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Положення про творчу лабораторію 

1. Загальні положення 

1.1 Творча лабораторія педагогів ДНЗ – це одна з форм методичної роботи, яка сприяє 

підвищенню рівня фахової майстерності педагогів. 

1.2 Творча лабораторія створюється за наявності не менше трьох вихователів ДНЗ.   

1.3 Керівництво роботою творчої лабораторії здійснює досвідчений педагог.   

1.4 Керівник ТЛ веде необхідну ділову документацію. Наприкінці навчального року 

матеріали роботи узагальнюються у вигляді звітів. 

1.5. Плани роботи затверджує методична рада школи, погоджує методист МК. 

План роботи Творчої групи складається керівником творчої групи, погоджується 

методистом МК та схвалюється науково-методичною радою МК. 

1.5.1. Структура плану: вступ (актуальність проблеми, мета та завдання, шляхи 

вирішення проблеми),  склад творчої групи, графік засідань творчої лабораторії. 

1.6. Засідання творчої лабораторії проводяться 3-4 рази упродовж навчального року. 

1.7. Загальний контроль за роботою творчої лабораторії здійснює методист методичного 

кабінету . 

1.8. Уся діяльність здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи 

як на поточний період, так і на перспективу згідно з методичними рекомендаціями МОН 

щодо організації навчально-виховного процесу в ДНЗ у навчальному році і передбачає 

багатопланову та різноманітну за змістом і формами роботу з метою забезпечення 

безперервного зростання професійного рівня вихователів і реалізації науково-методичної 

проблеми ДНЗ.  

1.9 Зміст роботи творчої лабораторії містить інформаційно-консультативне, психолого-

педагогічне, методичне, фахове спрямування.  

1.10. Засідання Творчої групи протоколюються або складається план проведення 

засідання, до якого додаються виступи членів групи та інші необхідні матеріали. 

1.11. Аналіз про діяльність Творчої групи подається на розгляд науково-методичної 

ради  наприкінці навчального року. 

 

2. Діяльність творчої лабораторії спрямовується на виконання таких завдань: 

2.1. Вдосконалення науково-теоретичної, психолого-педагогічної, загально-дидактичної, 

методичної і фахової підготовки членів ТЛ з метою забезпечення якісної дошкільної освіти.  

2.2. Здійснення інформаційно-нормативного, методичного, психологічного забезпечення 

вчителів.  

2.3. Вивчення, впровадження перспективного педагогічного досвіду. Узагальнення та обмін 

досвідом успішної педагогічної діяльності.  

2.4. Створення умов для професійного зростання, самоосвіти, дослідницької і творчої 

діяльності вихователів. Здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.  

2.5. Забезпечення засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і 

технік навчання і виховання дошкільників. 

 

3. Зміст та основні напрями діяльності творчої лабораторії. 

3.1 Проведення проблемного аналізу результатів освітнього процесу.  

3.2 Подання пропозицій щодо навчально-методичного забезпечення, корегування вимог до 



мінімального обсягу та змісту навчальних курсів.  

4. Ведення ділової документації 

5.1. Діяльність творчої лабораторії передбачає наявність документів: 

-  план роботи на навчальний рік; 

-  список членів творчої лабораторії; 

- матеріали, розглянуті на засіданнях (доповіді виступів, методичні рекомендації, 

власні розробки занять тощо) 

 


