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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов'язкового компонента

Загальний обсяг дисципліни: 
кредити ЄКТС / години

3 кредитів
90 год.

Обсяг дисципліни (години) та 
види занягь

Денна форма: лекції! 16 год.), практичні (14 год.), самостійна робота 
(60 год.).
Заочна форма: лекції (6 год.), практичні (4 год.), самостійна робота (80 год.)

П ол іти ка дисци пл і н и Академічна доброчесність. Викладання навчальної дисципліни грунтується 
на засадах академічної доброчесності - сукупності етичних принципів та 
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання з метою забезпечення довіри до 
результатів навчання.
Відвідування занять. Обов'язкове

Що будемо вивчати? Ознайомлення студентів з теоретичними основами і основними поняттями 
методичної роботи в системі дошкільної освіти; оволодіння уміннями 
організовувати та моделювати різні методичні заходи з педагогами в ЗДО; 
формування організаційно-педагогічних умінь студентів;

Чому не треба вивчати? Курс спрямований сформувати здатність студентів генерувати нові ідеї: бути 
готовим проявляти ініціативу, приймати доцільні та відповідальні рішення в 
проблемних ситуаціях: діяти в нестандартних ситуаціях і нести соціальну, 
етичну відповідальність за прийняті рішення; здатність працювати в команді: 
вміння ставити актуальні завдання, спрямовувати свої зусилля на досягнення 
цілей, вмотивовувати всіх суб'єктів соціальної взаємодії на їх розв'язання: 
будувати свою діяльність відповідно до моральних, духовних, етичних І 
правових норм, працюючи в команді. Володіти навичками самоорганізації та 
саморегуляції: здатність організувати просвітницьку, контрольно-аналітичну, 
навчально-пізнавальну, виховну діяльність в закладах дошкільної освіти, 
організації науково-методичної, пошукової роботи, проведенні педагогічних 
читань, виставок, конкурсів, у розробленні навчально-методичних матеріалів 
щодо покрашення якості роботи та професійної майстерності.

Яких результатів можна 
досягнути?

Знати сучасні концепції, завдання, зміст, методи, організаційні форми і засоби 
навчання у закладах дошкільної та початкової освіти: особливое і і та 
інструментарій психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу: знати 
традиційні та інноваційні технології організації і проведення методичної
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роботи за напрямами, обумовленими посадовими обов’язками організатора 
дошкільної та початкової освіти.Володіти уміннями і навичками забезпечення 
організації освітнього процесу з урахуванням принципів демократизму 
дитиноцентрпзму. здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, 
особистісно орієнтованого підходу. суб’єкт-суб’єктної взаємодії,
компетентнісного підходу тощо. Оволодіння навичками самостійної роботи з 
нормативно-правовими документами та науково-методичною літературою: 
вправляння студентів у використанні отриманих знань і умінь на практиці; 
оволодіння методикою навчально-методичної та пошукової роботи з 
актуальних проблем дисципліни.

Як можна використати набуті 
знання та уміння?

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до міжособистісної 
взаємодії. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, до розвитку в 
дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості (довільнії іь. 
самостійність. креативність. ініціативність, свобода поведінки,
самосвідомість, самооцінка, самоповага), до розвитку в дітей раннього і 
дошкільного віку мовлення як засобу спілкування і взаємодії з однолітками і 
дорослими, здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію 
га застосовувати її в роботі з дітьми, батьками.

Зміст дисципліни Нормативно-правове регулювання методичної роботи в ДНЗ. Методичніш 
кабінет. Педагогічна рада як колективний орган управління навчальним 
складом. Зміст і форми методичної роботи з педагогами. Система контролю 
іа якістю освітнього процесу. Особливості проведення контролю за
освітньою діяльністю. Моніторинг якості результатів методичної роботи у 
дошкільному навчальному закладі. Науково-дослідна робота у ЗВО

Обо в’язкові за вд а н н я Здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти має виконувані 
практичні заняття, модульний та підсумковий контролі, 1НДЗ.

ІМ і ж д и с и и п л і н а р н і з в ’ я з к и Планування і управління в системі дошкільної освіти. Теорія і методики 
співпраці з родинами. Педагогічна творчість
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