
УІ. Навчально-методична карта дисципліни «Методична робота та основи педагогічного консультування», група 4ПДБд 

 

7 СЕМЕСТР: індивідуальна робота 18 год., самостійна робота – 162 год., залік (разом: 180 год.) (ДЕННА форма навчання) 

 

 

Тиждень 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Назва 

модуля 
Модуль 1. Методична робота у закладах культурно-дозвіллєвої 

діяльності (54 балів) 

Модуль 2. Теорія і практика педагогічного 

консультування (46 балів) 

Теми  

індивіду-

альних 

занять 

Предмет, мета 

і завдання 

інтегрованого 

курсу «Мето-

дична робота 

та основи 

педагогічного 

консультуван

ня» 

Зміст мето-

дичної 

роботи у 

закладах і 

установах 

освіти  

 

Методи методичної 

роботи у закладах куль-

турно-дозвіл-лєвої 

діяльності.   

Форми  методичної 

роботи у закладах куль-

турно-дозвіллєвої 

діяльності 

 

Інформаційні технології у 

методичній роботі.  

Організація методичної 

роботи у закладах 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності 

 

Педагогічне 

консультування 

у професійній 

діяльності педа-

гогів-організа-

торів культурно-

дозвіллєвої 

діяльності  

 

Процес 

консультува

ння: зміст і 

структура  

 

Моделі 

консультаці

йної 

взаємодії  

 

Методи 

педагогіч-

ного 

консульту

вання  

 

Технології 

педагогічно

го 

консультува

ння  

 

Самостій

на робота  

Підготувати реферати та презентації по темам: 

 «Роль методичної роботи в освіті та культурно-дозвіллєвій діяльності» (22 бали) 

«Організація методичної роботи у закладах культурно-дозвіллєвої сфери»  (22 бали) 

 

Підготувати реферат і презентацію по темі: 

 «Сучасні технології педагогічного консультування та специфіка їх 

застосування» (22 бали) 

Підготувати пам’ятку «Вимоги до особистості консультанта у галузі 

освіти» (12 балів) 

 

 

Види 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Описати процедуру створення баз даних інформації (10 балів) 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

Визначити переваги і недоліки групових та  індивідуальних методів 

педагогічного консультування (12 балів) 

 

Залік 100 балів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УІ. Навчально-методична карта дисципліни «Методична робота та основи педагогічного консультування», група 4ПДБз 

7 СЕМЕСТР: лекції - 12 год., семінарські – 6 год., практичні – 6 год., самостійна робота – 156 год., залік (разом: 180 год.)  

(ЗАОЧНА форма навчання) 

Тиждень Осіння сесія 

Назва 

модуля 
Модуль 1. Методична робота у закладах культурно-дозвіллєвої 

діяльності (54 балів) 

Модуль 2. Теорія і практика педагогічного 

консультування (46 балів) 

Теми  

лекцій 

Л.1. 

 Предмет, мета і 

завдання інтегро-

ваного курсу 

«Методична 

робота та основи 

педагогічного 

консультування» 

 

Л.2.  

Зміст 

методичної 

роботи у 

закладах і 

установах 

освіти  

Л.3. 

Методи 

методич-

ної роботи 

у закладах 

культурно

-дозвіллє-

вої 

діяльності  

Л.4. 

Форми  

методич-

ної роботи 

у закладах 

культурно

-дозвіл-

лєвої 

діяльності 

Л.5. 

Інформа-

ційні тех.-

нології у 

методичні

й роботі  

Л.6. 

Організація 

методичної 

роботи у 

закладах 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності 

 

Л.7.  

Педагогічне 

консультуванн

я у професійній 

діяльності 

педа-гогів-

організато-рів 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності  

Л.8.  

Процес 

консульт

ування: 

зміст і 

структур

-ра  

 

Л.9. 

Моделі 

консульт

аційної 

взаємо-

дії  

 

Л.10. 

Методи 

педагог-

гічного 

консульт

ування  

 

Л.11. 

Технології 

педагогічного 

консультуван-

ня  

 

Теми  

семінар-

ських занять 

Роль методичної 

роботи в освіті 

та культурно-

дозвіллєвій 

діяльності 

7 балів 

Зміст 

методичної 

роботи у 

закладах і 

установах 

освіти 

7 балів 

    Педагогічне 

консультуванн

я в освіті та 

культурно-

дозвіллєвій 

діяльності 

19 балів 

    

Теми  

практичних 

занять 

  Портфоліо 

методиста 

15 балів 

 

  Методика 

організації та 

проведення 

методичного 

заходу 

15 балів 

 

 

    Технології 

педагогічного 

консультуван-

ня у роботі з 

педагогічними 

працівниками 

закладів 

культурно-

дозвіллєвої 

діяльності  

15 балів 

Самостійна 

робота 

Підготовлення до семінарських і практичних занять та модульного контролю Підготовлення до семінарських і практичних занять та модульного 

контролю 

Види 

контролю 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 1. 

Описати процедуру створення баз даних інформації (10 балів) 

 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 2. 

Визначити переваги і недоліки групових та  індивідуальних методів 

педагогічного консультування (12 балів) 

Залік 100 балів 

 


