Перелік методичних рекомендацій, розроблених методистами ЦПР
Навчальний рік

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

Тематика методичних рекомендацій
 Імідж керівника ТО: його складові
 Культура педагогічної праці
 Керівник ТО, соціальний педагог, психолог: аспекти взаємодії
 Технологія соціального проектування в позашкільному
навчальному закладі
 Сучасний навчальний процес: педагогіка та навчальні
технології
 Школа психолого-методичного супроводу молодого педагогапозашкільника
 Права людини
 Портфоліо як засіб підвищення професійної майстерності
педагога
 Довідник педагога, що атестується
 Відкрите заняття: принципи підготовки. Проведення та аналізу
 Інтерактивне навчання в позашкільному навчальному закладі
 Якою має бути рецензія на навчальну програму
 Керівник ТО в просторі професійного конкурсу
 Словник «Психолого-педагогічні персоналії»
 Комунікативна культура як компонент педагогічної культури
 Особистісно-зорієнтоване навчання: методико-діагностичний
мінімум педагога
 Як оформити власне портфоліо
 Допрофільна підготовка
 Аналіз та узагальнення педагогами власного досвіду
 Методичні рекомендації щодо проведення самоаналізу
реалізації навчальної програми педагога позашкільного
навчального закладу
 Яким має бути заняття в сучасному позашкільному
навчальному закладі
 Соціально-педагогічна діяльність у позашкільному освітньому
просторі
 Акмеологічні технології підвищення якості освіти
 Критичне мислення як засіб формування і розвитку творчих
здібностей дітей
 Способи організації навчальної взаємодії
 Методичні рекомендації керівнику ТО щодо самоаналізу
заняття
 План-щоденник молодого педагога
 Дебати як засіб формування ключових компетенцій учнів

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 Довідник молодого педагога «Сходинки майстерності»
 Довідник керівника гуртка ПНЗ
 Модель сучасного уроку
 Методичні рекомендації щодо вивчення і формування
соціального замовлення позашкільному навчальному закладу
 Методичні рекомендації щодо підготовки до державної
атестації закладу, проведення самоекспертизи діяльності закладу
 Професійний довідник методиста
 Технологія педагогічної діагностики: концептуальні засади
 Розвиток професійної компетентності керівника ТО
 Акмеологічний цитатник «Самоосвіта педагога через
дослідження виразів видатних осіб»
 Акмеологічний потенціал керівника ТО: педагогіка успіху
 Організація літнього відпочинку дітей
 Професійна компетентність керівника творчого об’єднання: її
складові
 Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення
батьківських зборів в творчих об’єднаннях
 Самоосвіта керівника творчого об’єднання: зміст, форми,
методи, технології
 Система психолого-методичного забезпечення ЦПР в дії
 Вимоги до письмового оформлення авторських навчальних
програм
 Перспективні лінії побудови навчальної взаємодії в позашкіллі
 Педагогічний аналіз в системі діяльності педагога ПНЗ
 Добірка сценаріїв заходів «Ми - нація єдина»
 Підготовка до атестації: як оформити власне портфоліо
 Проектна технологія в практиці роботи керівника ТО
 Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення
навчальних програм з позашкільної освіти
 Реалізація моделі евристичного навчання
 Основні поняття андрагогіки – навчання дорослих
 Програма розвитку Центру позашкільної роботи
 Система формування методичної культури педагога ПНЗ
 Психолого-педагогічна діагностика в ПНЗ
 Технологія підготовки та проведення батьківських зборів у ТО
 Інновації в організації навчально-виховного процесу ПНЗ»
 Інтерактивні форми роботи з дітьми
 Методи стимулювання та мотивації навчальної діяльності
 Відновлення здоров´я педагога
 Самоменеджмент керівника закладу освіти

