
ІНФОРМАЦІЙНО-

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

Вимоги щодо написання та 

оформлення  методичних 

розробок



Методична розробка

- це посібник, який розкриває форми, засоби, 

методи навчання, елементи сучасних педагогічних 

технологій або самі технології навчання та 

виховання стосовно конкретної теми уроку, теми 

навчальної програми, викладання курсу в цілому. 

Методична розробка може бути як 

індивідуальною, так і колективною роботою. Вона 

спрямована на професійно-педагогічне 

вдосконалення викладача або майстра 

виробничого навчання або якості підготовки з 

навчальних спеціальностей.



•Розробка конкретного заняття; 

•Розробка приватної (авторською) методики викладання 

дисципліни; 

•Розробка серії занять; 

•Розробка загальної методики викладання дисциплін; 

•Розробка  нових форм, методів або засобів навчання і 

виховання; 

•Методичні розробки, пов'язані із зміною матеріально-

технічних умов викладання дисципліни; 

•Методичні розробки, пов'язані з новими учбовими 

спеціальностями, інтегрованими спеціальностями, 

розробкою УПД; 

•Розробки, пов'язані з тематикою самоосвіти педагогів;

і так далі 

Методична розробка може бути:



Мета методичної розробки:

- визначення форм і методів вивчення змісту 
теми; 

- розкриття досвіду проведення занять по 
вивченню тієї або іншої теми навчальної 
програми; 

- - опис видів діяльності педагога ;

- - опис методики використання сучасних 
технічних і інформаційних засобів навчання;  

- здійснення зв'язку теорії з практикою на 
заняттях; 

- використання сучасних педагогічних технологій 
або їх елементів на заняттях і так далі



Структура методичної розробки

1. Титульна сторінка 

2. Зміст 

3. Вступ, розкривається тема, мета і основні 
завдання 

4. Основна частина, яка за змістом повинна 
відповідати темі 

5. Висновки щодо практичного застосування 
даної роботи 

6. Додатки

7. Список використаної літератури 

8. Рецензія



Вимоги до виконання методичної розробки

1.Актуальність теми. 

Актуальність означає важливість, практичну 

значущість розглядуваної проблеми. Методична 

розробка може претендувати на той чи інший 

ступінь актуальності тільки тоді, коли її тема 

відповідає сучасним потребам, а питання, що 

розкриваються в роботі, важливі для організації 

навчально-виховної роботи.



2. Достатній теоретичний рівень.

Ця вимога означає, що автор повинен розкрити тему 

на сучасному рівні розвитку відповідної науки: 

достатньо повно розкрити основні поняття і 

терміни, що стосуються проблеми, включити у зміст 

матеріалу тільки об”єктивні факти і реальні 

практичні приклади; 

систематизувати та проаналізувати різні думки і 

підходи, сформувати власну точку зору на проблему.

Вимоги до виконання методичної розробки



3. Дослідницький характер. У роботі повинні міститись 

елементи дослідження: вивчення достатньої 

кількості опублікованих джерел (книг, статей, розробок) 

з даної теми. 

4. Зміст та практичне застосування. Матеріал роботи 

повинен викладатися 

послідовно, логічно пов’язувати окремі частини, 

повністю розкрити тему роботи. 

На основі аналізу та узагальнень висловити пропозиції 

щодо практичного 

застосування даної розробки, спрогнозувати результат

Вимоги до виконання методичної розробки



Вимоги до виконання методичної розробки

5. Грамотність і естетичність оформлення. Це 

важлива вимога до методичної розробки, що 

підвищить її якість. Робота повинна бути 

написана українською мовою, без граматичних та 

стилістичних помилок. Необхідно дотримуватися 

правил цитування, оформлення списку 

використаної літератури. 



Вимоги до оформлення 

методичної розробки



Вимоги до оформлення 

методрозробки

Методична розробка має бути надрукована 

комп’ютерним набором (14 шрифтом Timens New

Romen) через 1,5 інтервала з одного боку білого 

паперу формату А4 (поля: ліве – 3 см, праве – 2 см, 

верхнє – 2 см, нижнє – 2,5 см). Текстова частина має 

бути чорного кольору, за винятком титульної 

сторінки, таблиць, графіків, рисунків (малюнків). 



Вимоги до т оформлення методрозробки

Нумеруються всі сторінки роботи, 

враховуючи ілюстрації та додатки. Першою 

сторінкою вважається титульна, на якій 

цифра “1” не ставиться. Отже, загальна 

нумерація роботи починається на наступній 

сторінці з цифри “2”. Порядковий номер 

сторінки проставляється на середині її 

нижнього поля .



Вимоги до оформлення методрозробки

Номер і назву рисунка пишуть під графічним 

зображенням. Схеми, креслення, які додаються до 

роботи.   Усі ілюстрації тексту (фотографії, схеми 

тощо) називають рисунками і нумеруються 

послідовно. ти, виконуються чорною тушшю і 

подаються в оригіналі або якісні ксерокопії.
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