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Методичні рекомендації щодо організації 

ефективного педагогічного досвіду у закладах освіти  

 

За К. Ушинським, у процесі впровадження «передається не 

сам досвід, а думка (ідея), виведена з нього, яка «проростає» 

в особистій практиці лише після творчого осмислення...» 

 

Зміни суспільного життя в Україні вимагають від усіх педагогічних колективів 

працювати по-новому, створювати атмосферу пошуку, оновлювати форми і методи 

навчання, виховання. 

Головним показником творчої діяльності педагога є наявність педагогічних 

знахідок, ідей, що згодом утворюють педагогічний досвід. 

Ефективний (або передовий) педагогічний досвід (ЕПД) – педагогічна 

діяльність, у процесі якої використовуються оригінальні форми, методи, прийоми, 

засоби, технології навчання та виховання у практичному розв’язанні актуальних 

педагогічних проблем, один із форм методичної роботи. 

За Поташником М.М. передовий педагогічний досвід характеризується 

високою результативністю, творчою новизною, тривалістю функціонування, 

актуальністю, перспективністю, науковою обґрунтованістю, раціональними 

витратами часу на досягнення високих результатів. 

Момот Л.Л. наголошує, що передовий досвід це результат творчої праці 

вчителя (групи працівників освіти), що має новизну. 

З точки зору Підласого І.П. «…передовий педагогічний досвід – це такий засіб 

цілеспрямованого підвищення ефективності та вдосконалення навчально-

виховного процесу, який здатен у сучасних умовах задовольнити актуальні 

потреби практики навчання й виховання» 

Робота над ЕПД зосереджено в таких нормативних документах: 

 Закони України  «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню 

освіту»; 

 Рішення колегії Міністерства освіти України від 23.11.87 № 9/108 «Про 

вдосконалення системи вивчення й поширення передового досвіду»; 



 Про затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет 

(центр) (наказ МОН від 08.12.2008 № 1119, зареєстровано в Мін’юсті 25.12.2008  

за № 1239/15930); 

 Щодо діяльності районних (міських) методичних кабінетів (центрів)  

(лист МОНМСУ від 01.11.2012 № 1/9-797); 

 Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу 

дошкільної освіти (наказ МОН від 16.04.2018 № 372); 

 Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти  

(наказ МОН від 20.10.1997 № 385); 

 Організація методичної роботи у позашкільних навчальних закладах (методичні 

рекомендації) (схвалено комісією з проблем позашкільної освіти Науково-

методичної ради з питань освіти МОНУ. Протокол №3 від 21.06.2004) 

Відповідно до вказаного вище документів керівники та методичний актив 

установ освіти виявляють нове, раціональне в досвіді окремих учителів, 

вихователів, керівників гуртків; інформують про нього членів педагогічного 

колективу; роз’ясняють переваги у виявленому досвіді роботи педагогів щодо 

методів і прийомів, презентують їх у дії; навчають учителів, вихователів, 

керівників гуртків використанню запропонованих методів і прийомів; проводять 

аналіз результатів поширення досвіду (додаток 1). 

 У тих випадках, коли виявлений, вивчений, узагальнений, схвалений, 

поширений досвід учителя, вихователя, керівника гуртка за своїм значенням 

становить цінність і за межами закладу освіти, адміністрація повідомляє про нього 

методичний центр Управління освіти. 

 Методичний центр Управління освіти за допомогою керівників закладів 

освіти ґрунтовно вивчають ефективний педагогічний досвід, виявляють стійкість 

його результатів, оцінюють значення досвіду, визначають рівень, на якому він 

може бути використаний. Якщо досвід учителя, вихователя, керівника гуртка 

дозволяє розв’язувати актуальні завдання для шкіл, дошкільних і позашкільних 

установ району, міста та достатньо ефективно впливає на діяльність багатьох 

педагогів, то проводять роботу з узагальнення, схвалення, поширення та 

пропаганди його через методичні наради, конференції, лекції, предметні семінари, 

практикуми, взаємовідвідуванння уроків тощо. 



На практиці розрізняють три рівні педагогічного досвіду:   

І. Науковий рівень (новаторський). Досвід суперечить існуючій усталеній 

практиці. Він виявляється у принципово нових закономірностях в організації 

освітнього процесу й вимагає зміни освітніх програм, підручників. Цей досвід 

можна характеризувати як новаторський. (Педагог-новатор – це людина, що 

пропонує нову ідею, втілення якої потребує принципово нового підходу.)  

ІІ. Методичний рівень (раціоналізаторський). Розкриття технології досвіду 

конкретної методичної ідеї, яка передбачає внесення в педагогічну теорію суттєво 

нового – методу, прийому, засобу навчання. Цей рівень не вимагає перебудови 

програм, підручників.  

ІІІ. Практичний рівень (репродуктивний). Досягнення педагогічної 

майстерності, тобто бездоганного, гнучкого, доцільного застосування вже відомого 

в педагогіці й методиці. Цього разу новизна проявляється в деталях (вдало 

підібрані приклади, оригінально складена система завдань, чітко налагоджена 

система контролю за рівнем навчальних досягнень на всіх етапах уроку).  

Вимоги до організації вивчення ЕПД: 

- досвід має створюватися в певній відповідності з вимогами програми - 

повинен характеризуватися раціональністю шляхів, якими досягається високий 

результат; 

- має бути результативним, високо ефективним (про якість говорить тільки її 

кінцевий результат); 

- повинен відповідати вимогам і завданням сучасної педагогічної науки. 

Умови організації ЕПД: 

- забезпечення інформаційною, науково-педагогічною, науково-

психологічною літературою; 

- застосування послідовного, систематичного й рівномірного запровадження 

плану впровадження ЕПД протягом певного часу; 

- не допускати перевантаження дітей;  

- позитивні результати мають досягатися при нормальних затратах зусиль 

дітей з урахуванням їх вікових особливостей. 

 



Процес роботи з вивчення ЕПД має структуру, що включає в себе три 

основні етапи: 

Підготовчий етап:  
 

Вивчення досвіду: 
 

Узагальнення досвіду: 
 

Поширення 

досвіду: 

 

1. Визначення 

педагогічної 

проблеми 

(актуальність, 

відповідність 

досягненням 

психолого-

педагогічної науки). 

 

1. Попереднє 

спостереження: 

- вивчення 

системи педагогічних 

дій носія досвіду 

(доцільно проводити у 

перші місяці 

навчального року); 

- уточнення теми 

досвіду, провідної 

педагогічної ідеї, 

елементів новизни, 

оцінки досвіду за 

критеріями; 

- складання плану 

вивчення досвіду разом 

з автором, уточнення 

додаткових матеріалів, 

що супроводжують 

опис досвіду. 

 

- опис педагогічних 

явищ, що об'єктивно 

розкривають зміст 

досвіду, відповідно до 

його провідної ідеї і мети 

вивчення; 

- обґрунтування 

гіпотези, що пояснює 

причини успіху, цінності 

досвіду; 

- пояснення шляхів 

подолання в даному 

досвіді проблем, 

суперечностей масової 

педагогічної практики; 

- визначення 

змістовно-методичних й 

організаційно-

методичних заходів щодо 

поширення досвіду; 

- організація 

роз'яснення суті та 

значення досвіду, його 

конструктивності й 

можливості застосування 

в масовій педагогічній 

практиці, переконання 

педагогів в ефективності; 

- визначення й 

запровадження доцільних 

форм поширення досвіду 

(буклети, бюлетені, 

експрес-інформація, 

виставки, семінари, 

конференції, вернісажі, 

ярмарки педагогічних 

ідей, фестивалі тощо). 

 

- на засіданнях 

методичних 

об'єднань, 

семінарах, 

нарадах, 

засіданнях 

педагогічної 

ради, науково-

практичних 

конференціях, 

педагогічних 

читаннях 

(заслуховуються 

повідомлення про 

результати 

впровадження 

досвіду того чи 

іншого вчителя, 

вихователя); 

- шляхом 

безпосереднього 

ознайомлення з 

ефективним 

досвідом, що 

пропагується, - 

через 

відвідування 

навчальних 

занять під час 

проведення 

проблемних, 

творчих груп, 

майстер-класів, 

педагогічних 

читань тощо; 

- шляхом 

створення шкіл 

передового 

досвіду, якими 

керують носії 

досвіду; 

- через 

друковану 

(рукописну) 

пропаганду- 

випуск 

методичних 

бюлетенів, 

буклетів, 

2. Вибір об'єкта 

вивчення:  

- збір 

конкретних даних про 

носія досвіду 

(системи педагогічної 

діяльності, її 

результативність); 

- встановлення 

реальних термінів 

вивчення досвіду; 

- визначення 

наукового 

консультанта, 

створення експертної 

групи. 

 

2. Ґрунтовне вивчення 

досвіду: 

- вивчення 

системи творчої 

діяльності носія досвіду 

за планом (1-2 роки); 

- уточнення і 

поглиблення висновків 

про сутність досвіду, 

корекція. 

 

3. Підвищення 

науково-педагогічної 

та методичної 

компетентності 

педагогічних 

працівників, які 

безпосередньо 

вивчатимуть та 

узагальнюватимуть 

досвід (семінари, 

курси, самоосвіта). 

3. Контрольне 

вивчення:  

- аналіз 

результативності. 

 



 альбомів, 

плакатів, 

інформаційно-

методичних 

листів; за 

допомогою 

«естафет» 

ефективного 

педагогічного 

досвіду, 

публікації статей 

відповідного 

змісту в газетах, 

журналах тощо; 

- через наочну 

пропаганду 

ефективного 

педагогічного 

досвіду - 

методом 

експонування 

матеріалів цього 

досвіду на 

шкільній, 

районній, 

обласній 

педагогічних 

виставках; 

 

 

Рекомендації з оформлення змісту матеріалів  

про ефективний педагогічний досвід 

Призначення матеріалів про ефективний педагогічний досвід - активно 

знайомити педагогів із сучасними пошуками колег по реалізації основних 

напрямків реформи школи. 

Структура матеріалу про передовий досвід визначається автором (укладачем) 

відповідно до поставленої мети і може модифікуватися в залежності від 

конкретного матеріалу. Матеріали зберігаються у методичному кабінеті закладу у 

друкованому варіанті або в електронному на сайті закладу. 

В методичному кабінеті створюється: 

1. Банк даних ЕПД (додаток 2 ) 

2. Картотека ЕПД (зразок картки додаток 3) 

Рекомендації щодо оформлення опису досвіду: 

1. Необхідно зазначити актуальність, значення (місце) досвіду  в організації й 

удосконалюванні освітнього процесу. 



2. Виділити мету, головну педагогічну ідею, на якій ґрунтується 

розглянутий досвід. Тема  матеріалу, що узагальнюється, повинна відбивати 

основну думку досвіду. 

3. Описати становлення і розвиток досвіду, конкретні умови, у яких він 

формувався і при який  забезпечується можливість досягнення оптимальних 

результатів.  

4. Опис повинний бути достовірним і об'єктивним. Необхідно описати 

технологію досвіду (систему конкретних педагогічних дій, форм, прийомів роботи, 

дати їхню коротку характеристику).  

5. Відзначити труднощі, з якими зіштовхнувся носій досвіду, 

спрогнозувати межі застосування узагальненого досвіду. 

6. Виклад повинний бути конкретним, логічним, з вичленовуванням у 

ньому головних моментів. 

Структура опису: 

 титульний аркуш  

 зміст 

 вступ 

 основна частина (опис досвіду) 

 висновок 

 список використаної літератури 

 додатки (за необхідності) 

Вимоги до змісту опису 

Титульний аркуш  містить: 

-  найменування закладу освіти, де буде узагальнюватися досвід; 

-  назву роботи; 

-  прізвище, ім′я, по батькові автора (колективу авторів); 

-  назву організації, у якій працює автор (колектив авторів); 

-  місто і рік 

Опис оформляється друкованим шрифтом комп′ютерного набору на одному 

боці аркуша білого паперу форматом А4 (210х298 мм) через півтора міжрядкових 

інтервали. Шрифт 14 Times New Roman. Текст необхідно друкувати, залишаючи 

поля таких розмірів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 15 мм. 



Вирівнювання тексту по ширині рядка. Вписувати в текст формули, умовні 

знаки, окремі іншомовні слова потрібно чорною кульковою ручкою.  

Пам'ятка-рекомендація  

педагогу по узагальненню свого ефективного досвіду роботи 

 

1. Уважно стежте за професійним друком і науково-методичною 

літературою. Ведіть запис за проблемами, що Вас цікавлять. 

2. Зберігайте і накопичуйте матеріали, що відбивають досвід Вашої 

роботи. 

3. Вибираючи тему узагальнення досвіду, постарайтеся врахувати успіхи і 

недоліки у своїй роботі і роботі колег. Сформулюйте тему чітко і конкретно. 

4. Визначите форму узагальнення (доповідь, стаття, альбом і т.д.). 

5. Складіть короткий план теми свого досвіду (3-4 основних питання) і 

тези до нього. Матеріали доповнюйте, уточнюйте в процесі роботи. 

6. Критично оцінюйте свій досвід. Головний критерій оцінки роботи - 

результативність досвіду. 

7. Зібравши матеріал і систематизувавши його, приступайте до 

письмового викладу. Намагайтеся писати коротко, логічно, уникаючи повторень. 

8. Підберіть і належним чином оформіть додатки до роботи (креслення, 

таблиці, схеми, малюнки тощо). 

9. Підготувавши й узагальнивши матеріали, зніміть з них копію (оригінал 

завжди зберігайте в себе). 

Пропоновану пам'ятку не слід розглядати як тверду схему. Специфіка досвіду 

може підказати вам істотні доповнення до викладеного. 

Надаємо список літератури до опрацювання даної теми (додаток 4).  

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Орієнтовний план роботи з вивчення, узагальнення, схвалення, 

поширення ефективного досвіду вчителя Харківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № ___ із проблеми «____» 

№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітки 

про 

виконання 

1 Обговорити на засіданні методичної ради 

школи досвід роботи вчителя 

27.10 

Готує заступник 

директора, 

виступ - член 

ради 

 

2 Видати наказ по школі щодо вивчення, 

узагальнення, схвалення, поширення в 

практику роботи педагогічного колективу 

досвіду роботи вчителя над темою ______. 
До 01.11 

Директор школи  

3 Створити творчу групу з вивчення досвіду 

роботи вчителя, скласти план роботи групи. До 05.11 

Заступник 

директора школи 

 

4 Скласти списки рекомендованої літератури з 

питань досвіду роботи вчителя, укомплектувати 

в методичному кабінеті добірку літератури із 

цього питання. 

До 10.11 

Заступник 

директора школи 

 

5 Скласти й вести картотеку журнальних і 

газетних статей з теми досвіду роботи вчителя. 

До 25.11 

Заступник 

директора 

школи, 

бібліотекар 

школи 

 

6 Розробити пам'ятки-рекомендації з вивчення 

досвіду роботи вчителя. 
До 01.12 

Заступник 

директора 

школи, члени 

творчої групи 

 

7 3 метою вивчення передового досвіду вчителя 

відвідати уроки: у 10-А класі (10-12 уроків); 

 у 7-А класі (8-10 уроків);  

 у 7-Б класі (8-10 уроків); 

 у 9-Б класі (8-10 уроків). 

Листопад - 

грудень; 

січень - 

лютий; 

березень - 

квітень; 

квітень 

 

Заступник 

директора 

школи, члени 

творчої групи 

 



8 У процесі відвідування уроків: 

а) особливу увагу звернути на: роботу з 

формування загальних і спеціальних умінь, 

навичок учнів; уміння учнів застосовувати 

знання в нестандартних ситуаціях, наближених 

до життєвих умов; розвиток логічного 

мислення учнів, запровадження засад 

розвивального навчання; організацію 

самостійної роботи учнів; 

б) з метою перевірки рівня сформованості 

пізнавальних здібностей учнів провести 

контрольні роботи: у 10-А класі; у 7-Б класі;  

в) зробити запас із 2-3 уроків та кількох 

фрагментів уроків учителя; 

г) відвідати 3-5 додаткових занять (гурток, 

факультативи, спецкурс), які проводить 

учитель. 

Травень - 

грудень; 

квітень - 

лютий; 

березень; 

березень - 

квітень 

 

 

 

 

 

 

Заступник 

директора 

школи, члени 

творчої групи; 

 

 

9 Проінструктувати вчителя щодо виконання 

наступних завдань:  

а) систематично вести щоденник власних 

спостережень за реалізацією основних аспектів 

досвіду;  

б) виготовити дидактичні, методичні, 

ілюстративні матеріали, що характеризують 

досвід роботи вчителя (розробка поурочних 

планів з певної теми навчального курсу; 

роздаткових, дидактичних матеріалів, текстів, 

копій письмових робіт, реферати учнів, плани 

роботи факультативу, гуртка тощо);  

в) самостійно описати досвід своєї роботи з 

теми «Розвиток пізнавальних здібностей учнів 

у процесі навчання і виховання». 

Протягом 

року;  

 

 

до 10.05 

Учитель, 

заступник 

директора 

школи;  

 

 

 

 

 

Учитель 

 

10 Надавати вчителю допомогу в організації 

спостережень і вивчення ефективності 

методичних прийомів, застосовуваних у процесі 

навчання. 

Постійно 

Заступник 

директора 

 

11 Проаналізувати документацію, яку веде вчитель 

(класні журнали, планування роботи, поурочні 

плани тощо). 
До 01.03 

Заступник 

директора 

 

12 На засіданні методичної ради школи підбити 

підсумки вивчення досвіду роботи вчителя на 

даному етапі роботи. 
Травень 

Заступник 

директора 

 

13 Випустити методичний бюлетень, присвячений 

досвіду роботи вчителя на даному етапі. Травень 
Заступник 

директора 

 



14 Допомогти вчителю в узагальненні досвіду 

своєї роботи, підготовці до друку:  

а) поурочних планів за темами, розділами 

програми 7-11 класів, запланованими для 

дослідження;  

б) зразків планування (плани класного 

керівника, керівника гуртка, факультативу, 

завідувача навчального кабінету тощо); 

в) зошитів для практичних робіт учнів 9-Б 

класу, для контрольних робіт учнів 7-Б класу, 

зошитів для домашніх робіт учнів 10-А класу; 

г) зразків дидактичного, роздаткового 

матеріалу, учнівських рефератів;  

ґ) матеріалів, які розкривають досвід роботи 

вчителя з розвитку пізнавальних здібностей 

учнів у процесі навчання та виховання 

(доповіді, реферати, підготовлені вчителем); д) 

2-3 фотокарток, що ілюструють роботу вчителя 

в класі. 

Травень 

Заступник 

директора 

 

15 Допомогти іншим учителям школи в побудові 

уроків, які впроваджують елементи досвіду з 

проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей 

учнів у процесі навчання та виховання». 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

 

16 Розробити тематику педагогічних читань з 

проблеми «Розвиток пізнавальних здібностей 

учнів у процесі навчання та виховання». 
До 01.10 

Заступник 

директора 

 

17 Провести педагогічні читання з проблеми 

«Розвиток пізнавальних здібностей учнів у 

процесі навчання та виховання». 

Січень 

Заступник 

директора 

 

18 Організувати проведення циклу лекцій з питань 

комплексної роботи над темою досвіду. 
Протягом 

року 

  

19 У планах-графіках внутрішньошкільного 

контролю передбачити відвідування уроків 

учителями з метою вивчення ефективного 

досвіду роботи вчителя. 

Протягом 

року 

Директор школи  

20 Організувати серію відкритих уроків за участю 

членів творчої групи з метою демонстрації на 

практиці системи роботи з розвитку 

пізнавальних здібностей учнів у процесі 

навчання та виховання. 

Вересень - 

листопад 

Члени творчої 

групи 

 

21 Організувати взаємовідвідування уроків 

учителями з метою взаємного обміну досвідом 

роботи з розвитку пізнавальних здібностей 

учнів. 

Протягом 

року 

Заступник 

директора 

школи, члени 

творчої групи 

 

22 Узагальнити досвід роботи вчителя з розвитку 

пізнавальних здібностей учнів у процесі 

навчання та виховання. Зібрані матеріали 

зосередити в методичному кабінеті. 

Грудень - 

січень 

Заступник 

директора 

школи, члени 

творчої групи 

 

23 Схвалити на методичній раді досвід роботи 

вчителя. Квітень 
Директор школи  

24 До картотеки ефективного педагогічного 

досвіду методичного кабінету внести 

інформацію з досвіду роботи вчителя. 
Березень 

Заступник 

директора 

 



25 У планах внутрішньошкільного контролю 

передбачити заходи з подальшого 

вдосконалення, поширення ефективного 

досвіду роботи вчителя в практику роботи 

вчителів. 

Протягом 

року 

Директор школи  

26 Організувати ведення щоденників 

спостережень учителями, які впроваджують 

свій досвід. 
Постійно 

Заступник 

директора 

 

27 На засіданнях шкільних методичних об'єднань 

заслухати звіти вчителів, які впроваджують 

досвід роботи, що вивчається. 
Квітень 

Керівники 

методоб'єднань 

 

28-

29 

Провести методичну нараду, присвячену 

розкриттю основних положень досвіду 

вчителя. Організувати наставництво вчителів, 

які успішно оволоділи досвідом роботи, над 

менш досвідченими педагогами. 

Травень 

Постійно 

 

Заступник 

директора  

 

ЗО На стенді «Запозичай ефективний досвід» у 

методкабінеті школи відкрити постійну 

рубрику, присвячену досвіду роботи вчителя. 

3 03.09 

Заступник 

директора 

 

31 На засіданні педагогічної ради школи 

заслухати підсумковий звіт про впровадження 

передового досвіду вчителя з розвитку 

пізнавальних здібностей учнів у процесі 

навчання та виховання. 

Жовтень 

Директор 

школи, члени 

творчої групи 

 

32 Матеріали ефективного педагогічного досвіду 

роботи вчителя передати до методичного 

центру Управління освіти з метою вивчення 

його на рівні району. 

Листопад 

Заступник 

директора 

 

 

Додаток 2 

Банк  

даних про ефективний педагогічний досвід учителів 

_________________________________________ 

(закладу освіти) 

 

№
з/п 

Тема  
досвіду 

П.І.Б. носія 
досвіду, місце 

роботи, 
кваліфікаційна 

категорія, звання 

Коротка 
анотація 
 досвіду 

Рівень 
узагальнення, 

підстава 

Спосіб  
розповсю-

дження 

Інформація 
про 

використання 
досвіду 

       

 

 

 

 

 

 



 

фото 

 

Додаток 3 

ЗРАЗОК Картки обліку об’єкта ефективного педагогічного досвіду 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

 

(заклад освіти) 

 

КАРТКА 

обліку об’єкта ефективного  

педагогічного досвіду 
 

 

Тема досвіду: _______________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по батькові носія досвіду: _____________________________ 

Повна назва закладу загальної середньої освіти, працівник/педколектив 

якого є носієм ефективного педагогічного досвіду __________________________ 

Рік народження _______Освіта ______ 

Фах за дипломом ___________________________________________________ 

Посада ____________________________________________________________ 

Педагогічний стаж _________ 

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання _________________________ 

Почесні звання, нагороди: __________________________________________  

Анотація до досвіду (провідна ідея, мета, новизна, практична значущість, 

рівень актуальності) _____________________________________________ 

Мета досвіду: _____________________________________________________ 

Практична значущість: _____________________________________________ 

Хто, коли вивчав досвід: ___________________________________________ 

Ким схвалено досвід:________________________________________________ 

                                         /протокол №__від ______________/ 

Де зберігаються матеріали досвіду: ___________________________________ 

Висновки: ________________________________________________________ 

 

Дата заповнення картки:  “ ___ ”   _________   20____ року 

Підписи особи або осіб, які вивчали цей досвід і є укладачами цієї картки: 

  

/ 

 

 

 

/ 

 

       /підпис/                            /ПІП/                                                     /Посада/ 

 

 



Додаток 4 

Рекомендований список літератури з ефективного педагогічного досвіду 

1. Бочинська Є. Сучасні підходи до організації методичної роботи з 

педагогічними кадрами : методичні рекомендації / Є. Бочинська // Підручник для 

директора. – 2003. – № 7– 8. – С. 5– 8. 

2. Гринько В. Основні критерії  передового педагогічного досвіду  /  В. Гринько 

// Рідна школа. – 2007. – № 3. – С. 13–15. 

3. Гуденко Л. Рекомендації щодо вивчення досвіду роботи вчителя // [упоряд. 

Ж.М. Сташко]. – К.: Шкільний світ, 2013. – С. 80–89. 

4. Дерев’янкіна Н.В. Криниця педагогічного досвіду / [уклад. 

Н.В. Дерев’янкіна]. – Х.: Вид. група «Основа», 2011. – 128 с. 

5. Державна програма «Вчитель» / Інформаційний збірник Міністерства освіти і 

науки України. – К.: 2002. – № 10. – 25 с. 

6.  Дибський С. Практичний педагогічний досвід учителів школи / С. Дибський 

// Відкритий урок. – 2008. – № 2. – С. 57. 

7. Жерносек І.Ф. Моделювання передового педагогічного досвіду: реалізація 

прогностичної та моделюючої функцій / І.Ф. Жерносек // Директор школи, ліцею, 

гімназії. – 2003. – № 1. – С. 87–91. 

8. Жерносек І.Ф. Передовий педагогічний досвід: проблеми і пропозиції / І.Ф. 

Жерносек // Педагогіка і психологія. – 1994. – № 1. – С. 111-116. 

9. Жерносек І.П. Створення, трансформування і моделювання передового 

педагогічного досвіду / І.П. Жерносек // Сільська школа України. – 2007. – № 3. – 

С. 7–12. 

10. Закон України «Про освіту» / Відомості Верховної Ради України. – 2017. – 

№ 38-39. – С. 380. 

11. Закон України «Про інноваційну діяльність» / Відомості Верховної Ради 

України. – 2002. – № 36. – С. 250 - 266. 

12. Кабан Л. Рекомендації щодо оформлення матеріалів щодо перспективного 

педагогічного досвіду претендентів на звання «вчитель-методист», «вихователь-

методист», «викладач-методист» / Л. Кабан // Школа. – 2006. – № 11. – С. 5–7. 

13. Криницина Н.В. Вивчення та узагальнення ефективного педагогічного 

досвіду / Н.В. Криницина // Управління школою. – 2011. – № 7–9. – С. 16–21. 



14. Криворучко М.В. Учителі-новатори – педагогічне джерело передового 

досвіду // Завучу. Усе для роботи. – 2011.– № 9–10. – С. 29–35. 

15. Лісник Г. Педагогічний досвід / Г. Лісник // Завуч. – 2013. – № 12. – С. 4-25. 

16. Лозінська О. Створюємо новий досвід. Методичні рекомендації 

впровадження педагогічних інновацій / О. Лозінська // Методист. – 2016. – № 1. – 

С. 42-49. 

17. Мандровський О. Педагогічний досвід: мета, завдання, типові помилки. 

Методичні рекомендації щодо написання матеріалів педагогічного досвіду / О. 

Мандровський // Методист. – 2016. – № 7. – С. 13-20. 

18. Назаренко Г. Передовий педагогічний досвід у контексті інноватики / 

Г. Назаренко // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – № 2. – С. 32–34. 

19. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.08.2008 № 1119 «Про 

затвердження Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр)» / 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2008 р. за № 1239/15930. – 

К.: МОНУ, 2008. – 8 с. 

20. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом / [уклад.      Б.Л. 
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