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Назва кафедри Дошкільної  і початкової освіти

Назва дисципліни Організаційна і методична робота в закладах дошкільної освіти 

Загальна кількість 
кредитів (годин)

4 кредити (120 год.)

Курс та півріччя, де 
починається дисципліна

1 курс, 1 семестр

Кількість семестрів, 
протягом яких вивчається 
дисципліна 

1 семестр 

Форма навчання, для якої 
дисципліна пропонується

Денна, заочна

Попередні умови Вивчення дисциплін:
Дошкільна педагогіка
Педагогіка
Психологія дитяча

Назви спеціальностей, для
яких пропонується 
вивчення дисципліни

012 Дошкільна освіта



Короткий опис 
дисципліни

Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета  курсу:  теоретична  і  практична  підготовка  студентів  до
здійснення  організаційної  та  методичної  роботи  в  сучасному
закладі дошкільної освіти. 
Завдання курсу: 
 Розкрити  теоретичні  основи  організаційної  та  методичної

роботи в закладі дошкільної освіти. 
 Дати наукові знання про особливості організації педагогічного

аналізу  та  інтерактивних  форм  роботи  із  педагогічним
персоналом. 

 Сформувати  практичні  навички  студентів  щодо  організації
роботи для забезпечення безперервної освіти педагогів закладу
дошкільної освіти. 

 Розкрити  зміст  особистісно  орієнтованої  моделі  дошкільної
освіти  та  познайомити  із  механізмами  запровадження  її  у
практику роботи закладу дошкільної освіти. 

 Познайомити  із  науковими  та  практичними  підходами  до
планування  роботи  та  контрольно-аналітичної  діяльності  в
закладі дошкільної освіти. 

 Набуття студентами навичок самостійної розробки, організації
та  проведення  інтерактивних  форм  методичної  роботи  з
педагогічними кадрами в закладі дошкільної освіти. 

 Поглибити інтерес до професії вихователя закладу дошкільної
освіти,  виробити  впевненість  у  своїх  діях  та  зацікавленість
майбутньою професійною діяльністю. 

 Сформувати у студентів бажання добирати та застосовувати для
підвищення  кваліфікаційного  рівня  інноваційні  педагогічні  та
проектні технології. 

 Очікувані результати навчання: 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 
 особливості роботи керівника закладу та вихователя-методиста

з питань організаційної та методичної роботи з педагогічними
кадрами; 

 науково-теоретичні  засади  інтерактивних  форм  методичної
роботи та методику проведення навчання дорослих; 

 шляхи  вивчення,  узагальнення  та  запровадження
перспективного  педагогічного  досвіду  та  інноваційних
педагогічних технологій. 

 Особливості проведення атестації педагогічних працівників. 
вміти: 

 проводити різні види педагогічного аналізу; 
 організувати  і  провести  традиційні  та  інтерактивні  форми

методичної роботи з педагогічними кадрами; 
 працювати  за  особисиісно-орієнтованою  моделлю  дошкільної

освіти; 
 добирати оптимальні форми та види планування роботи ЗДО. 


