









Пріоритетні напрямки роботи відділу:
вивчення педагогічних систем НУШ та методик визнаних педагогівноваторів, їх використання та впровадження у освітній процес;
впровадження інноваційних технологій у освітній процес;
підвищення цілісності педагогічного процесу і аналіз результатів
педагогічної діяльності;
активізація творчої діяльність педагогічних працівників;
сприяння підвищенню самоосвіти педагогів;
вивчення, вдосконалення та впровадження в освітній процес сучасних
навчально-методичних і дидактичних матеріалів, державних та
авторських програм, інформаційно-бібліотечних ресурсів екологонатуралістичного спрямування;
вдосконалення змісту науково-методичної роботи, підвищення якості
освіти шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання;
видання навчально-методичних посібників, програм.

Реалізація цих напрямків роботи відбуватиметься через:
- проведення семінарів-практикумів, майстер-класів з метою обміну
ефективним педагогічним досвідом;
- навчально-практичні заняття в рамках засідань МО (4 рази на рік) з
метою опанування новітніми інтерактивними методиками
- залучення педагогів до участі у педагогічних фахових конкурсах;
- індивідуальну консультаційну роботу з педагогами з різних питань
позашкільного освітнього простору;
- методичну роботу з педагогами в районах.
Періодично в закладі відбувається засідання методичного об’єднання
керівників гуртків. Це сприяє підвищенню інноваційного потенціалу
педагогів та якості освітнього процесу. У системі роботи методичного
об’єднання педагоги обмінюються досвідом роботи, проводять фрагменти
занять на яких застосовують інтерактивні педагогічні технології та методи,
які згодом педагоги використовують у своїй роботі (тренінги, ділові ігри,
диспути, вікторини, майстер-класи, віртуальні екскурсії, творчі звіти та
презентації і ін.).
Налагоджена співпраця з Івано-Франківським обласним інститутом
післядипломної
педагогічної
освіти
(розроблені
та
затверджені
регіональні авторські програми які рекомендовані до використання), ІваноФранківським аграрним коледжем Львівського національного аграрного
університету, Івано-Франківською бібліотекою для підлітків та юнацтва та
іншими установами.
Відділ координує організацію і проведення педагогічних конкурсів:
 Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок та віртуальних
ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти;

 Заочні педагогічні читання «Позашкільна педагогіка» (Всеукраїнська
щорічна
заочна
виставка
видавничої
продукції
з
питань позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму);
 Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури екологонатуралістичного напряму для позашкільних навчальних закладів
системи освіти;
 Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти «Золота когорта
позашкільників»;
 Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу в
освітніх закладах «Виховати особистість»;
 Всеукраїнський конкурс «Цікава школа».

