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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна заочна 

 

«Освітній менеджмент в галузі дошкільної освіти» 

 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання  

та оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів/ годин 10 / 300 

Курс 1 1 

Семестр 1 2 1 2 

Кількість змістових модулів з з 

розподілом: 

1 3 1 3 

Обсяг кредитів 2 8 2 8 

Обсяг годин, в тому числі: 60 240 60 240 

Аудиторні 24 80 8 32 

Модульний контроль 4 16 - - 

Семестровий контроль 10 20 - - 

 Самостійна робота 22 124 52 208 

Форма семестрового контролю залік екзамен залік екзамен 

 

Змістовий модуль «Управління освітнім процесом» 

 

Курс 1 1 

Семестр 1 - 1 - 

Обсяг кредитів 2 - 2 - 

Обсяг годин, в тому числі: 60 - 60 - 

Аудиторні 24 - 8 - 

Модульний контроль 4 - - - 

Семестровий контроль 10 - - - 

Самостійна робота 22 - 52 - 

Форма семестрового контролю залік - залік - 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Оволодіння основами освітнього менеджменту в галузі 

дошкільної освіти, сучасними підходами до управлінської, методичної 

та організаційної діяльності в дошкільній освіті на різних рівнях - у 

закладі дошкільної освіти, в районі, місті, державі. 

 

3. Результати навчання за дисципліною 

 

 Програмові результати навчання 

 

ПРН-1 Діяти соціально відповідально, 

реалізовувати освітні реформи 

ПРН-2 Знати нормативно-правові документи, 

що регламентують діяльність ЗДО; напрями 

діяльності (адміністративна, методична, 

контролююча, проектна, освітня, виховна, 

фінансово-господарська тощо) директора 

(завідувача) ЗДО, його функціональні обов’язки;  

права і обов’язки суб’єктів освітнього процесу 

ЗДО; обсяг і функції роботи вихователя та інших 

працівників ЗДО; принципи адміністрування та 

управління; умови і передумови функціонування 

ЗДО. 

ПРН-4 Здійснювати моніторингову діяльність у 

галузі дошкільної освіти 

ПРН-8 Здійснювати адміністративно-управлінську діяльність 

директора (завідувача) ЗДО. 

ПРН-11 Проводити інспектування, атестацію, 

експертизу ЗДО, складати робочу програму та 

акт атестаційної експертизи, готувати 

мотивований висновок щодо атестації ЗДО. 
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В результаті вивчення змістового  модуля  

«Управління освітнім процесом»  

студенти набувають таких основних компетентностей: 

 

№ 

з/п 

Види 

компетентностей 

Програмові компетентності 

1. Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми 

в галузі дошкільної освіти та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних 

та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики 

2. Загальні 

компетентності 

ЗК-1. Здатність діяти соціально 

відповідально. ЗК-2.Здатність генерувати 

нові ідеї. ЗК-4. Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. ЗК-5.Здатність до осмислення, 

переосмислення дій для грунтовного 

самоаналізу власної діяльності; самокритики і 

сприймання конструктивної критики. ЗК-7. 

Здатність до планування, складання прогнозів 

і передбачення наслідків своїх дій; до 

управління якістю роботи, що виконується. 

3. Фахові 

компетентності 

ФК-1. Здатність здійснювати прогностичні, 

планувально-організаційні функції в 

управлінні закладом дошкільної освіти (ЗДО). 

ФК-3. Здатність здійснювати методичний 

супровід освітньої діяльності ЗДО. ФК-8. 

Здатність аналізувати соціальний та 

економічний стан району (міста), вивчати 

запит населення щодо послуг дошкільної 

освіти, вести облік дітей і комплектувати 

ЗДО, сприяти вдосконаленню мережі ЗДО.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
с
ь
о

го
 

Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 
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Змістовий модуль 1. «Управління освітнім процесом» 

 

Тема 1. Теоретичні основи і 

основні поняття дисципліни 

4 2     2 

Тема 2. Поняття методичного 

супроводу освітньої діяльності 

закладу дошкільної освіти  

5 2     3 

Тема 3. Масові форми 

методичного супроводу 

освітньої діяльності  закладу 

дошкільної освіти 

7 2 2    3 

Тема 4. Групові форми 

методичного супроводу 

освітньої діяльності  закладу 

дошкільної освіти 

7 2  2   3 

Тема 5. Індивідуальні форми 

методичного супроводу 

освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти 

5  2    3 

Тема 6. Методичний кабінет – 

«мозковий центр» методичного 

7  2 2   3 
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супроводу освітньої діяльності  

закладу дошкільної освіти  

Тема 7. Структура організації 

науково-методичного 

супроводу освітньої діяльності 

в дошкільній освіті на різних 

рівнях   

4 2     2 

Тема 8. Планування роботи 

ЗДО як складова управлінської 

діяльності 

7 2  2   3 

Модульний контроль 4  

Семестровий контроль 10  

Разом 60 12 6 6 - - 22 

 

 

 Тематичний план для заочної форми навчання 

 

Назва змістових модулів, тем 

У
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о
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Розподіл годин між видами робіт 

Аудиторна 
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м
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Змістовий модуль 1.  «Управління освітнім процесом» 

 

Тема 1. Теоретичні основи і 

основні поняття змістового 

модуля 

7 1     6 

Тема 2. Поняття 

методичного супроводу 

освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти 

7 1     6 
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Тема 3. Масові форми 

методичного супроводу 

освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти 

6      6 

Тема 4. Групові форми 

методичного супроводу 

освітньої діяльності  закладу 

дошкільної освіти 

9  2    7 

Тема 5. Індивідуальні форми 

методичного супроводу 

освітньої діяльності  закладу 

дошкільної освіти 

7      7 

Тема 6. Методичний кабінет 

– «мозковий центр» 

методичного супроводу 

освітньої діяльності  закладу 

дошкільної освіти 

7      7 

Тема 7. Структура 

організації науково-

методичного супроводу 

освітньої діяльності  в 

дошкільній освіті на різних 

рівнях 

7 1     6 

Тема 8. Планування роботи 

ЗДО як складова 

управлінської діяльності 

10 1  2   7 

Разом 60 4 2 2 - - 52 
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5. Програма змістового модуля 1.  

«Управління освітнім процесом» 

 

Лекція 1.1. Вступ.  Теоретичні основи і основні поняття змістового модуля. 

(2 год.). 

Поняття «керівництво», «управління», «менеджмент», «освітній 

менеджмент». Принципи управління (за А.Файолем). Принципи та функції 

менеджменту (за Ю.Конаржевським). Історія розвитку управління освітою. 

Поняття про процес управління.  Сучасні наукові дослідження питань 

управління освітнім процесом (В.Бондар, Л.Даниленко, Г.Дмитренко, 

О.Жильцов, Л.Карамушка, Ю.Конаржевський, В.Огнев»юк, М.Поташник, 

З.Слєпкань, Є.Хриков та ін.). Управлінська діяльність закладом дошкільної 

освіти. Особливості управлінської діяльності закладом дошкільної освіти 

комбінованого типу та з інклюзивними групами. Ю.Конаржевський, Є.Березняк, 

Б.Кобзар, Р.Шакуров, Н.Коломінський, Б.Гаєвський та ін. про управлінський 

цикл. Основні нормативно-правові документи, якими регулюється робота 

закладів дошкільної освіти.  

                        Основні поняття теми: менеджмент, керівництво, управління,  

методи менеджменту, функції менеджменту, управлінський цикл, заклади 

дошкільної освіти різних типів, комбінований тип ЗДО, інклюзивні групи, 

нормативно-правові документи. 

Рекомендована література  

Основна: 1; 2; 3; 4. 

 

Додаткова: 1; 4; 10. 

 

Лекція 1.2. Методичний супровід освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти (2 год.). 

Поняття методичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної 

освіти та його завдання. Особливості методичного супроводу освітньої 

діяльності закладу дошкільної освіти комбінованого типу та з інклюзивними 
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групами. Функції і принципи науково-методичного супроводу 

(Ю.Конаржевський, В.Маслов та ін.). Класифікація форм організації 

науково-методичного супроводу(Л.Денякіна, Л.Калуська та ін.). Сучасні 

дослідження питань методичного супроводу освітньої діяльності ЗДО 

(Г.Бєлєнька, Н.Гавриш, Л.Даниленко, К.Крутій, Н.Омельяненко, І.Романюк, 

Н.Савінова та ін.). Діагностування педагогічних кадрів - основна засада 

методичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної освіти 

(К.Інгемкамп, С.Бєлкін, В.Звєрєва, О.Корнєєва, Г.Маркова, З.Ніколаєва, 

В.Турбовський, Т.Шамова та ін.). 

Основні поняття теми: методичний супровід освітньої діяльності, науково-

методичний супровід, форми організації науково-методичного супроводу, 

діагностування педагогічних кадрів; види і методи діагностування; методи 

діагностування, обробка результатів діагностування. 

Рекомендована література  

Основна: 2; 3; 4. 

 

Додаткова:1; 3;4;8;10. 

 

Лекція 1.3. Масові форми методичного супроводу освітньої діяльності 

закладу дошкільної освіти (2 год.). 

Поняття масові форми методичного супроводу освітньої діяльності 

закладу дошкільної освіти та їх класифікація. Сучасні дослідження питань 

методичного супроводу освітньої діяльності (Г.Бєлєнька, Н.Гавриш, 

Л.Даниленко, К.Крутій, Н.Омельяненко, Т.Панасюк, І.Романюк, Н.Савінова 

та ін.). Особливості підготовки і проведення конференцій, педагогічних 

читань, виставок, конкурсів, оглядів у закладі дошкільної освіти. Орієнтовна 

структура положення про проведення конкурсу. Алгоритм підготовки і 

проведення методичних заходів. 

Основні поняття теми:  масові форми методичного супроводу; 

конференції, педагогічні читання, виставки, конкурси, огляди; структура 

положення про конкурс, алгоритм методичних заходів. 

Рекомендована література  
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Основна: 2; 3; 4. 

 

Додаткова: 1; 3; 5; 6; 8. 

 

Семінарське заняття 1.1. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти та 

її вплив на підвищення якості освітнього процесу (2 год.). 

 

Лекція 1.4. Групові форми методичного супроводу освітньої діяльності  

закладу дошкільної освіти (2 год.). 

Поняття групові форми методичного супроводу освітньої діяльності 

закладу дошкільної освіти  їх особливості та класифікація. Сучасні 

дослідження питань методичного супроводу освітньої діяльності 

(Г.Бєлєнька, Н.Гавриш, Л.Даниленко, К.Крутій, Н.Омельяненко, І.Романюк, 

Н.Савінова та ін.). Особливості підготовки і проведення семінарів, семінарів-

практикумів, колективних переглядів освітньої роботи з дітьми, засідань 

творчих (робочих) груп у закладі дошкільної освіти. Орієнтовна структура 

семінару-практикуму. Алгоритм підготовки і проведення групових форм 

методичного супроводу освітньої діяльності ЗДО.  

Основні поняття теми:  групові форми методичного супроводу; семінари, 

семінари-практикуми, ініціативні, творчі (робочі) групи ; алгоритм групових 

форм методичного супроводу. 

Рекомендована література  

Основна: 2; 3; 4. 

 

Додаткова: 2; 3; 5; 8; 9. 
 

Практичне заняття 1.1. Семінари в закладі дошкільної освіти. 

Використання інтерактивних форми методичного супроводу освітньої діяльності 

(2 год.). 

 

Семінарське заняття 1.2. Індивідуальні форми методичного супроводу 

освітньої діяльності закладу дошкільної освіти (2 год.). 

 

Практичне заняття 1.2. Індивідуальна консультація: як дійти до серця 

педагога (2 год.). 

 

Семінарське заняття 1.3. Методичний кабінет – «мозковий центр» 
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методичного супроводу освітньої діяльності  закладу дошкільної освіти (2 

год.). 

 

Лекція 1.7. Структура організації науково-методичного супроводу 

освітньої діяльності  в Україні  на різних рівнях (2 год.). 

  Структура організації науково – методичного супроводу освітньої 

діяльності  дошкільної освіти  України на різних рівнях. Сучасні дослідження 

питань методичного супроводу освітньої діяльності (Г.Бєлєнька, Н.Гавриш, 

Л.Даниленко, К.Крутій, Н.Омельяненко, І.Романюк, Н.Савінова та ін.). 

Завдання, функції та принципи науково-методичного супроводу дошкільної 

освіти. Заклади та установи, що здійснюють науково-методичний супровід 

освітньої діяльності дошкільної освіти в Україні  на різних рівнях. 

Форми організації науково-методичного супроводу освітньої діяльності  

дошкільної освіти в Україні на різних рівнях. Поняття системного характеру 

науково-методичного супроводу освітньої діяльності  дошкільної освіти в 

Україні на різних рівнях. 

Основні поняття теми: науково-методичний супровід освітньої діяльності на 

різних рівнях, структура науково-методичного супроводу на різних рівнях, 

вимоги до методистів з дошкільної освіти на різних рівнях, система 

безперервного навчання педагогів ЗДО. 

Рекомендована література  

Основна: 2; 3; 4. 

 

Додаткова: 1; 3; 4. 
 

Лекція 1.8. Планування роботи закладу дошкільної освіти як складова 

управлінської діяльності (2 год.). 

Планування як одна з функцій управління. План як управлінське рішення. 

Сутність планування роботи закладу. Нормативно-правові документи про 

планування роботи закладу дошкільної освіти. Види планування роботи ЗДО. 

Поняття «структура» плану роботи закладу дошкільної освіти та обґрунтування 

її доцільності. Спільне і відмінне у структурі плану роботи ЗДО на навчальний 

рік та оздоровчий період. 
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Основні поняття теми: функції управління, планування роботи закладу 

дошкільної освіти, види та структура планів роботи ЗДО.  

 

Рекомендована література  

Основна: 2; 3; 4. 

 

Додаткова: 1; 3; 4; 8; 10. 

 

Практичне заняття 1.3. Особливості планування роботи закладу дошкільної 

освіти за типом «ланцюжка» (2 год).   

 

Плани семінарських занять 

 

Семінарське заняття 1.1. Педагогічна рада закладу дошкільної освіти та 

її вплив на підвищення якості освітнього процесу (2 год.). 

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати нормативно-правові документи про організацію і проведення 

масових форм методичного супроводу освітньої діяльності  ЗДО та педрад, 

зокрема. 

2. З посібників та фахових періодичних видань підібрати статті про  масові 

форми методичного супроводу освітньої діяльності ЗДО та педради, зокрема, 

порядок їх підготовки і проведення. 

3.На основі опрацювання нормативних документів та статей у фахових 

періодичних виданнях скласти (дібрати) план проведення першої у навчальному 

році педагогічної ради ЗДО. 

4.Започаткувати збирання портфоліо майбутнього менеджера в галузі 

дошкільної освіти. 

План заняття. 

Питання для обговорення. 

1.Теоретична частина. 

1. Представлення опрацьованих нормативно-правових документів про 

організацію і проведення масових форм  методичного супроводу освітньої 

діяльності ЗДО, зокрема, педрад. 

2. Представлення опрацьованих статей про підготовку і проведення педрад в 

ЗДО.  
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2.Практична частина. 

Представлення   складеного (дібраного) плану проведення першої у 

навчальному році педагогічної ради ЗДО. 

Рекомендована література 

Основна: 2; 3; 4. 

Додаткова: 1; 3; 4; 5; 6; 8;10. 
 

Семінарське заняття 1.2. Особливості підготовки і проведення 

індивідуальних форм методичного супроводу освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти (2 год.). 

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати нормативно-правові документи про організацію і проведення 

індивідуальних форм методичного супроводу освітньої діяльності  ЗДО.  

2. З посібників та фахових періодичних видань дібрати статті про  

індивідуальні форми методичного супроводу освітньої діяльності  ЗДО. 

 3.На основі опрацювання нормативних документів та статей у фахових 

періодичних виданнях скласти (дібрати) розгорнутий план проведення 

консультації для вихователя (тема – на вибір студента). 

4.Продовжити  збирання портфоліо майбутнього менеджера в галузі 

дошкільної освіти. 

План заняття. 

Питання для обговорення. 

1.Теоретична частина. 

1. Представлення опрацьованих нормативно-правових документів про 

організацію і проведення індивідуальних форм  методичного супроводу 

освітньої діяльності ЗДО. 

2. Представлення опрацьованих статей про підготовку і проведення 

індивідуальних форм  методичного супроводу освітньої діяльності  ЗДО.  

2.Практична частина. 

Представлення   складеного (дібраного) розгорнутого плану проведення 

консультації для вихователя (тема – на вибір студента). 
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Рекомендована література 

Основна: 2; 3; 4. 

Додаткова: 1; 3; 4; 5; 7; 8; 9. 

 

Семінарське заняття 1.3. Методичний кабінет – «мозковий центр» 

методичного супроводу освітньої діяльності  закладу дошкільної освіти (2 

год.). 

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати нормативно-правові документи про наповнення та 

організацію роботи методичного кабінету закладу дошкільної освіти. 

2. З посібників та фахових періодичних видань дібрати статті про  роботу 

методичного кабінету ЗДО. 

 3. З мережі Інтернет дібрати відео щодо обладнання методичного кабінету 

закладу дошкільної освіти з метою методичного супроводу освітньої 

діяльності. 

4.Продовжити  збирання портфоліо майбутнього менеджера в галузі 

дошкільної освіти. 

План заняття. 

Питання для обговорення. 

1.Теоретична частина. 

1. Представлення опрацьованих нормативно-правових документів про 

наповнення та організацію роботи методичного кабінету закладу дошкільної 

освіти. 

2. Представлення опрацьованих статей про оснащення та роботу 

методичного кабінету ЗДО. 

2.Практична частина. 

Представлення  відео щодо обладнання методичного кабінету закладу 

дошкільної освіти, дібраного у мережі Інтернет, та аналіз його з позиції 

методичного супроводу освітньої діяльності. 

Рекомендована література 

Основна: 2; 3; 4. 

Додаткова:3; 4; 5; 7; 8; 9. 
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Плани практичних занять. 

 

Практичне заняття 1.1. Семінари в закладі дошкільної освіти. 

Використання інтерактивних форми методичного супроводу освітньої діяльності 

(2 год.). 

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати нормативно-правові документи про організацію і проведення 

семінарів в ЗДО. 

2. З посібників та фахових періодичних видань опрацювати статті про  

семінари та їх види в ЗДО. Особливу увагу звернути на інтерактивні форми 

методичного супроводу освітньої діяльності ЗДО. 

3.На основі опрацювання нормативних документів та статей у фахових 

періодичних виданнях скласти (дібрати) план інтерактивної форми проведення 

семінару в ЗДО. 

4.Продовжити збирання портфоліо майбутнього менеджера в галузі 

дошкільної освіти. 

План заняття. 

Питання для обговорення. 

1.Теоретична частина. 

1. Представлення опрацьованих нормативно-правових документів про 

організацію і проведення семінарів в ЗДО. 

2. Представлення опрацьованих статей про підготовку і проведення різних 

видів семінарів в ЗДО.  

2.Практична частина. 

Проведення в аудиторії з одногрупниками фрагменту   складеної (дібраної) 

інтерактивної форми семінару для працівників  ЗДО. 

Рекомендована література 

Основна: 2; 3; 4. 

Додаткова: 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9. 
 

Практичне заняття 1.2. «Компас» по методкабінету закладу дошкільної 

освіти (2 год.). 
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Завдання для студентів: 

1. Опрацювати нормативно-правові документи про про змістове наповнення 

методичного кабінету  ЗДО з питання супроводу освітньої діяльності. 

2. З посібників та фахових періодичних видань дібрати статті про види 

каталогів та особливості їх складання (паперова та електронна версії). 

3. Скласти  «компас» по методкабінету закладу дошкільної освіти на 

допомогу вихователям (тема – на вибір студента) та приготуватись до його 

представлення. 

4.Продовжити  збирання портфоліо майбутнього менеджера в галузі 

дошкільної освіти. 

План заняття. 

Питання для обговорення. 

1.Теоретична частина. 

1. Представлення опрацьованих нормативно-правових документів про 

змістове наповнення методичного кабінету  ЗДО з питання супроводу освітньої 

діяльності. 

2. Представлення опрацьованих статей про види каталогів та особливості їх 

складання (паперова та електронна версії). 

2.Практична частина. 

Представлення складеного  «компасу» по методкабінету на допомогу 

вихователям (тема – на вибір студента).  

Рекомендована література 

Основна: 2; 3; 4. 

Додаткова: 3; 4; 5; 7; 8; 9. 

 

Практичне заняття 1.3. Особливості планування роботи закладу дошкільної 

освіти за типом «ланцюжка» (2 год).   

Завдання для студентів: 

1. Опрацювати нормативно-правові документи про планування роботи 

закладу дошкільної освіти. 

2. З посібників та фахових періодичних видань дібрати статті про планування 

роботи закладу дошкільної освіти. 
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3. Скласти  (дібрати) алгоритм аналізу річного плану роботи закладу 

дошкільної освіти з метою використання його на практичному занятті. 

4.Продовжити  збирання портфоліо майбутнього менеджера в галузі 

дошкільної освіти. 

План заняття 

 

1.Представлення нормативно-правових документів про планування роботи 

закладів дошкільної освіти. 

2.Практичне ознайомлення студентів з річними планами роботи закладів 

дошкільної освіти та самостійне проведення їх аналізу (з опорою на алгоритм).  

3.Представлення студентами результатів проведеного аналізу річних планів 

роботи закладів дошкільної освіти. 

Рекомендована література 

Основна: 2; 3; 4. 

Додаткова: 1; 3; 4; 7; 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Вид діяльності студентів 

К
іл

ь
к
іс

н
і 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

К
іл

ь
к
іс

н
і 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

К
іл

ь
к
іс

н
і 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 

к
іл

ьк
іс

ть
 б

ал
ів

 

Відвідування лекцій 1 6 6     

Відвідування семінарських 

занять 

1 3 3     

Відвідування практичних 

занять 

1 3 3     

Робота на семінарському 

занятті 

10 1 10     

Робота на практичному 

занятті 

10 1 10     

Лабораторна робота (в тому 

числі допуск, виконання, 

захист) 

10 - -     

Виконання завдань для 

самостійної роботи 

5 8 40     

Виконання модульної роботи 25 2 50     

Виконання ІНДЗ 30 - -     

Разом 2 122 –  –  

Максимальна кількість балів: 

Розрахунок коефіцієнта: 

 

 

Змістовий модуль 1 з ПМК: 

 

122 : 100 = 1,22 

Студент набрав 85 балів 

 

Розрахунок 

 

85 : 1,22 = 69,7 

Оцінка за шкалою ECTS «задовільно» 

 

 

 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Тема 1.1.   Теоретичні основи і основні поняття дисципліни (2 год.). 

На основі опрацювання статей у  запропонованій літературі 
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та фахових періодичних виданнях на своїх робочих місцях провести  

наукове дослідження з таких питань, як стиль керівництва 

колективом та його особливості. 

Тема 1.2.  Поняття методичного супроводу освітньої діяльності 

закладу дошкільної освіти (3 год.). 

На основі опрацювання нормативно-правових документів, 

статей у  запропонованій літературі та фахових періодичних 

виданнях проаналізувати посадові інструкції директора та 

вихователя-методиста закладу дошкільної освіти (у формі таблиці) 

виокремивши питання методичного супроводу освітньої діяльності 

закладу дошкільної освіти. 

Тема 1.3.  Масові форми методичного супроводу освітньої 

діяльності  закладу дошкільної освіти (3 год.). 

На основі опрацювання нормативних документів, статей у  

запропонованій літературі та фахових періодичних виданнях 

скласти (дібрати) план підготовки і порядок денний першої у 

навчальному році педради ЗДО (підготовка до семінарського 

заняття 1.1.). 

Тема 1.4.  Групові форми методичного супроводу освітньої 

діяльності  закладу дошкільної освіти (3 год.).  

На основі опрацювання нормативних документів, статей у  

запропонованій літературі та фахових періодичних виданнях 

скласти (дібрати) план інтерактивної форми проведення семінару в 

ЗДО (підготовка до практичного заняття 1.1.). 

Тема 1.5.  Індивідуальні форми методичного супроводу освітньої 

діяльності закладу дошкільної освіти (3 год.).  

На основі опрацювання нормативних документів, статей у  

запропонованій літературі та фахових періодичних виданнях скласти план 

проведення консультації для вихователя (тема – на вибір студента). 

Тема 1.6.  Методичний кабінет – «мозковий центр» методичного 
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супроводу освітньої діяльності  закладу дошкільної освіти (3 год.). 

На основі опрацювання нормативних документів, статей у  

запропонованій літературі та фахових періодичних виданнях скласти  

«компас» по методкабінету закладу дошкільної освіти на допомогу 

вихователям - тема – на вибір студента (підготовка до практичного заняття 

1.2.), а з мережі Інтернет дібрати відео щодо обладнання методичного 

кабінету закладу дошкільної освіти з метою методичного супроводу 

освітньої діяльності (підготовка до семінарського заняття 1.3.). 

Тема 1.7. Структура організації науково-методичного супроводу 

освітньої діяльності в дошкільній освіті на різних рівнях (2 год.).   

На основі опрацювання нормативно-правових документів, статей у  

запропонованій літературі та фахових періодичних виданнях 

проаналізувати функціональні обов’язки методистів з дошкільної освіти  

району і міста (у формі таблиці). 

Тема 1.8. Планування роботи закладу дошкільної освіти як складова 

управлінської діяльності (3 год.). 

На основі опрацювання нормативних документів, статей у  

запропонованій літературі та фахових періодичних виданнях Скласти 

(дібрати) алгоритм аналізу річного плану роботи закладу дошкільної 

освіти (підготовка до практичного заняття 1.3.). 

  Разом: 22 год. 

 

 

 

 

 

 

Карта самостійної роботи студента  

зі змістового модуля 1 «Управління освітнім процесом» 

  
Теми змістового модуля 1 Академічний 

контроль 

Бали  Примітка 

Тема 1.1.Теоретичні основи і основні 

поняття дисципліни ( 2 

год.). 

 Модульна к/р, 

залік, екзамен  

5  
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Тема 1.2. Поняття методичного супроводу 

освітньої діяльності закладу дошкільної 

освіти (3 год.). 

Модульна к/р, 

залік, екзамен  

5  

Тема 1.3. Масові форми методичного 

супроводу освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти   ( 3 год.).  

 

Семінарське 

заняття, 

модульна к/р, 

залік, екзамен  

5  

Тема 1.4. Групові форми методичного 

супроводу освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти (3 год.). 

Практичне 

заняття, 

модульна к/р, 

залік, екзамен 

5  

Тема 1.5. Індивідуальні форми методичного 

супроводу  освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти (3 год.). 

Семінарське 

заняття, 

модульна к/р, 

залік, екзамен  

5  

Тема 1.6.  Методичний кабінет – 

«мозковий центр» методичного супроводу 

освітньої діяльності  закладу дошкільної 

освіти (3 год.). 

 

Семінарське 

заняття, 

практичне 

заняття, 

модульна к/р, 

залік, екзамен 

5  

Тема 1.7. Структура організації науково-

методичного супроводу освітньої 

діяльності в дошкільній освіті на різних 

рівнях (2 год.).   

 

Модульна к/р, 

залік, екзамен 

5  

Тема 1.8. Планування роботи закладу 

дошкільної освіти як складова 

управлінської діяльності (3 год.). 

 

 Практичне 

заняття, 

модульна к/р, 

залік, екзамен 

5  

Разом за змістовий модуль 1: 

22 години самостійної роботи. 

 40 балів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Формою проведення модульного контролю передбачено  комбіновану форму  

його проведення, що включає 2 блоки:  

1.Виконання тестових завдань у кількості 20 шт. 

2.Вирішення управлінської ситуації.  
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Розроблено 50 варіантів тестових завдань. Правильна відповідь 

студентом за кожне завдання тесту оцінюється  1 балом. Максимальна кількість 

балів за правильні відповіді завдань тестів – 20 балів. 

Вирішення управлінської ситуації передбачає перевірку рівня правової 

компетентності студентів, володіння ними основами методичного супроводу 

освітньої діяльності закладу дошкільної освіти. Оцінювання вирішення 

управлінської ситуації відбувається у діапазоні від 1 до 5 балів. 

Орієнтовні тестові завдання: 

1.Оберіть, хто є учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної 

освіти: 

а) педагогічні працівники закладу дошкільної освіти  

б) медичні працівники 

в) помічники вихователів і няні 

г) директор закладу дошкільної освіти 

д) вихователь-методист 

е) працівники харчоблоку 

є) директор школи 

ж) діти дошкільного віку 

з) фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної 

освіти 

і) батьки або особи, які їх замінюють  

к) асистенти дітей з особливими освітніми потребами 

 

2.Зазначте основну умову роботи творчих та ініціативних груп в 

закладах дошкільної освіти, районі,  місті: 

а) визначення складу груп   г) визначення графіку 

роботи 

б) складання плану роботи   д) створення «творчого 

продукту» 

в) визначення місця роботи           е)……………………  

 

 

3. Оберіть, на кого покладається відповідальність за здобуття дітьми 

дошкільної освіти, згідно Закону України “Про дошкільну освіту»: 

а) вихователя 

б) директора закладу дошкільної освіти 

в) вихователя-методиста 

г) дітей дошкільного віку 

д) батьків або осіб, які їх замінюють  

е)…………………… 
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4.Оберіть одну з основних засад (вихідне положення) ефективного 

планування, організації і здійснення методичного супроводу освітнього 

процесу закладу дошкільної освіти: 

 а) чіткість                           б) регулярність          в) конкретність 

 г) об’єктивність                 д) наочність               е) діагностування. 

 

Орієнтовні управлінські ситуації: 

 

1. Проаналізуйте ситуацію:    

 «Збуджені та галасливі діти середньої групи повертаються з 

прогулянки. Попереду йде вихователь. Вони заходять у 

приміщення дитячого садка. На порозі зустрічає їх директор і під 

час бесіди з дітьми задає такі запитання:  

- Що нового було сьогодні на прогулянці?  

- У які ігри ви грали з вихователем?  

- Хто був ведучим?  

- А що ще цікавого було на майданчику?»  

Дії директора:  

а) привітатись і попросити вихователя після зміни зайти у 

кабінет директора;  

б) негайно з’ясувати причини збудженості та галасливості 

дітей;  

в) негайно з’ясувати, чому вихователь іде попереду дітей і 

взяти пояснювальну записку;  

г) привітатись і зробити вигляд, що нічого не помітила;  

д) ваш варіант.  

Обгрунтуйте свій вибір рішення. 

 

2.Проаналізуйте ситуацію:    

«Вихователь на кілька хвилин запізнюється на роботу і вже 

на території дошкільного закладу зустрічає директора». 

Дії директора:  

а) привітатись і попросити вихователя після зміни зайти у 
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кабінет директора;  

б) повідомити вихователю, що на нього  давно вже чекають 

діти і догана;  

в) негайно з’ясувати причини запізнення і взяти 

пояснювальну записку;  

г) привітатись і зробити вигляд, що нічого не помітила;  

д) ваш варіант.  

Обгрунтуйте свій вибір рішення. 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання 

Форма семестрового контролю – залік. Залік отримує студент за 

результатами опрацювання матеріалів змістового модуля впродовж 

семестра та виконання видів роботи, передбачених програмою, а саме: 

відвідування лекцій, семінарських і практичних занять, роботи на 

лекціях, семінарських і практичних заняттях, своєчасного виконання 

завдань для самостійної роботи та виконання двох модульних 

контрольних робіт. 

 

 

 

 

6.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Оцінка  Кількість балів 

Відмінно 100-90 

Дуже добре 

Добре 

82-89 

75-81 

Задовільно 

Достатньо 

69-74 

60-68 

Незадовільно 0-59 

 

Розподіл балів, які отримують студенти  

 зі змістового модуля 1 «Управління освітнім процесом» 

Разом: 60 год.: лекції -12 год., семін. заняття - 6 год., практ. заняття 

– 6 год.,  самост. робота -  22 год., МКР - 4 год., сем. к/р -10 год. 
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Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т.1.1. Т.1.2. Т.1.3. Т.1.4. Т.1.5. Т.1.6. Т.1.7. Т.1.8. 100 
6 6 16 6 5 15 6 6 

МКР №1- 25 балів МКР №2- 25 балів 

Максимальна кількість балів за змістовий модуль 1–122  

( коефіцієнт – 1,22)  

До розрахунку взято 1 семінарське заняття і 1 практичне заняття 

 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

 

Основні (базові) 

 

1.Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій 

школі / З.І.Слєпкань: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2005. – 239 с. 

https://www.twirpx.com/file/698478/  

2.Управление качеством образования / под ред. М.Пташника.-

М.: Пед. общ. Рос.- 2006.-448 с. 

https://www.twirpx.com/file/976525/  

3. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2006. – 365 с. 

https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf  

3.Черниш А.П. Менеджмент освіти: Навч. посіб. – К.: Вид. 

«Університет» КМПУ імені Б.Д.Грінченка,2008. – 49с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/7034/1/A_Chernysh_NP_OM_IS.pdf 

 

Додаткові: 

1.Григораш В.В., Касьянова О.М. та ін. Управління навчальним 

закладом: Навч.-метод. посіб. у двох частинах. – Х.: «Ранок», І ч. 

- 2003. -160 с.; ІІ ч. – 2003. – 152 с. 

2.Групові форми методичної роботи  з педагогами в сучасному 

дошкільному навчальному закладі / за заг. ред. К.Л.Крутій. – З.: ТОВ 

«ЛІПС» ЛТД, 2004. -144 с. 

https://www.twirpx.com/file/698478/
https://www.twirpx.com/file/976525/
https://library.udpu.edu.ua/library_files/6381_01.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/7034/1/A_Chernysh_NP_OM_IS.pdf
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 3.Калуська Л. Науково-методична робота в дошкільному навчальному 

закладі [Практ.-орієнт. посіб.] / Л.Калуська, М. Отрощенко, І.Вірстюк.- 

К.: Шк. світ, 2011.-192с. 

4.Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформ.-метод. 

матеріали на допомогу керівникові ДНЗ / Упор. Н.Майор, .Манилюк 

та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2006.-168 с. 

5.Коваленко А. Інтерактивні форми роботи з педагогами у 

міжатестаційний період // Вихователь-методист дошкільного 

закладу.-2013.-№11.- С.18-21. 

6. Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному 

дошкільному навчальному закладі / за заг. ред. К.Л.Крутій. – З.: 

ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. – 128 с. 

7.Методичний кабінет у дитячому садку.-К.: Шк.світ, 2008.-128 

с. 

8.Омельяненко Н. Організація роботи вихователя-методиста / 

Н.Омельяненко // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 

2017. - № 9. – С.16-21. 

9.Панасюк Т. Методична розробка як показник високої професійної 

майстерності // Вихователь-методист дошкільного закладу.-2013.-

№11.- С.4-9. 

10.Цехмістрова Г. С. Управління в освіті та педагогічна діагностика 

: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. С. Цехмістрова, Н. А. 

Фоменко. - К.: Вид. Дім «Слово», 2005.- 280 с. 

 

Нормативно-правові документи: 

1.Закон України «Про дошкільну освіту» 

http://osvita.ua/legislation/law/2234/  

2. «Планування роботи в ДНЗ» (лист МОН України від 2009 р.) 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/4277/  

http://osvita.ua/legislation/law/2234/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/4277/
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3. «Примірне положення про методичний кабінет закладу 

дошкільної освіти», затв. наказом МОН України (2018 р.) 

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/   

4.Інстр.-метод. рекомендації МОН України «Щодо організації 

діяльності закладів освіти, які забезпечують здобуття дошкільної 

освіти у  2019/2020 навчальному  році» 

https://base.kristti.com.ua/?p=6959  

5.«Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній 

період» (лист МОН України 16.03.2012 р.). 

http://www.kharkivosvita.net.ua/document/2628  

6. «Рекомендації щодо організації і проведення метод. роботи з пед. 

кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти»  (лист МОН 

України 2002 р.)  

boryspil-dnz-

veselka.edukit.kiev.ua/.../Рекомендації%20щодо%20організації%20і

%. . 

7. «Щодо організації роботи  з музичного виховання дітей у 

дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 

02.09.2016 р.). https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-

2016-1-9-454-shhodo-organizatsiyi-roboti-z-muzichnogo-vihovannya-

ditey-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/  

8. «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних 

навчальних закладах» (лист МОН України від 02.09.2016 р.). 

https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-456-

shhodo-organizatsiyi-fizkulturno-ozdorovchoyi-roboti-u-doshkilnih-

navchalnih-zakladah/  

9.«Щодо забезпечення наступності дошкільної і початкової 

освіти» (лист МОН України від 19.04.2018 р.) 

http://www.kharkivosvita.net.ua/document/6624  

 

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
https://base.kristti.com.ua/?p=6959
http://www.kharkivosvita.net.ua/document/2628
http://boryspil-dnz-veselka.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.doc
http://boryspil-dnz-veselka.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.doc
http://boryspil-dnz-veselka.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.doc
http://boryspil-dnz-veselka.edukit.kiev.ua/Files/downloads/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%20%D0%B7%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%96%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8.doc
https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-454-shhodo-organizatsiyi-roboti-z-muzichnogo-vihovannya-ditey-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/
https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-454-shhodo-organizatsiyi-roboti-z-muzichnogo-vihovannya-ditey-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/
https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-454-shhodo-organizatsiyi-roboti-z-muzichnogo-vihovannya-ditey-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/
https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-456-shhodo-organizatsiyi-fizkulturno-ozdorovchoyi-roboti-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/
https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-456-shhodo-organizatsiyi-fizkulturno-ozdorovchoyi-roboti-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/
https://imzo.gov.ua/2016/09/08/list-mon-vid-02-09-2016-1-9-456-shhodo-organizatsiyi-fizkulturno-ozdorovchoyi-roboti-u-doshkilnih-navchalnih-zakladah/
http://www.kharkivosvita.net.ua/document/6624
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9. Додаткові ресурси 

1. Матеріали сайту Міністерства освіти і науки України 

https://mon.gov.ua/ua/tag/doshkilna-osvita  

2. Матеріали сайту Інституту модернізації змісту освіти МОН 

України  https://imzo.gov.ua/  

3. Матеріали сайту Асоціації працівників дошкільної освіти України 

http://www.doshkillia.ua/   

4. Матеріали сайту Департаменту освіти і науки м.Києва 

http://don.kievcity.gov.ua/  

5. Електронний репозиторій  публікацій професорсько-

викладацького колективу Київського університету імені Бориса 

Грінченка http://elibrary.kubg.edu.ua/ 

6. Матеріали сайту Інституту післядипломної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка http://ippo.kubg.edu.ua/  

7. Матеріали сайту https://shop.mcfr.ua/catalog/osvita/vmdz/  

8. Матеріали сайту І.Терещенко, методиста Славутицького міського 

методичного центру http://metodistdnz.at.ua/  
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