної проблеми коледжу створені 

на добровільних засадах 3 мобільні творчі групи: 

− «Майстерність» -  складається з професіоналів педагогічної праці, 

педагогів, які мають значний творчий потенціал, володіють різноманітними 

формами творчості, досягли високих результатів у навчальній діяльності 

вихованців.  

− «Пошук» - педагогічні працівники цієї групи мають достатній 

творчий потенціал, здатні моделювати освітній процес, дискутувати з приводу 

методик викладання, технологій заняття.  

−  «Педагогічний стиль» - члени цієї групи працюють стабільно, але 

поки не досягли високого рівня творчості. Методична робота з такими ж 

педагогами дає їм шанс піднятися на вищу сходинку й перейти до іншої групи.  

 

3 ОРІЄНТОВНІ  НАПРЯМКИ  ДІЯЛЬНОСТІ  ТВОРЧОЇ  ГРУПИ 

 

3.1. Організаційний - забезпечує створення творчої групи із залученням 

до її роботи педагогів-практиків, які впроваджують в освітній процес нові 

технології навчання та виховання, беруть участь в апробаціях авторських 

моделей, науково-практичних конференціях і семінарах, семінарах-

практикумах, роботі циклових методичних комісій тощо.  

3.2. Діагностичний – передбачає експертне оцінювання створення і 

впровадження ефективних технологій навчання, виховання, управління.  



3.3. Інформаційний - сприяє підготовці за результатами роботи творчої 

групи узагальнюючих матеріалів та забезпечує ознайомлення з ними 

педагогічної спільноти.  

3.4. Креативний - забезпечує розвиток творчого потенціалу педагогів, їх 

самореалізацію у різних видах діяльності.  

 

4 АЛГОРИТМ ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧОЇ ГРУПИ 

 

4.1. Глибоке вивчення науково-педагогічної літератури з проблеми, 

ознайомлення з існуючим досвідом.  

4.2. Розробка моделей, схем, рекомендацій, порад з використанням 

досягнень сучасної науки.  

4.3. Створення та апробація перспективного педагогічного досвіду з 

проблеми. Підготовка методичних рекомендацій.  

4.4. Поширення досвіду:  

− виступ перед педагогічними працівниками, навчального закладу;  

−  презентація досвіду на засіданнях циклових методичних комісій, 

педагогічних радах, засіданнях методичної ради, проведення майстер-класів;  

−  практична демонстрація, консультування колег;  

−  виступ на конференціях, семінарах, семінарах-практикумах, 

вебінарах, засіданнях «круглого столу»;  

−  популяризація досвіду у фахових виданнях.  

 

5 СПРЯМУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ ТВОРЧОЇ  ГРУПИ 

 

Члени творчої групи:  

5.1. Формують банк бібліографічних матеріалів з проблеми, яку 

досліджують, працюючи з історичними та сучасними джерелами інформації. 

5.2. Ознайомлюються з виникненням, становленням та поширенням 

інновацій у педагогічній практиці; моделюють, розробляють схеми, 

рекомендації та поради щодо їх застосування.  

5.3. Відпрацьовують індивідуальні методики трансформації інновацій та 

сучасних технологій у практику освітнього або виховного процесу з 

урахуванням специфіки досвіду педагогів та умов закладів освіти області.  

5.4. Сприяють узагальненню перспективного педагогічного досвіду з 

досліджуваної проблеми.  

5.5. Виступають з лекціями, доповідями, повідомленнями,пропагують 

досвід під час виступів на засіданнях циклових комісій, методичних і 

педагогічних радах, педагогічних семінарах, конференціях, фахових виданнях, 

поводять відкриті заняття, заходи, майстер-класи тощо.  

 

6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТВОРЧОЇ ГРУПИ 

 

6.1. Роботу творчих груп організовує і спрямовує заступник директора з 

навчальної роботи, методична рада коледжу.  



6.2. Специфіка діяльності творчої групи визначається планами роботи 

коледжу та методичною радою.  

6.3. Ефективність діяльності творчих груп забезпечує методична рада 

коледжу, яка визначає конкретні завдання, координує плани з урахуванням 

відповідних умов, рівня підготовки кадрів, специфіки викладання навчальних 

дисциплін, фахової чи методичної проблеми.  

6.4 Результати діяльності творчих груп розглядаються на засіданнях 

педагогічної ради, методичної ради, засіданнях циклових, методичних комісій.  

6.5. Керівництво творчою групою здійснює досвідчений педагог, 

методист, який забезпечує організацію роботи творчої групи.  

6.6 Плани творчих груп передбачають заходи відповідно до вимог 

розділів даного Положення.  

6.7. Склад творчих груп та їх керівники затверджуються методичною 

радою коледжу.  

6.8. Кількість засідань творчих груп протягом року - від 3 до 5 засідань.  

6.9. У рамках засідань творчих груп використовуються такі форми 

організації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти, круглі 

столи, майстер-класи, конференції тощо.  

Специфікою роботи творчих груп є перевага дискусійних та активних 

методів спілкування, презентацій та панорам творчих здобутків. 

 

7 ОСНОВНІ ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТВОРЧИХ ГРУП 

 

7.1.  Підготовчий (діагностико-організаційний): 

− виявлення існуючих науково-методичних проблем, нерозв’язаних 

завдань, встановлення причин їх виникнення, можливих шляхів їх усунення, 

оцінка для цього наявних можливостей та ресурсів; 

− аналіз якісного складу педагогічних кадрів; 

− діагностування, визначення тих педагогів, яких цікавить дана 

проблема; 

− визначення науково-методичної проблеми, над вирішенням якої буде 

працювати творча група, обґрунтування її актуальності; 

− виявлення об’єктивного стану з обговореної проблеми; 

− вивчення науково-педагогічної, методичної літератури; 

− освоєння наявного ППД  з даної проблеми; 

− консультації з науковцями; 

− психологічна підготовка членів творчої групи;  

− розподіл обов’язків між членами творчої групи; 

− складання плану роботи, визначення мети, завдань діяльності творчої 

групи; 

− розробка змісту діяльності творчих груп. 

7.2.  Системно-організаційний: 

− глибоке вивчення проблеми; 

− розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо застосування в 

практичній діяльності досягнень науки, ППД; 

− обговорення шляхів розв’язання проблеми, висунутих гіпотез. 



7.3.  Моделюючий:  

− апробація набутого досвіду, напрацьованих рекомендацій, проектів, 

програм тощо; корекція їх у процесі практичного застосування; 

− моделювання власного досвіду; 

− узагальнення кращого педагогічного досвіду. 

7.4.  Результативно-узагальнюючий: 

− визначення результативності діяльності творчої групи; 

− експертиза матеріалів для масового впровадження. 

7.5.  Пропагандисько-консультативний:  

− поширення напрацювань творчої групи, створеного педагогічного 

досвіду в масову практику; 

− допомога педпрацівникам, яких зацікавила дана проблема; 

− підведення підсумків роботи та визначення перспектив на існування 

творчої групи. 

 

 

 

 


