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ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВИХ ЗАСАД  
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

(20–30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

У статті зроблено дефінітивний аналіз дослідження організаційно-змістових засад методичної роботи 
в дошкільних навчальних закладах України (20–30-ті роки ХХ століття). Проаналізовано роботи та погля-
ди вітчизняних і закордонних науковців щодо формування категоріально-понятійного апарату дослідження. 
З’ясовано, що більшість понять досліджуваної сфери не мають однозначного визначення, трактуються дослід-
никами залежно від об’єкта та предмета дослідження, а також розуміння поняття «засади». 

Методична робота в дошкільних навчальних закладах у 20–30-ті роки ХХ століття активно розвивалася, 
хоча це поняття і не було в широкому педагогічному обігу, а було лише прописане в назвах інструкційних лис-
тів, рекомендаціях, положеннях тощо, тому потребував уточнення термін «методична робота в дошкільному 
навчальному закладі». Методичну роботу в дошкільному начальному закладі розглядаємо як систему заходів, 
спрямованих на вдосконалення педагогічної діяльності та підвищення рівня педагогічної майстерності педаго-
гів, що сприяє покращенню освітнього процесу в закладі дошкільної освіти і є однією з умов успішного виховання 
та навчання дітей дошкільного віку. До змістових засад відносимо мету, завдання і зміст методичної роботи. 
До організаційних засад – принципи, методи і форми методичної роботи, а також кадрові та матеріально-тех-
нічні умови. Організаційно-змістові засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах розглядаємо 
як сукупність взаємозумовлених і взаємозалежних теоретичних, практичних та нормативних положень, що 
визначають мету, завдання, зміст, методи, форми, принципи, а також кадрові та матеріально-технічні умови 
здійснення методичної роботи в дошкільних навчальних закладах.

Дефінітивний аналіз проблеми організаційно-змістових засад методичної роботи в дошкільних навчальних 
закладах України у 20–30-ті роки ХХ століття уможливлює подальше дослідження.

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, засади, змістові засади, методична робота, організаційні 
засади, організаційно-змістові засади.
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DEFINITIVE ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL AND CONTENT PRINCIPLES  
OF METHODICAL WORK IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

OF UKRAINE (20–30S OF THE XXST CENTURY)

The article makes a definitive analysis of the organizational and content principles of methodical work in preschool 
educational institutions of Ukraine (20–30s of the XXst century). The concepts of “methodical work”, “principles”, 
“organizational principles”, “content principles”, “organizational and content principles of methodical work” are 
defined. It was found that most of these concepts do not have an unambiguous definition, but they are interpreted by 
researchers depending on the subject of research and the definition of the concept of principle.

In the context of our research, methodical work in a preschool educational institution is considered as a system 
of measures aimed at improving pedagogical activities and improving the pedagogical skills of teachers, which is one 
of the components of education and training of preschool children and it also improves the educational process in 
preschool education.

We consider the concepts of “organizational” and “pedagogical” principles as interdependent and complementary. 
The pedagogical principles of methodical work in a preschool educational institution are the purpose, tasks and content 
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Постановка проблеми. У сучасних умовах 
розвитку суспільства одним із першочергових 
завдань підвищення якості дошкільної освіти 
є питання організації методичної роботи в закладах 
дошкільної освіти. Методична робота є важливим 
показником успішності роботи закладу дошкіль-
ної освіти й одним з основних шляхів реформу-
вання освіти, визначеного Державною національ-
ною програмою «Освіта» («Україна ХХІ ст.»), 
законами України «Про освіту», «Про дошкільну 
освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти. 
Прискорений розвиток дошкільної освіти в Укра-
їні зумовлює необхідність дослідження історії 
дошкільної педагогіки та педагогічного досвіду 
для виокремлення і трансформації продуктив-
них ідей організації методичної роботи в сучасні 
умови діяльності закладів дошкільної освіти.

Аналіз досліджень. Теоретичні аспекти мето-
дичної роботи в закладах освіти різного рівня 
представлено у працях І. Жерносєка, О. Зубкова, 
В. Колібабчука, С. Майданенко, В. Павленко, 
О. Сидоренко й інших. Розкрито зміст, форми, осо-
бливості організації методичної роботи в сучас-
них закладах дошкільної освіти в дослідженнях 
К. Білої, О. Долинної, О. Корнєєвої, К. Крутій, 
А. Морозової, Л. Швайки, О. Янко й інших. Пред-
ставлено багатоаспектний практичний досвід здій-
снення методичної роботи в закладах дошкільної 
освіти у працях Г. Бєлєнької, Н. Гавриш, І. Кін-
драт, І. Кондратець, Н. Омельяненко, Н. Платохі-
ної, І. Романюк, Н. Савінової, О. Стаєнної та ін. 
Заслуговують на увагу дослідження, присвячені 
формуванню фахової компетентності майбут-
ніх організаторів дошкільної освіти, Г. Бєлєнь-
кої, К. Волинець, Л. Гаращенко, О. Коваленко, 
О. Половіної та інших. Історико-педагогічні 
аспекти розвитку суспільного дошкільного вихо-
вання в Україні, зміст, форми, методи, планування 
навчально-виховного процесу вивчали: Л. Арте-
мова, О. Бондар, З. Борисова, О. Венгловська, 
О. Проскура, А. Січкар, Т. Степанова, І. Улюка-
єва й інші. Генезу організації методичної роботи 
в радянській і вітчизняній освіті розглянуто у пра-
цях В. Дородних, А. Єрмоли, Л. Калініної, Г. Лит-
виненка, Ю. Сирової, Т. Ткачевої та інших. Проте 

невизначеність значущих дефініцій із проблеми 
організаційно-змістових засад методичної роботи 
в дошкільних навчальних закладах України 
у 20–30-ті рр. ХХ ст. зумовила вибір теми нашої 
статті. 

Мета статті – охарактеризувати базові поняття 
у площині проблеми організаційно-змістових 
засад методичної роботи в дошкільних навчаль-
них закладах України у 20–30-ті рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. У 20–30-ті рр. 
ХХ ст. для суспільного дошкільного виховання 
в Україні базовими були питання матеріального 
та санітарно-гігієнічного забезпечення закла-
дів дошкільної освіти. Але актуальними були 
і питання, що стимулювали розвиток методичної 
роботи: визначення змісту дошкільної освіти, 
упровадження нових наукових ідей у практику, 
підвищення рівня педагогічної майстерності 
вихователів. Методична робота в закладах для 
дітей дошкільного віку активно розвивалася, хоча 
це поняття і не було в широкому педагогічному 
обігу, а було лише прописане в назвах інструк-
ційних листів, рекомендаціях, положеннях тощо. 
Тому вважаємо необхідним розглянути й уточ-
нити поняття «методична робота в дошкільному 
навчальному закладі».

Залежно від предмета дослідження науковці 
розглядають методичну роботу як складову час-
тину системи підвищення кваліфікації педагогів 
(Бабанський, 1984; Бенцион, 1975; Даниленко, 
2005; Жєрносєк, 2006); як процес підвищення 
або вдосконалення професійного рівня педагогів 
(Бабанський, 1970; Гавриш, 2009; Ганжа, 2010; 
Єрмола, 1998; Корнєєва, 2012; Крутій, 2004); як 
форму управління освітнім процесом закладу 
дошкільної освіти (Біла, 2005; Морозова, 2003; 
Янко, 2009).

В «Енциклопедії освіти» зазначено, що мето-
дична робота – цілісна, заснована на досягненнях 
науки, освітніх інноваціях, конкретному аналізі 
стану освітнього процесу система аналітичної, 
пошукової, діагностичної, інформаційної, орга-
нізаційної діяльності та заходів, спрямованих 
на всебічне підвищення професійної майстер-
ності кожного педагога, розвитку його творчого  

of teachers’ activity. If the purpose, tasks and content are the content principles of methodical work in the educational 
process of preschool educational institution, then organizational principles are the main ways to use them. These include 
the principles, methods and forms of methodical work, personnel and logistical conditions.

Organizational and content principles of methodical work in preschool educational institutions include the purpose, 
methodological approaches, principles that are the basis for determining the content of methodical work of preschool 
educational institutions, and a set of pedagogical conditions (program-methodical, personnel and material-technical) 
that ensure its implementation.

Key words: preschool educational institution, principles, content principles, methodical work, organizational 
principles, organizational and content principles.
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потенціалу, педагогічного потенціалу загалом 
та вдосконалення якості освітньої роботи (Енци-
клопедія освіти, 2008).

І. Зязюн розглядав методичну роботу як систему 
підвищення кваліфікації педагогів у взаємозв’язку 
теорії із практикою, що уможливлює вчасне реа-
гування на соціально-економічні, технологічні 
й освітні зміни в суспільстві (Зязюн, 2002). 

Методична робота – це система взаємопов’я-
заних заходів, спрямованих на підвищення педа-
гогічної майстерності педагогів дошкільного 
закладу, розвиток їхнього творчого потенціалу, 
що сприяє зростанню рівня освіченості та вихо-
ваності дітей. Метою методичної роботи є ство-
рення умов для опанування педагогами багат-
ства національної педагогічної науки, новинок 
дошкільної педагогіки та психології (Ляшенко, 
Шинкаренко, 2008: 101). 

Методична робота в дошкільному навчальному 
закладі передбачає навчання педагогів роботи 
з дітьми, підвищення їхньої педагогічної кваліфі-
кації (Васильєва та ін., 1990). 

А. Морозова методичну роботу в дошкіль-
ному навчальному закладі розглядає як феномен, 
що є засобом управління педагогічним процесом 
і діяльністю педагогічного колективу (та кожного 
вихователя в ньому); вона спрямована на підви-
щення професійної компетентності вихователів, 
розвиток педагогічної майстерності, творчості; 
узагальнення, популяризацію та впровадження 
кращого педагогічного досвіду, що сприятиме 
підвищенню якості виховання та навчання дітей 
(Морозова, 2003).

Методична робота – це систематична колек-
тивна й індивідуальна діяльність педагогіч-
них працівників, спрямована на вдосконалення 
їхньої кваліфікації та професійної майстерності 
(Швайка, 2007: 152).

Методична робота – підбір раціональних мето-
дів навчання і виховання дітей, що потребує під-
вищення загальнопедагогічного рівня вихователя 
та його методичної готовності до організації 
і здійснення освітнього процесу, обмін досвідом 
між членами педагогічного колективу, виявлення 
і поширення кращого педагогічного досвіду 
(Овчарова, 2000: 307).

І. Жерносєк визначає методичну роботу як 
цілісну систему підвищення професійної май-
стерності та кваліфікації педагогів у міжкурсовий 
та докурсовий періоди (Жерносєк, 2006). 

Ю. Бабанський методичну роботу трактує як 
вдосконалення науково-теоретичної, методичної, 
психологічної підготовки педагогів, підвищення 
професійної майстерності, творчого потенціалу, 

розширення загального культурного рівня, що 
формує здатність швидко адаптуватися до постій-
них змін в освіті та сприяє позитивним результа-
там освітнього процесу (Бабанський, 1970).

Думку науковця розділяє дослідниця Ю. Сирова 
і визначає методичну роботу в дошкільному 
навчальному закладі як «<…> цілісну, засновану 
на досягненнях науки й педагогічного досвіду, на 
конкретному аналізі навчально-виховного про-
цесу систему взаємозалежних дій і заходів, спря-
мованих на всебічне підвищення кваліфікації 
й професійної майстерності кожного вихователя 
(включаючи заходи щодо керування професій-
ною самоосвітою, самовихованням, самовдос-
коналенням), на розвиток і підвищення творчого 
потенціалу педагогічного колективу дошкіль-
ного навчального закладу в цілому, а в кінцевому 
результаті – на вдосконалювання навчально-
виховного процесу дошкільного закладу, на досяг-
нення оптимального рівня виховання й розвитку 
дітей дошкільного віку» (Сирова, 2017: 43–44).

Науковець О. Корнєєва розглядає методичну 
роботу як обов’язкову та важливу складову час-
тину освітньої діяльності дошкільного навчаль-
ного закладу; систему підвищення кваліфікації 
педагогів, яка сприяє розвитку професійної май-
стерності, творчого потенціалу, позитивно впли-
ває на освітній процес; у дошкільному навчаль-
ному закладі виконує завдання методичного 
забезпечення освітнього процесу, популяризацію 
новітніх психолого-педагогічних знань, ство-
рення належних умов для самовдосконалення 
педагогів, забезпечення методичної підтримки, 
реалізації ініціативи педагогів та впровадження 
у практику кращої навчально-методичної літера-
тури й методичних розробок. Дослідниця конста-
тує: «Методична робота в дошкільному навчаль-
ному закладі – це сукупність дій, спрямованих 
на забезпечення підвищення кваліфікації педа-
гогів, якості освітнього процесу в дошкільних 
навчальних закладах, поширення психолого-педа-
гогічних знань серед батьків» (Корнєєва, 2012: 
20). Уважаємо, що науковець найбільш широко 
розкрила поняття методичної роботи в дошкіль-
ному навчальному закладі, тому її тлумачення 
беремо за основу, методичну роботу в дошкіль-
них навчальних закладах розглядаємо в контексті 
нашого дослідження як систему заходів, спрямо-
ваних на вдосконалення педагогічної діяльності 
та підвищення педагогічної майстерності педаго-
гів, що сприяє покращенню освітнього процесу 
в дошкільному закладі освіти і є однією з умов 
успішного виховання та навчання дітей дошкіль-
ного віку.
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Зважаючи на те, що головним об’єктом мето-
дичної роботи в закладі дошкільної освіти є педаго-
гічні працівники, варті уваги погляди Г. Бєлєнької, 
що мають бути враховані у плануванні методичної 
роботи з педагогами: у структурованому вигляді 
професійна компетентність вихователя виглядає 
як «триступінчаста піраміда, основу якої станов-
лять професійні знання, на їх основі формуються 
вміння та навички, а індивідуалізація й інтерпре-
тація їх особистістю стає базисом розвитку профе-
сійних здібностей» (Бєлєнька, 2011).

Аналіз джерел свідчить, що період 20–30-х рр. 
ХХ ст. характеризується становленням радянської 
системи дошкільної освіти, науковим обґрун-
туванням теоретичних, організаційних та мето-
дичних основ діяльності дошкільних закладів. 
З’ясовано, що це період активного розвитку змісту 
та форм організації методичної роботи в системі 
дошкільного виховання, серед яких педагогічні 
виставки, стаціонарні та пересувні бібліотеки, 
педагогічні музеї, досвідні станції, педагогічні 
комітети та спеціальні комісії з дошкільного вихо-
вання, підготовчі курси, участь у Всеросійських 
з’їздах, нарадах і конференціях із дошкільного 
виховання, розроблення та впровадження у прак-
тику навчальних посібників та методичних реко-
мендацій. Тому, зважаючи на предмет нашого 
дослідження, уважаємо за необхідне визначити 
поняття «організаційно-змістові засади методич-
ної роботи в дошкільних навчальних закладах».

У результаті аналізу дисертаційних дослі-
джень та праць науковців виявлено, що дефініції 
«організаційно-змістові засади», «організаційні 
засади» та «змістові засади» дослідники пере-
важно розглядають у сукупності їхніх складни-
ків (принципи, передумови, умови, зміст, форми, 
методи, функції, критерії тощо). Цілісне поняття 
трактують по-різному, виходячи із визначення 
поняття «засади» та відповідно до об’єкта і пред-
мета дослідження.

У «Тлумачному словнику сучасної української 
мови» зазначено, що термін «засади» розгляда-
ється як «основа чогось, те головне, на чому ґрун-
тується, базується що-небудь; вихідне, головне 
положення, принципи, основа світогляду; спосіб, 
метод здійснення чого-небудь» (Тлумачний слов-
ник, 2005: 157).

З огляду на це Л. Березівська до організацій-
них засад відносить перебіг реформи (підготовка, 
розроблення й ухвалення основоположних доку-
ментів, здійснення та реалізація), її організаторів 
(ініціатори й учасники) і умови здійснення (сус-
пільно-політичні, соціально-економічні). Поняття 
«організаційні засади» розглядає у взаємозалеж-

ності та взаємодоповнюваності з поняттям «педа-
гогічні засади». Поняття «педагогічні засади» 
ототожнює з поняттям «процесуально-змістові 
засади», спираючись на поняття «процес» як 
послідовну зміну станів або явищ, яка відбува-
ється закономірним порядком; перебіг розвитку 
чого-небудь; сукупність послідовних дій, засо-
бів, спрямованих на досягнення певних наслідків, 
та поняття «зміст» – сутність, внутрішня особли-
вість чого-небудь; розумна основа, мета, призна-
чення чого-небудь. До процесуально-змістових 
засад науковець відносить педагогічні причини 
і цілі, принципи, напрями, результати і наслідки, 
досвід реформ (Березівська, 2009: 26–27).

Ю. Сирова в дисертаційному дослідженні 
«Організаційно-педагогічні засади методичної 
роботи в дошкільних навчальних закладах Укра-
їни (друга половина ХХ ст.)» визначає органі-
заційно-педагогічні засади методичної роботи 
в дошкільному навчальному закладі як «сукуп-
ність взаємозалежних і взаємозумовлених тео-
ретичних та нормативних положень, педагогіч-
них основ (мета, умови, форми, методи, зміст, 
підходи) та принципів, що забезпечують ефек-
тивну організацію навчально-виховного процесу 
у дошкільних закладах освіти та професійно-
практичну діяльність учасників освітнього про-
цесу» (Сирова, 2017: 47).

Т. Козак визначає поняття організаційні засади 
як вирішення органами управління в освіті про-
блем нормативного забезпечення інноваційних 
технологій навчання (Козак, 2007).

В «Енциклопедії освіти» зазначено, що орга-
нізація – це внутрішня підпорядкованість, узго-
дженість, сукупність процесів або дій, що ведуть 
до вдосконалення взаємозв’язків між частинами 
цілого. Організація навчально-виховного процесу 
розглядається як сукупність цілеспрямованих 
педагогічних дій, спрямованих на формування 
освіченої, гармонійно розвиненої особистості, 
здатної до постійного оновлення знань, високої 
професійної компетентності, швидкої адаптації 
до змін у соціально-культурній сфері (Енциклопе-
дія освіти, 2008: 613).

О. Корнєєва зазначає, що поняття «організація 
методичної роботи в дошкільному навчальному 
закладі» ширше, ніж поняття «організація мето-
дичної роботи з вихователями», а результатом 
методичної роботи в дошкільному навчальному 
закладі є налагоджена робота кваліфікованих 
вихователів, якісний освітній процес із дітьми, 
активна участь батьків у роботі закладу. Органі-
зація методичної роботи визначається норматив-
ними документами локального, регіонального  
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та державного рівнів (Корнєєва, 2012: 25).  
До системи організації методичної роботи з вихо-
вателями дошкільних навчальних закладів дослід-
ниця відносить мету, завдання, форми, технології, 
умови, результати методичної роботи (Корнєєва, 
2012: 27).

С. Гончаренко змістові засади діяльності 
навчального закладу визначив як «спрямованість 
навчального процесу на формування системи нау-
кових знань, практичних умінь і навичок та спо-
собів діяльності, які повинен опанувати учень 
у процесі навчання. Змістові засади залежать від 
рівня розвитку науки, техніки й економіки країни, 
національних особливостей системи освіти, сус-
пільних потреб та політики керівних органів 
країни» (Гончаренко, 1997).

Предметом методичної роботи є ще не здій-
снена педагогічна діяльність, отже, її змістова 
структура зосереджена не на продукті педагогіч-
ної діяльності, а саме на її суб’єкті (Нестерова 
та ін., 2012).

Зміст методичної роботи в дошкільному 
закладі, крім досягнення належної якості освіт-
нього процесу з дітьми, передбачає підвищення 
кваліфікації та педагогічної майстерності вихо-
вателів, покращення ефективності роботи педаго-
гічного колективу загалом (Нікішина, 2007).

Зміст методичної роботи визначається відпо-
відно до загальної мети державної освіти та фор-
мується відповідно до особливостей, потенціалу 
і якості роботи кожного дошкільного закладу 
й педагогічного колективу (Корнєєва, 2012: 40).

Для нашого дослідження близькі позиції нау-
ковця К. Крутій стосовно змісту теоретичного 
і практичного навчання педагогів і спрямування 
на: «практичну діяльність; формування певної 
суми знань, умінь і навичок, які необхідні для 
здійснення практичної діяльності; розвиток зді-
бностей (прихованих і наявних), умінь наукового 
пошуку, експериментування; збагачення загаль-
ної культури педагога, розширення його круго-
зору, обізнаності у різних галузях науки, техніки, 
виробництва, суспільного життя тощо» (Крутій, 
2014: 8–9).

Методична робота в закладі, на думку І. Жерно-
сєка, за своїм змістом має бути пов’язана з іншими 
формами роботи з підвищення кваліфікації педа-
гогічних кадрів (курсова перепідготовка, діяль-
ність районних методичних об’єднань, семінари 
тощо), «з одного боку, продовжувати та закріплю-
вати ту роботу, яка проводилась на курсах і семі-
нарах, а із другого – має готувати педагогічні 
кадри до наступної курсової перепідготовки» 
(Жерносєк, 2006: 19).

Більшість науковців у своїх працях розглядають 
організаційно-педагогічні засади: сукупність кон-
цептуально значущих положень, вивчення переду-
мов, умов, створення нормативного і програмно-
методичного забезпечення для професійного 
розвитку фахівців та створення додаткових мож-
ливостей для їх соціально-професійної затребува-
ності (Ушакова, 2020); педагогічні основи та прин-
ципи навчання разом з основними положеннями 
його організації (Шерстюк, 2009); сукупність 
структурних, науково-методичних, педагогічних, 
матеріально-технічних умов, що характеризу-
ють і забезпечують навчально-виховний процес 
(Оружа, 2010); педагогічні засади – сукупність 
фундаментальних положень педагогіки і психо-
логії щодо розвитку особистості, а саме поняття, 
концепції, моделі, педагогічні закономірності; 
теорія та методика професійної освіти та соці-
альної педагогіки, що спрямовані на досягнення 
мети, завдань професійної підготовки майбутніх 
фахівців (Вайнола, 2009). Дослідниця І. Співакова 
розглядає поняття «організаційно-педагогічні 
засади» як «сукупність концептуально значущих 
положень, які є теоретичною і практичною осно-
вою реалізації процесу інноваційного розвитку 
вчителів у системі методичної роботи». Та визна-
чає опосередковані засади – дотримання законо-
мірностей, принципів та підходів інноваційного 
розвитку, державна освітня політика, інновацій-
ний дух колективу й управління ним тощо; і без-
посередні засади – неперервність професійного 
зростання педагогів у системі методичної роботи, 
мотивація, інформаційне забезпечення системи 
науково-методичної роботи, створення розвиваль-
ного освітнього середовища з метою реалізації 
прагнення педагогів до самоосвіти, інноваційна 
система управління тощо (Співакова, 2020: 162).

Як бачимо, поняття «організаційно-педаго-
гічні засади» ширше за поняття «організаційно-
змістові засади». Конкретизуючись через систему 
завдань, мета визначає зміст методичної роботи 
в дошкільному навчальному закладі. Якщо мета, 
завдання і зміст становлять змістові засади мето-
дичної роботи в освітньому процесі дошкільного 
навчального закладу, то організаційні засади 
являють собою основні способи реалізації їх 
у зазначеному процесі. До них відносимо прин-
ципи, методи і форми методичної роботи, а також 
кадрові та матеріально-технічні умови. Дефініції 
«організаційні» та «змістові» засади розглядаємо 
як взаємозалежні і взаємодоповнюючі. 

У контексті нашого дослідження організаційно-
змістові засади методичної роботи в дошкільних 
навчальних закладах розглядаємо як сукупність 
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взаємозумовлених і взаємозалежних теоретичних, 
практичних та нормативних положень, що визна-
чають мету, завдання, зміст, методи, форми, прин-
ципи, а також кадрові та матеріально-технічні 
умови здійснення методичної роботи в дошкіль-
них навчальних закладах.

Висновки. Аналіз наукової літератури дозво-
лив визначити поняття «методична робота 
в дошкільному начальному закладі», «організа-
ційні засади», «змістові засади», «організаційно-
змістові засади методичної роботи в дошкіль-
них навчальних закладах». Методичну роботу 
в дошкільному начальному закладі розгляда-
ємо як систему заходів, спрямованих на вдо-
сконалення педагогічної діяльності та підви-
щення педагогічної майстерності педагогів, що 
сприяє покращенню освітнього процесу в закладі 
дошкільної освіти і є однією з умов успішного 

виховання та навчання дітей дошкільного віку. 
До змістових засад відносимо мету, завдання 
і зміст методичної роботи. До організаційних 
засад – принципи, методи і форми методичної 
роботи, а також кадрові та матеріально-технічні 
умови. Організаційно-змістові засади методичної 
роботи в дошкільних навчальних закладах роз-
глядаємо як сукупність взаємозумовлених і вза-
ємозалежних теоретичних, практичних та норма-
тивних положень, що визначають мету, завдання, 
зміст, методи, форми, принципи, а також кадрові 
та матеріально-технічні умови здійснення мето-
дичної роботи в дошкільних навчальних закладах.

Здійснений дефінітивний аналіз із проб-
леми організаційно-змістових засад методичної 
роботи в дошкільних навчальних закладах Укра-
їни у 20–30-ті рр. ХХ ст. уможливлює подальше 
дослідження в цій площині.
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