


 
 

 

  
 

 

 



 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 варіативної навчальної дисципліни “Організація і керівництво 

дошкільною освітою в Україні” складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки  бакалаврів 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 та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

1.1.Мета вивчення курсу: теоретична і практична підготовка студентів до здійснення 

організаційної та методичної роботи в сучасному закладі дошкільної освіти.  

1.2.Завдання вивчення курсу:   

 озброєння студентів знаннями,  формування організаційно-педагогічних умінь,  

навичок з питань організації роботи та управління закладом дошкільної освіти;  

 ознайомлення з історією організації дошкільної освіти в Україні; 

 вивчення теоретичних основ і практичного  досвіду організаційної та методичної 

роботи в закладі дошкільної освіти;  

 ознайомлення з науковими та практичними підходами до планування роботи та 

контрольно - аналітичної діяльності в закладі дошкільної освіти;  

 оволодіння навичками самостійної роботи з Державними документами та 

підзаконними актами, науковою та методичною літературою; 

 набуття студентами навичок самостійної розробки, організації та проведення 

інтерактивних форм методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі 

дошкільної освіти. 

 

Програмні результати навчання:  

 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми від народження до 

навчання у школі; знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку. 

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання дітей 

раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і педагогічних понять та 

категорій. 

ПР-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами.  

ПР-09. Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати педагогічні 

системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у сучасний освітній простір закладу 

дошкільної освіти. 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і виховання, 

при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони найближчого розвитку 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного віку 

 

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

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

 

КЗ-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність 



його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.  

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 

 

ІІ. Фахові:  

 

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.  

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових якостей особистості 

(довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, самосвідомість, 

самооцінка, самоповага). 

КС-3. Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у дітей  

раннього і дошкільного віку. 

КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого 

дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

КС-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і дошкільного віку 

(любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і повага до державних символів 

України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів). 

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей раннього і 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до їхніх можливостей. 

КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного ставлення та 

поваги до інших, попередження та протидії булінгу. 

КС-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах 

праці. 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію та застосовувати її в 

роботі з дітьми, батьками. 

КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами. 

КС-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті для постійного 

поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, перетворення набуття освіти в процес, 

який триває впродовж усього життя людини. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

Тема 1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять  

управління, керівництво, менеджмент. 

 

Теорія управління. Категорії “управління”, “керівництво”, “менеджмент”,  

співвідношення між поняттями. Об’єкт і суб’єкт управління. Розвиток науки управління. 

Методологічні основи науки управління. Закономірності та принципи управління. 

Управління як процес. Мета і завдання управління. Циклічний характер процесу 

управління. Горизонтальний і вертикальний поділ управлінської праці. Рівні управління. 



Система управління. Характеристика системи управління. Організація як об’єкт 

управління. Побудова організації. Організаційна структура управління. Класифікація 

організаційних структур управління: лінійні, функціональні, комбіновані. Поняття про 

педагогічну систему, її характеристика.  

Функції управління. Загальні та спеціальні функції управління. Визначення 

функцій управління: вироблення і прийняття управлінських рішень, в тому числі, 

планування; організація; регулювання; коригування; облік і контроль; збір та обробка 

інформації (за В.Г. Афанасьєвим). Визначення функцій управління в працях дослідників у 

галузі менеджменту, управління в системі освіти (Ю.А. Конаржевський, М.І. Кондаков, 

Н.М. Островерхова, В.Г. Постовий, М.В. Черпінський, Р.Х. Шакуров, Т.І. Шамова та 

інші). 

 

Тема 2. Поняття дошкільної освіти, завдання, принципи  
її організації в Україні  

Поняття "дошкільна освіта", "система дошкільної освіти". Завдання та 

принципи дошкільної освіти в Україні. Історико-педагогічні аспекти розвитку 

суспільного дошкільного виховання в Україні, характеристика національного дошкілля 

минулого, сьогоднішнього і майбутнього.  Державна політика у сфері дошкільної освіти. 

Роль сім’ї  у здобутті дошкільної освіти. 

Законодавча база функціонування дошкільної освіти в Україні. Завдання 

законодавства України про дошкільну освіту. Конституція України (1996р.) про право на 

освіту, про piвність дітей у своїх правах, про обов'язки батьків щодо забезпечення 

розвитку дітей дошкільного віку. Зміст Закону України "Про освіту" (в редакції 2017р. зі 

змінами та доповненнями). Значення та зміст Закону України "Про дошкільну освіту" 

(2001р.). 

Право на здобуття дошкільної освіти в контексті проблеми захисту прав i 

забезпечення повноцінного розвитку дітей. Значення міжнародних документів та 

законодавчих актів України в галузі охорони дитинства.  

Повноваження закладу дошкільної  освіти. Типи ЗДО та їх характеристика. 

Статус ЗДО, заснованих на різних формах власності. Зміст Положення про заклад 

дошкільної  освіти, Статут ЗДО. 

 

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.  

 

Тема 4.  Соціально-психологічні аспекти взаємодії керівника з підлеглими. 



 Стиль керівництва – основа комунікації керівника закладу дошкільної освіти з 

педагогічним колективом. Демократичний стиль керівництва педагогічним колективом.  

Авторитарний стиль керівництва педагогічним колективом Ліберальний стиль 

керівництва 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. 

Проблема формування й вдосконалення стилю керівництва. Конфлікти, їх 

попередження і подолання в трудовому колективі  ЗДО. 

  

 КРЕДИТ  ІІІ. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

Тема 5. Заклад дошкільної освіти  як педагогічна система і об’єкт управління.  

Завідувач (директор) ЗДО: керівник і педагог. Модель сучасного керівника ЗДО. 

Управління інноваційними процесами у ЗДО. Організаційні та методичні засади 

планування роботи ЗДО. Суть та значення планування роботи ЗДО. Принципи 

планування: науковості, актуальності, свободи вибору, цілісності та логічності, 

перспективності, наступності, систематичності, повторності, концентричності та 

доступності змісту, реальності заходів. Умови ефективного планування: знання рівня, на 

якому знаходиться робота ЗДО в момент планування; чітке уявлення про рівень, на який 

вона має бути піднята на кінець запланованого періоду; вибір оптимальних шляхів і 

засобів, які дозволяють перевести роботу ЗДО на новий рівень. Види та форми 

планування. Річний план роботи ЗДО: його структура, методика розробки та 

затвердження. Плани роботи вихователів. Шляхи удосконалення планування. Види 

календарного планування: за режимними процесами, за видами діяльності, лініями 

розвитку, блочно-тематичний, тематичний. Базовий компонент дошкільної освіти про 

планування роботи за освітніми лініями.  

 

 Тема 6. Аналіз результатів навчальної діяльності в ЗДО.  

 Організаційні та методичні засади педагогічного аналізу в закладі дошкільної 

освіти. Поняття «педагогічного аналізу» як методу наукового дослідження, збору і 

обробки інформації. Функції педагогічного аналізу: виявлення прихованих резервів та 

потенційних можливостей кожного педагога і колективу в цілому; сприяння грамотному 

створенню програми розвитку, освітньої програми ЗДО, річних та інших планів роботи; 

виявлення умов реалізації обраних програм, інноваційних педагогічних технологій, 

авторських методик; визначення інтересів, здібностей і рівня розвитку дітей, колективу, 

окремих педагогів; допомога педагогам в оволодінні елементами дослідницької 

діяльності, різними формами узагальнення власного педагогічного досвіду; сприяння 

творчому розвиткові особистості і оволодінню педагогами професійною 

самодіагностикою. 

 Педагогічний досвід сучасних закладів дошкільної освіти  щодо планування та 

організації освітнього процесу. Особливості здійснення аналізу ефективності планування 

та організації освітнього процесу ЗДО. Методи контролю. Узагальнення результатів 

навчальної діяльності. Складання аналізу та перспективного плану роботи ЗДО.  

 

КРЕДИТ ІV.  НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

 Тема 7. 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 8. 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 V. ЕКОНОМІКА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 9. Нормативно-правова основа планування та організації освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти.  

Механізм державного регулювання освіти. Фінансування ЗДО. Планування 

розвитку закладу дошкільної освіти. Організація праці педагогічних працівників ЗДО. 



 Діяльність завідувача (директора) щодо збереження, зміцнення та 

раціонального використання матеріально-технічної бази ЗДО. 

Аналіз результатів в закладі дошкільної освіти. Джерела створення та відтворення 

навчально-матеріальної бази закладу дошкільної освіти. Додаткові джерела фінансування 

закладів 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.  

 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 (6 семестр). 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

 Підготовка та відповіді на практичних заняттях. 

 Підготовка та виступи з індивідуальними науково-дослідними завданнями. 

Доповнення на занятті, тестування. 

 Підготовка та захист проектів і презентації. 

 Контрольні роботи. 

 Колоквіум. 
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