


  
 

 

 

 

  

 



 

 Анотація. 

 Дисципліна “Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні” є складовою 

підготовки студентів спеціальності “Дошкільна освіта”. Структура навчальної дисципліни 

визначається як специфікою підготовки фахівця, так і змістом діяльності керівника в системі  

дошкільної освіти. Адже управлінська компетентність обумовлюється, по-перше, значеннями 

загальних науково-теоретичних засад управління, по-друге, наявністю знань, умінь і навичок, 

котрі дозволяють ефективно здійснювати управління в конкретній галузі. 

В курсі розглядаються проблеми становлення і розвитку суспільного дошкільного виховання в 

Україні, завдання і принципи його організації; розкриваються перспективи розвитку дошкільної 

освіти. Важливе місце займає вивчення наукових засад управління дошкільною освітою: цілі, 

структура, принципи, функції і методи; організаційно-правові засади управління сучасним 

навчальним закладом, роль, місце і функції органів управління на державному та регіональному 

рівнях. Розкривається державно-суспільний характер управління дошкільною освітою в 

Україні. 

Основними завданнями практичних  занять  є: оволодіння навичками самостійного вивчення  

першоджерел, довідкової літератури; формування навичок управлінського консультування; 

здійснення державного контролю за роботою закладів дошкільної освіти; управління та 

керівництва закладами дошкільної освіти; розвиток здібностей використовувати теоретичні 

знання на практиці; формування комплексу організаторських умінь.  

 Ключові слова: управління, керівництво, дошкільна освіта, функції, заклад дошкільної 

освіти 

 

 Abstract. 

 The discipline "Organization and management of preschool education in Ukraine" is a 

component of training students majoring in "Preschool education". The structure of the discipline is 

determined by both the specifics of training and the content of the head in the system of preschool 

education. After all, managerial competence is determined, firstly, by the values of the general 

scientific and theoretical principles of management, and secondly, the availability of knowledge, skills 

and abilities that allow effective management in a particular field. 

 The course examines the problems of formation and development of public preschool 

education in Ukraine, tasks and principles of its organization; prospects for the development of 

preschool education are revealed. An important place is occupied by the study of scientific principles 

of preschool education management: goals, structure, principles, functions and methods; 

organizational and legal principles of management of a modern educational institution, the role, place 

and functions of governing bodies at the state and regional levels. The state and public nature of 

preschool education management in Ukraine is revealed. 

 The main tasks of practical classes are: mastering the skills of independent study of primary 

sources, reference books; formation of management consulting skills; implementation of state control 

over the work of preschool education institutions; management and administration of preschool 

education institutions; development of abilities to use theoretical knowledge in practice; formation of a 

set of organizational skills.  

  

 Key words: management, leadership, preschool education, functions, preschool education 

institution 

 

 

 

 ВСТУП 

 Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни “Організація і керівництво 

дошкільною освітою в Україні” складена Вдовиченко Р.П. відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістрів спеціальності 012 «Дошкільна освіта» за освітньо-професійною 



програмою «Дошкільна освіта». 

Предметом цієї дисципліни є питання організації діяльності ЗДО як соціально-педагогічної 

системи та управління нею із урахуванням внутрішніх і зовнішніх «зв’язків відносин» у 

цілісній системі освіти України. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, філософія, фахові методики дошкільної 

освіти та інші. 

 

 1.Мета,  завдання навчальної дисципліни та  очікувані результати 
 1.1.Мета вивчення курсу: формування в майбутніх фахівців дошкільної освіти 

теоретичний та практичний рівень знань та умінь з питань теорії та практики управління; 

здатності  до управління діяльністю закладу дошкільної освіти відповідно до сучасних умов 

функціонування системи освіти.   

 

 1.2.Основними завдання вивчення дисципліни є:   

- формування системи теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для виконання 

функціональних обов’язків керівника освітнього закладу; 

 - опанування системою теоретичних знань та практичних умінь, необхідних для побудови 

навчального процесу з урахуванням специфіки професійної компетентності майбутніх фахівців 

щодо майбутньої професійної діяльності;  

- формування системи теоретичних знань та практичних умінь для побудови моделі 

професійної та соціальної діяльності фахівця, а також моделі особистості фахівця;  

- набуття навичок педагогічного мислення, здатності осмислювати і аналізувати педагогічну 

дійсність;  

- формування відповідального, творчого ставлення до управлінської діяльності.  

 

Програмні результати навчання:  

 

ПРН 9. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу; ПРН12. 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;  

ПРН18. Оцінка правових, соціальних та економічних наслідків функціонування закладу освіти, 

демонструвати здатність діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних міркувань (мотивів).  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально і свідомо, в рамках правового поля.  

ЗК6. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;  

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

 

ІІ. Фахові:  

ФК 3. Здатність організувати навчально-пізнавальну, виховну діяльність  дошкільників, 

організації їх  самостійної, пошукової роботи. 

ФК 4.Здатність і готовність застосовувати сучасні методи, технології,  прийоми,  засоби 

навчання і виховання у сфері освіти, спираючись на знання з дисциплін психолого-

педагогічного циклу і методик навчання. 

ФК 5.Здатність і готовність  вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і  

загальнокультурний рівень, домагатися морального  і фізичного вдосконалення своєї 

особистості,  володіння культурою спілкування. 



ФК 6.Здатність і готовність застосовувати інформаційно-комунікаційні технології, 

опрацьовувати різні види інформації. 

ФК 9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 
Кредит 2. Організаційно-правові засади функціонування системи   дошкільної освіти в Україні. 

Кредит 3. Керівництво колективом : потенціал колективу, стиль керівництва і продуктивність 

роботи. 

Кредит 4. Управління закладом дошкільної освіти. 

Кредит 5. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

Кредит 6. Економіка закладу дошкільної освіти 

 

 Програма навчальної дисципліни складається з шести кредитів: 

 

 Кредит1. Теоретичні основи професійного становлення керівника закладу 

дошкільної освіти. 

 Тема 1. Зміст управлінської діяльності керівника навчального закладу. 

Сутність менеджменту як специфічного виду діяльності людини. Зміст понять “управління”, 

“менеджмент”. Закономірності управління навчальними закладами. Принципи наукового 

управління навчальними закладами.  Управлінський цикл. Основні функції управління: 

планування, мотивація, організація, контроль. Організаційна структура та керівні механізми 

системи управління навчальним закладом.  Особливості управління освітніми системами. 

Керівник як менеджер освіти.  

 Тема 2. Самоменеджмент: поради з управління власними ресурсами  
 Самооцінка рівня професійної компетентності керівника навчального закладу. Аналіз і 

самоаналіз управлінської діяльності, визначення перспектив розвитку навчального закладу, 

вміння передбачати стратегію подальшого розвитку відповідно до його місії. Цілеспрямований 

вплив на команду менеджерів навчального закладу. Вміння об’єднати спільні зусилля 

колективу для досягнення поставленої мети. Досягнення результату вмотивованим керівником, 

який готовий узяти на себе відповідальність за роботу та вміння ставити перед собою та 

колективом реальні цілі при докладанні максимальних зусиль для їх досягнення.  

 Обов’язкові вимоги до професіоналізму сучасного керівника, його особливі вміння, 

знання моральних та психологічних якостей, що становлять управлінську компетентність 

керівника закладу і мають бути притаманні менеджеру освіти, фахівцю-управлінцю. 

Формування мотиваційного механізму колективу навчального закладу. Діагностика розвитку 

загальних професійних компетентностей підлеглого персоналу. Обґрунтування змісту та 

інструментарію розвитку компетентності персоналу навчального закладу на основі 

кваліметричного підходу.  

 
 Кредит 2. Організаційно-правові засади функціонування системи   дошкільної освіти в 

Україні. 

 Тема 3. Організаційна структура та завдання органів управління дошкільною 

освітою.  Керівництво дошкільною освітою органами освіти в районі (місті, області, 

державі).  

 Органи управління системою дошкільної освіти. Основні завдання органів управління 

освітою. Система управління.  

Державні органи управління в системі дошкільної освіти. Повноваження Міністерства освіти і 

науки України в системі дошкільної освіти. Органи управління освітою, підпорядковані 

обласним, міським, районним державним адміністраціям та органами місцевого 

самоврядування, їх повноваження. 



Органи громадського самоврядування в освіті. Організація роботи органів управління в системі 

дошкільної освіти. Структура районного, міського ( Головного) управління освіти. Основні 

функції структурних підрозділів управління освіти. 

Особливості роботи управлінь освіти на сучасному етапі. Регіональні програми розвитку освіти, 

їх реалізація.  
 

 Кредит 3. Керівництво колективом : потенціал колективу, стиль керівництва і 

продуктивність роботи. 

 Тема 4. Наукові основи формування та розвитку управлінської компетентності 

керівника закладу дошкільної освіти. 

 Управлінська компетентність керівника навчального закладу як комплекс знань, умінь і 

навичок. Зміст і структура управлінської компетентності керівника навчального закладу. 

Моделі управлінської компетентності. Лідерська компетентність керівника закладу освіти. 

Професійна рефлексія керівника закладу дошкільної освіти як фактора, що впливає на 

успішний розвиток закладу в умовах технологізації суспільства. Підвищення рівня 

управлінської компетентності.  

   Характеристика ключових компетенцій майбутнього керівника навчального закладу: 

інформаційна, лінгвістична, лінгводидактична, мовленнєва, іншомовна, світоглядно-ціннісна, 

інтелектуальна, комунікативна, соціальна (соціокультурна), особистісно-мотиваційна, життєва, 

спеціальна (рефлексивна), методична, дослідницько-пошукова, технологічна, інтерактивна. 

Сучасні вимоги до керівника навчального закладу: ключові компетенції, інформаційна 

компетенція, лінгвістична компетенція, мовленнєва компетенція, іншомовна компетенція, 

світоглядно-ціннісна компетенція, інтелектуальна компетенція, комунікативна компетенція, 

соціальна (соціокультурна) компетенція, особистісно-мотиваційна компетенція, життєва 

компетенція, спеціальна (рефлексивна) компетенція, методична компетенція, дослідницько-

пошукова компетенція, технологічна компетенція, інтерактивна компетенція. Спеціальні фахові 

компетентності керівника навчального закладу: управлінська, новаторська, економічна та ін.  

 

 Тема 5. Стиль управління. Лідерська компетентність керівника. Мотиваційні засади 

управління навчальним закладом.   

 Стиль керівництва – основа комунікації керівника закладу дошкільної освіти з 

педагогічним колективом. Якості керівника й ефективність реалізації функції керівництва. Типи 

організаційної поведінки. Змістовні теорії мотивації. Оцінка кадрів як необхідний компонент 

керівництва коллективом. Атестація педагогічних працівників. Технологія формування 

управлінської команди на основі системно-структурного підходу. 

  Стиль керівництва — цілісна система засобів комунікації керівника з підлеглими, 

необхідна для реалізації функцій управління у певних умовах діяльності колективу. 

Компонентами стилю керівництва є: значущість для керівника творчої співпраці у колективі, 

його орієнтація на налагодження міжособистісних стосунків у колективі, врахування 

індивідуально-психологічних особливостей працівників і соціально-психологічних 

характеристик колективу, методи впливу на працівників. 

Демократичний стиль керівництва педагогічним коллективом.  Авторитарний стиль 

керівництва педагогічним колективом Ліберальний стиль керівництва педагогічним 

колективом. 

 Імідж керівника закладу дошкільної освіти. Мистецтво розвязання конфліктів. Управління 

конфліктом як прояв рівня професійної культури керівника. Типові шляхи розв’язання 

конфліктів керівником навчального закладу.  

 Особистісні професійно-значущі якості керівника навчального закладу:  

- моральні: працьовитість, чесність, сумлінність, любов до дітей, справедливість, порядність, 

скромність, прагнення до самовдосконалення, повага до людей, незлопам’ятність;  

компетентнісні: широкий загальний світогляд і культура, професійні знання педагогіки, 

психології, теорії управління, наукових засад управління навчальним закладом, здібність 



розвивати свої знання на практиці, знання методів психолого-педагогічного, соціологічного 

дослідження, володіння необхідним комплексом педагогічних і управлінських умінь;  

- організаційно-педагогічні: педагогічна пильність, організованість, послідовність, гнучкість, 

витриманість, діловитість, об’єктивність в оцінюванні, вміння контролювати;  

- управлінські: наполегливість, діловитість, чіткість, уміння бачити нове, воля, рішучість, 

енергійність, оперативність, здатність приймати рішення, практичні уміння, творче 

спрямування, допитливість; 

 - комунікативні: уміння встановлювати контакти, слухати співрозмовників, інтерес і потяг до 

людей, уміння поставити себе на місце інших, манера спілкування, педагогічний і 

психологічний такт.  

 Ділове спілкування керівника навчального закладу.Функції, типи управлінського 

спілкування. Культура мовлення керівника навчального закладу. Техніка та технологія 

мовлення керівника навчального закладу . Майстерність публічного виступу. 

 

 Кредит 4. Управління закладом дошкільної освіти. 

 Тема 6. Дошкільний навчальний заклад як педагогічна система й об’єкт управління.

   

 Взаємодія навчального закладу із зовнішнім середовищем. Навчальний заклад та його 

внутрішня побудова. Основні підсистеми та процеси в навчальному закладі. Принципові 

особливості системного управління розвитком. Цільова програма − основний засіб системного 

управління розвитком. Особливості організації, керівництва і контролю в системному 

управлінні розвитком навчального закладу. Призначення організаційної діяльності. Структура 

та освітня система навчального закладу. Підходи до управління навчальним закладом і його 

структура . Організаційні форми управлінської діяльності.  Системне планування розвитку 

навчального закладу: виявлення і оцінка проблем. Системне планування розвитку навчального 

закладу: розробка концептуального проекту бажаного майбутнього.   

 Вибір стратегії інноваційної поведінки. Мотивація участі в інноваційній діяльності. 

Подолання опору змінам. 

   

 Тема 7. Управлінська культура як складова культури керівника навчального 

закладу. 

  Зміст управлінської культури керівника закладу освіти. Педагогічна культура як складова  

управлінської культури керівника закладу освіти. Основні види управлінської культури 

керівника навчального закладу. Напрями формування управлінської культури керівників ЗДО. 

Фактори формування управлінської культури. Критерії та рівні сформованості управлінської 

культури керівника закладу освіти. Методика визначення рівня розвитку управлінської 

культури керівника навчального закладу.  
 Поняття про психолого-педагогічну  готовність особистості до виконання управлінської 
діяльності.  Зміст і структура психолого-педагогічної  готовності керівників закладів дошкільної освіти 

до управління. Характеристика основних компонентів психолого-педагогічної  готовності керівників 

закладів дошкільної освіти до управління.   

   

  Кредит 5. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

  

 Тема 8. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному ЗДО.  

 Нормативно-правова база організаційно-методичної роботи: Закон України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», Національна доктрина розвитку освіти, Положення про дошкільний 

навчальний заклад, Інструкція про ділову документацію в закладах дошкільної освіти, 

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Коментар до базового 

компонента дошкільної освіти. Суть організаційно-методичної роботи в закладі дошкільної 

освіти. Організаційна робота забезпечує функціонування закладу, регулює взаємодію членів 

колективу між собою, з адміністрацією, батьками, громадськістю. Методична робота забезпечує 

навчання педагогів, підвищення педмайстерності, спрямовує їхню діяльність на оволодіння 



способами і методами дії особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання 

дошкільників та забезпечення державних стандартів дошкільної освіти. Метою організаційно-

методичної роботи в закладі дошкільної освіти є спрямування педагогічного колективу на 

вживання заходів, що забезпечують функціонування закладу, охоплення їх системою 

практичного професійного навчання, що підвищує фахову підготовку, загальну і професійну 

культуру, підводить до оволодіння особистісно орієнтованою моделлю дошкільної освіти. 

Завдання організаційно-методичної роботи в ЗДО. Підбір педагогічних кадрів для роботи в 

закладі дошкільної освіти. Вимоги до керівника закладу, вихователя-методиста, вихователів. 

Права і обов’язки педагогічних працівників. Механізм прийняття та звільнення педагогічних 

кадрів.  

 

 Тема 9. Директор в системі управління організаційною та методичною роботою ЗДО. 

  Вимоги до сучасного керівництва ЗДО. Роль і місце директора в системі методичної 

роботи ЗДО. Загальні і процесуальні функції керівника. Основні напрямки роботи директора. 

Взаємозв’язок директора з працівниками закладу в процесі управління методичною роботою. 

Організаційно-педагогічна діяльність директора в системі управління дошкільним закладом. 

Стиль роботи директора закладу дошкільної освіти. Національна рамка кваліфікації та 

оновлення європейських пріоритетів у сфері професійної компетентності керівника закладу 

дошкільної освіти.  

 Методичні засади запровадження інноваційних та проектних технологій у навчанні 

педагогів.  Особливості інноваційних технологій навчання дорослих. Поняття про коучинг як 

інтерактивну технологію навчання педагогів. Особливості створення інтелект-мап. 

Використання інтелект – мап у навчанні педагогів. Суть принципу радіанного мислення при 

складанні інтелект – мап. Мета і завдання кейс-технологій. Різновиди ситуаційного аналізу та їх 

суть: аналіз конкретних ситуацій, ситуаційні вправи, кейс-стаді (метод конкретних навчальних 

ситуацій). Переваги методу кейс-стаді та його технологічні особливості. Поняття інтервізії, 

функції та характеристики. Історія використання ігрових технологій у навчанні дорослих. 

Ділова гра як інтерактивний метод навчання педагогів, її завдання: з’ясування індивідуальних 

та колективних здібностей педагогів, ступінь їх підготовленості до професійної діяльності; 

підвищення інтересу до самоосвіти; наочне уявлення ситуації, відчуття її та визначення 

реальної стратегії особистих дій; визначення структурних частин проблеми, відпрацювання 

поетапного розв’язання частин проблеми в умовах максимально наближених до реальної 

ситуації. Дебати – інтерактивна педагогічна технологія для формування логічного і критичного 

мислення. Нетворкінг як форма побудови ділових зв’язків в інтернеті. Шляхи поліпшення ІКТ-

компетентності педагогів ЗДО. Проектні технології та їх застосування у навчанні дорослих. 

Вплив дебатів на розвиток особистісних якостей педагогів.  

 

Кредит 6. Економіка закладу дошкільної освіти 

Тема 10. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності та методи її оцінки 

 Поняття ефективності освітньої діяльності. Соціально-економічна ефективність. Методи 

виявлення економічних результатів навчання. Критерії ефективності освітньої діяльності. 

Внутрішня і зовнішня  ефективність. Продуктивність і результативність. Кінцеві результати 

освітньої діяльності.  

 Механізм державного регулювання освіти. Фінансування ЗДО. Планування розвитку 

закладу дошкільної освіти. Організація праці педагогічних працівників ЗДО.  

 Аналіз результатів в закладі дошкільної освіти. Джерела створення та відтворення навчально-

матеріальної бази закладу дошкільної освіти. Додаткові джерела фінансування закладів 

дошкільної  освіти. 

 Перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві ЮНЕСКО - провідна 

міжнародна організація щодо співробітництва у сфері освіти та культури. Економічні 

перспективи розвитку освіти в інформаційному суспільстві. Необхідність трансформації 

традиційної системи освіти. Зміни в освіті: філософії освіти, її місця та ролі в житті людей, в 



системі організації. Нові вимоги до освіти у сучасному світі. Інтерналізація та глобалізація 

освітньої діяльності.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: 

Для студентів денної форми навчання: залік (1 семестр). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

Підготовка та відповіді на практичних заняттях. 

Підготовка і виступи з індивідуальними науково-дослідними завданнями. 

Доповнення на занятті, тестування на занятті. 

Підготовка та захист проектів і презентації. 

Контрольна робота. 

Колоквіум. 
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