




 

Анотація 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління 

методичною роботою закладу загальної середньої освіти» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 

013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та принципи 

управління методичною роботою закладу загальної середньої освіти. 

Мета вивчення курсу полягає у формуванні умінь майбутнього менеджера 

ефективно організовувати методичну роботу в сучасному закладі загальної 

середньої освіти. 

Ключові слова: методична робота, методичне об’єднання, форми 

методичної роботи, передовий педагогічний досвід 

 

 

Abstract 

The programme of the selective academic discipline "Management of the 

methodological work of a general secondary education institution" has been prepared 

in accordance with the educational and professional program for the preparation of  

Primary Education masters of specialty 013  in according to the educational and 

professional program "Primary education".  

The subject of research is the regularities and principles of managing the 

methodological work of a general secondary education institution. 

The objective of the course is to form the skills of the future manager to 

effectively organize methodological work in a modern institution of general 

secondary education. 

Key words: methodical work, methodological association, forms of methodical 

work, advanced pedagogical experience. 
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ВСТУП 

Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Управління методичною 

роботою закладу загальної середньої освіти» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною 

програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності та принципи управління 

методичною роботою закладу загальної середньої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: Основи професійного становлення керівника ЗНЗ, Модель 

фахової підготовки вчителя початкової школи, Теорія і практика управління персоналом 

ЗЗСО, Освітній менеджмент у школі І ступеня.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

1. 1. Мета – формування умінь майбутнього менеджера ефективно організовувати 

методичну роботу в сучасному закладі загальної середньої освіти 

1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:  

 надання студентам ґрунтовних і систематичних знань з усіх тем курсу; 

 засвоєння студентами принципів та підходів до організації методичної роботи в 

закладі загальної середньої освіти; 

 формування уяви у студентів щодо системи управління методичною роботою в школі, 
а саме організацію діяльності педагогічної ради навчального закладу;  

 усвідомлення студентами специфіки традиційних та інноваційних форм методичної 
роботи;  

 формування у студентів вміння планувати методичну діяльність навчального закладу. 

 

Програмні результати навчання:  
ПРН 2. уміння до імплементації законодавчих та нормативно-правових актів у галузі 

початкової та вищої освіти 

ПРН 6. уміння формулювати педагогічно-наукову задачу, для її вирішення 

використовувати потрібну інформацію та методологію для досягнення обґрунтованого 

висновку 

ПРН 7. уміння приймати управлінські рішення у галузі початкової освіти 

ПРН 9. уміння аналізувати знання про сферу освіти, сутність, зміст і структуру освітніх 

процесів, володіти системою знань про історію та сучасні тенденції розвитку педагогічних 

концепцій і предметних методик 

 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  
ЗК 1. Загальнонавчальна. Здатність навчатися й оволодівати сучасними знаннями, 

зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками, 

технологіями навчання, розвитку й виховання учнів початкової школи;  чинним 

нормативним забезпеченням початкової освіти тощо. 

ЗК 3. Дослідницько-праксеологічна. Здатність  виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми, зокрема, в процесі професійно-педагогічної діяльності. Здатність приймати 

обґрунтовані рішення, працювати автономно 

ЗК 7. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії; 

зокрема, здатність успішно взаємодіяти з керівництвом,  колегами, учнями та їхніми 

батьками; володіння алгоритмами конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. 

Здатність працювати в команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. 
Здатність бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і 

взятих зобов’язань. 

ІІ. Фахові:  
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ФК 1. Дослідницька. Здатність використовувати  форми, методи, технології та 

враховувати принципи  науково-педагогічних досліджень, виявляти тенденції розвитку подій 

та прогнозувати розвиток педагогічних процесів у системі початкової та вищої освіти, а 

також підвищення професійної майстерності викладача, вчителя. 

ФК 6. Інформаційна. Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні 

технології, опрацьовувати різні види інформації. 

ФК 7. Продуктивна. Здатність працювати,  отримувати результат, ухвалювати рішення 

та відповідати за них. 

ФК 8. Автономізаційна. Здатність до  саморозвитку, творчості, самовизначення, 

самоосвіти, конкурентоспроможність.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни. 

Тема 1. Зміст та завдання методичної роботи в закладі загальної середньої освіти 

Тема 2. Методичне об’єднання вчителів: структура, зміст та напрямки роботи 

Тема 3. Традиційні форми методичної роботи 

Тема 4. Інноваційні форми методичної роботи 

Тема 5. Вивчення і поширення передового педагогічного досвіду, впровадження досягнень 

педагогічної науки у практику 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 

5. Засоби діагностики успішності навчання:  
Контрольна робота, усне опитування, творчі роботи, наукові статті; перевірка 

конспектування лекцій, першоджерел, виконання індивідуальних завдань та самостійних 

робіт, захист проектів. 

 


