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Анотація дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Організаційна і методична робота в закладах 
дошкільної освіти» належить до вибіркових компонентів освітньо-
професійної програми «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Вона сприяє 
формуванню у здобувачів soft-skills, які необхідні для фахівців будь-якого 
рівня. Організаційна і методична робота в закладі дошкільної освіти 
передбачає: вивчення та моделювання освітнього процесу; супровід 
професійної компетентності педагогів, підвищення їхньої педагогічної 
майстерності; вивчення динаміки змін у розвитку дошкільників; 
консультативну допомогу педагогам; організацію партнерської взаємодії з 
батьками; вивчення, узагальнення та поширення перспективного 
педагогічного досвіду; створення сприятливого психологічного клімату в 
педагогічному колективі; добір та опрацювання методичної, наукової 
літератури тощо.  

Мета вивчення дисципліни – освоєння здобувачами вищої освіти  
загальних та спеціальних компетентностей, теоретична і практична 
підготовка студентів до здійснення організаційної та методичної роботи в 
сучасному закладі дошкільної освіти. 

Завдання вивчення дисципліни: 
1. Розкрити теоретичні основи організаційної та методичної роботи в 

закладі дошкільної освіти. 
2. Дати наукові знання про особливості організації педагогічного аналізу 

та інтерактивних форм роботи з педагогічним персоналом. 
3. Сформувати практичні навички студентів щодо організації роботи для 

забезпечення безперервної освіти педагогів закладу дошкільної освіти. 
4. Розкрити зміст особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти та 

познайомити з механізмами запровадження її у практику роботи закладу 
дошкільної освіти. 

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

6. Сформувати у студентів навички самостійної розробки, організації та 
проведення інтерактивних форм методичної роботи з педагогічними кадрами 
в закладі дошкільної освіти.  

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



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

 
Очікувані результати вивчення курсу 

У процесі вивчення дисципліни у здобувачів вищої освіти формуються 
такі компетентності:  

інтегральна: 
Здатність самостійно і комплексно розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в галузі розвитку, навчання і виховання дітей 
раннього і дошкільного віку із застосовуванням теорії і методики дошкільної 
освіти в типових і невизначених умовах системи дошкільної освіти. 

загальні: 
ЗК 1. Здатність до продуктивного (абстрактного, образного, 

дискурсивного, креативного) мислення. 
спеціальні: 
СК03. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього 

і дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги 
до державних символів України). 

СК04.Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 
навичок безпечної та екологічно доцільної поведінки і діяльності в побуті, 
природі і довкіллі. 

СК06.Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), 
художньо-мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, 
театральна) діяльністю дітей раннього і дошкільного віку. 

 
Програмні результати навчання 
ЗН05. Розуміти і визначати способи використання у розвитку, навчанні і 

вихованні дітей раннього і дошкільного віку різних видів діяльності (ігрової, 
трудової, навчальної, художньої тощо). 

ЗН06. Інтерпретувати зміст і вимоги державних документів та програм 
дошкільної освіти, рекомендованих МОН України, обирати адекватні 
методики для їх забезпечення. 

ЗН07. Розуміти особливості застосування алгоритму професійних дій 
для організації освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в 
умовах ДНЗ і сім’ї. 

ЗН08. Розуміти особливості організації роботи з батьками та іншими 
суб’єктами освітнього процесу. 

ЗН09. Базові уявлення про планування освітньо-виховної роботи з 
урахуванням вікових і індивідуальних можливостей дітей раннього і 
дошкільного віку, дітей з особливими потребами та складати прогнози щодо 
її ефективності. 

ЗН11. Базові уявлення про специфіку управління системою виховання й 
освіти дітей в різних типах дошкільних навчальних закладів. 

 



ВМ01. Аналізувати педагогічні системи минулого та творчо 
трансформувати їх потенціал у сучасний освітньо-виховний процес ДНЗ. 

ВМ04. Визначати завдання і зміст навчально-виховної роботи з дітьми 
раннього та дошкільного віку на основі чинних програм дошкільної освіти. 

ВМ05. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне 
міжособистісне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і 
соціально зорієнтоване спілкування з батьками. 

ВМ06. Володіти технологіями організації розвивального предметно-
ігрового, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в 
різних групах раннього і дошкільного віку. 

ВМ07. Застосовувати весь спектр психолого-педагогічних засобів для 
реалізації завдань національного, духовного, фізичного, морального, 
розумового, правового, трудового, екологічного, економічного, гендерного, 
статевого, міжкультурного, естетичного виховання дітей раннього і 
дошкільного віку. 

ВМ08. Впроваджувати сучасні розвивальні та інформаційно-
комунікаційні технології виховання і навчання в освітньому процесі 
дошкільного навчального закладу, передбачати їх освітній ефект та 
оцінювати досягнуту результативність. 

ВМ10. Здійснювати різні види планування в дошкільному навчальному 
закладі; добирати доцільні для реалізації завдань дошкільної освіти форми 
планів та розробляти конспекти різних форм освітньої діяльності з 
урахуванням вікових особливостей та індивідуальних відмінностей дітей, 
провідних чинників розвитку, основних принципів дошкільної освіти та 
вимог до навчання й виховання дітей раннього і дошкільного віку. 

 
 
Очні консультації: за попередньою домовленістю з викладачем: щосереди, з 10.00 до 

13.00.  
Онлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щовівторка і 

щочетверга, з 12.00 до 16.00.  
E-mail викладача:  
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