
  



  

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість 

кредитів - 5 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

 
Спеціальність: 

 012   Дошкільна освіта 

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  портфоліо 
   Освітня програма:   Дошкільна 

освіта 

  

Рік підготовки 

              3 

Семестр 

Загальна 

кількість годин – 150 

год. 

                        6-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  1,4 

самостійної 

роботи студента – 3,6 

год, 

Ступінь -  бакалавра 

                      20 год. 

Практичні, 

семінарські 

                     30 год. 

Лабораторні 

 год. 

Самостійна робота 

                     100 год. 

Індивідуальна  

робота:   

Вид контролю:  

залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.:  50 год. – аудиторні заняття,  100 

год. – самостійна робота (30% /70 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань,  

освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Заочна форма навчання 

Кількість 

кредитів - 5 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

 
Спеціальність: 

 012   Дошкільна освіта 

 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  портфоліо 
   Освітня програма:   Дошкільна 

освіта 

  

Рік підготовки 

              3 

Семестр 

Загальна 

кількість годин – 150 

год. 

                        6-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних –  1,4 

самостійної 

роботи студента – 3,6 

год, 

Ступінь -  бакалавра 

                      8 год. 

Практичні, 

семінарські 

                     10 год. 

Лабораторні 

 год. 

Самостійна робота 

                     132 год. 

Індивідуальна  

робота:   

Вид контролю:  

залік 

 

Мова навчання - українська 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.:  18 год. – аудиторні заняття,  132 

год. – самостійна робота (12% /88 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: теоретична і практична підготовка студентів до здійснення організаційної та 

методичної роботи в сучасному закладі дошкільної освіти.  

Завдання 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. 

 

Передумови для вивчення дисципліни:  
Навчальна дисципліна складається з 5-ти кредитів. 

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. 

 

Тема 1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять  управління, керівництво, менеджмент. 

Тема 2. Поняття дошкільної освіти, завдання, принципи   її організації в Україні  
 Тема 3. Організаційна структура та завдання органів управління дошкільною 

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

державі).  

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

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

Тема 6. Аналіз результатів навчальної діяльності в ЗДО.  

 Тема 7. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному ЗДО.  

Тема 8. Директор в системі управління організаційною та методичною роботою ЗДО. 

 Тема 9. Нормативно-правова основа планування та організації освітнього процесу в 

 закладі дошкільної освіти.  

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

Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

Тема 1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять  

управління, керівництво, менеджмент. 



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

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

Кредит ІІІ. Управління закладом дошкільної освіти. 

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

Тема 6. Аналіз результатів навчальної діяльності в ЗДО.  

Кредит ІV. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

 Тема 7. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному ЗДО.  

Тема 8. Директор в системі управління організаційною та методичною роботою ЗДО. 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

 Тема 9. Нормативно-правова основа планування та організації освітнього 

процесу в  закладі дошкільної освіти.  

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

  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

Денна форма 

 

Усього  у тому числі  

л п лаб. інд ср 

Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 1. Вступ. Поняття управління. 

Сутність понять  

управління, керівництво, менеджмент. 

15 2 2   11  

Тема 2. Поняття дошкільної освіти, 
завдання, принципи  

 її організації в Україні  

15 2 4   9 

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). 

15 2 2   11  

Тема 4.  Соціально-психологічні 

аспекти взаємодії керівника з 

підлеглими.  

15 2 4   9 

КРЕДИТ  ІІІ. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Тема 5. Заклад дошкільної освіти  як 

педагогічна система і об’єкт 

управління.   

15 2 2   11  



Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

Денна форма 

 

Усього  у тому числі  

л п лаб. інд ср 

Тема 6. Аналіз результатів навчальної 

діяльності в ЗДО. 

15 2 4   9 

КРЕДИТ ІV.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 7. Структура організаційної та 

методичної роботи в сучасному ЗДО.  

15 2 2   11  

Тема 8. Директор в системі управління 

організаційною та методичною 

роботою ЗДО. 

15 2 4   9  

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

Тема 9. Нормативно-правова основа 

планування та організації освітнього 

процесу в  закладі дошкільної освіти.  

15 2 2   11  

Тема 10. Соціально-економічна ефективність 

освітньої діяльності та методи її оцінки 

15 2 4   9  

        

Усього годин 
150 20 30   100  

 

 

Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

Заочна форма 

 

Усього  у тому числі  

л п лаб. інд ср 

Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 1. Вступ. Поняття управління. 

Сутність понять  

управління, керівництво, менеджмент. 

30 1 

 

2   27  

Тема 2. Поняття дошкільної освіти, 
завдання, принципи  

 її організації в Україні  

  

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). 

30 2 2   26  

Тема 4.  Соціально-психологічні 

аспекти взаємодії керівника з 

підлеглими.  

  



Назви змістових кредитів і тем Кількість годин 

Заочна форма 

 

Усього  у тому числі  

л п лаб. інд ср 

КРЕДИТ  ІІІ. УПРАВЛІННЯ  ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Тема 5. Заклад дошкільної освіти  як 

педагогічна система і об’єкт 

управління.   

30 2 2   26  

Тема 6. Аналіз результатів навчальної 

діяльності в ЗДО. 

  

КРЕДИТ ІV.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 7. Структура організаційної та 

методичної роботи в сучасному ЗДО.  

30 2 2 

 

  26  

Тема 8. Директор в системі управління 

організаційною та методичною 

роботою ЗДО. 

   

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

Тема 9. Нормативно-правова основа 

планування та організації освітнього 

процесу в  закладі дошкільної освіти.  

30 

 

1 

 

2 

 

  27  

Тема 10. Соціально-економічна ефективність 

освітньої діяльності та методи її оцінки 

   

        

Усього годин 
150 8 10   132  

 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

1. Тема 1. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в 

ЗДO. 

2 

 

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

 Кредит 2.  Організаційно-правові засади функціонування системи   

3. Тема 3. Організаційна структура та завдання органів управління 

дошкільною освітою.  Керівництво дошкільною освітою органами 

освіти в районі (місті, області, державі). 

2 

 

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

підлеглими.  
2 

Кредит ІІІ. Управління закладом дошкільної освіти. 



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

управління.   

2 

6 Тема 6. Аналіз результатів навчальної діяльності в ЗДО.  2 

Кредит ІV. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

 

7 Тема 7. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному 

ЗДО.  

2 

8 Тема 8. Директор в системі управління організаційною та 

методичною роботою ЗДО. 

2 

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

  Тема 9. Нормативно-правова основа планування та організації 

освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.  

2 

 

 Тема 10. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності 

та методи її оцінки   

2 

 Разом 20 

 

 

Заочна форма навчання 

№ Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

1. Тема 1. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в 

ЗДO. 

1 

 

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

 Кредит 2.  Організаційно-правові засади функціонування системи  

  

3. Тема 3. Організаційна структура та завдання органів управління 

дошкільною освітою.  Керівництво дошкільною освітою органами 

освіти в районі (місті, області, державі). 

2 

 

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

підлеглими.  

Кредит ІІІ. Управління закладом дошкільної освіти. 

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

управління.   

2 

 

6 Тема 6. Аналіз результатів навчальної діяльності в ЗДО.  

Кредит ІV. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

 

7 Тема 7. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному 

ЗДО.  

 

2 

 

8 Тема 8. Директор в системі управління організаційною та 

методичною роботою ЗДО. 

 

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

  Тема 9. Нормативно-правова основа планування та організації 

освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.  

 

1 

 



 Тема 10. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності 

та методи її оцінки   

 Разом 8 

 

5. Теми практичних  занять 

Денна форма навчання 

№ Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

1. Тема 1. «Організаційно-правові засади функціонування системи 

дошкільної освіти в Україні»  
2 

 

 

2. Тема: Зміст освітнього процесу ЗДО відповідно до чинних нормативних 

документів          2 

3 Тема 3. «Мікроклімат в педагогічному колективі. Конфлікти, їх 

попередження і подолання в трудовому колективі в ЗДО         2 

 Кредит 2.  Організаційно-правові засади функціонування системи  

  

4. Тема 4. «Органи управління дошкільною освітою» 

 

2 

 

5. Тема 5. Державні органи управління дошкільною освітою. Державний 

контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів.  

2 

6 Тема 6. Контрольно-аналітична діяльність завідувача (директора) 

дошкільного навчального закладу. 

2 

Кредит ІІІ. Управління закладом дошкільної освіти. 

7. Тема 7. Заклад дошкільної освіти  як педагогічна система і об’єкт 

управління.   
2 

8 Тема 8.  Види планування освітньої діяльності в ЗДО 2 

9 Тема 9. «Інноваційні технології управлінської діяльності» 2 

Кредит ІV. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

10 Тема 10. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному 

ЗДО.  
2 

11 Тема 11. Директор в системі управління організаційною та 

методичною роботою ЗДО. 

 

2 

12 Тема 12. Форми роботи методиста з педагогами з планування та 

організації освітнього процесу ЗДО  
2 

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

13-

14 

 Тема 13-14. Нормативно-правова основа планування та 

організації освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.  
4 

 

15 Тема 15. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності 

та методи її оцінки   
2 

 Разом 30 

 

 

 



Заочна форма навчання 

№ Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

1. Тема 1. «Організаційно-правові засади функціонування системи 

дошкільної освіти в Україні»  

 

 

         

        2 
2. Тема: Зміст освітнього процесу ЗДО відповідно до чинних нормативних 

документів  

3 Тема 3. «Мікроклімат в педагогічному колективі. Конфлікти, їх 

попередження і подолання в трудовому колективі в ЗДО 

 Кредит 2.  Організаційно-правові засади функціонування системи  

  

4. Тема 4. «Органи управління дошкільною освітою» 

 

2 

 

 5. Тема 5. Державні органи управління дошкільною освітою. Державний 

контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів. .  

6 Тема 6. Контрольно-аналітична діяльність завідувача (директора) 

дошкільного навчального закладу. 

Кредит ІІІ. Управління закладом дошкільної освіти. 

7. Тема 7. Заклад дошкільної освіти  як педагогічна система і об’єкт 

управління.   
2 

 

 
8 Тема 8.  Види планування освітньої діяльності в ЗДО 

9 Тема 9. «Інноваційні технології управлінської діяльності» 

Кредит ІV. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

 

10 Тема 10. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному 

ЗДО.  

 

2 

 

 

11 Тема 11. Директор в системі управління організаційною та 

методичною роботою ЗДО. 

 

12 Тема 12. Форми роботи методиста з педагогами з планування та 

організації освітнього процесу ЗДО  

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

13-

14 

 Тема 13-14. Нормативно-правова основа планування та 

організації освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.  
 

2 

15 Тема 15. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності 

та методи її оцінки   

 Разом 10 

 

 

 

 

 

 



6. Самостійна  робота 

Денна форма навчання 

№ Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

1. Тема 1. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в 

ЗДO. 
10 

 

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

 Кредит 2.  Організаційно-правові засади функціонування системи   

3. Тема 3. Організаційна структура та завдання органів управління 

дошкільною освітою.  Керівництво дошкільною освітою органами 

освіти в районі (місті, області, державі). 

10 

 

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

підлеглими.  
10 

Кредит ІІІ. Управління закладом дошкільної освіти. 

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

управління.   

10 

6 Тема 6. Аналіз результатів навчальної діяльності в ЗДО.  10 

Кредит ІV. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

 

7 Тема 7. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному 

ЗДО.  

10 

8 Тема 8. Директор в системі управління організаційною та 

методичною роботою ЗДО. 

10 

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

  Тема 9. Нормативно-правова основа планування та організації 

освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.  

10 

 

 Тема 10. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності 

та методи її оцінки   

10 

 Разом 100 

 

Заочна форма навчання 

№ Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. Кредит 1. Теоретичні основи управління  в системі дошкільної освіти. 

1. Тема 1. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в 

ЗДO. 
27 

 

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

 Кредит 2.  Організаційно-правові засади функціонування системи   

3. Тема 3. Організаційна структура та завдання органів управління 

дошкільною освітою.  Керівництво дошкільною освітою органами 

освіти в районі (місті, області, державі). 

26 

 

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

підлеглими.  



Кредит ІІІ. Управління закладом дошкільної освіти. 

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

управління.   
26 

 

6 Тема 6. Аналіз результатів навчальної діяльності в ЗДО.  

Кредит ІV. Навчально-методичне забезпечення системи дошкільної освіти  

 

7 Тема 7. Структура організаційної та методичної роботи в сучасному 

ЗДО.  
26 

 

8 Тема 8. Директор в системі управління організаційною та 

методичною роботою ЗДО. 

 

Кредит V. Економіка закладу дошкільної освіти 

  Тема 9. Нормативно-правова основа планування та організації 

освітнього процесу в  закладі дошкільної освіти.  
27 

 

 Тема 10. Соціально-економічна ефективність освітньої діяльності 

та методи її оцінки   

 Разом 132 

 

7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання 

 

Основне завдання цього виду діяльності: Підготовка індивідуального завдання та його 

захист шляхом співбесіди забезпечить не лише поглиблення та деталізацію теоретичних 

знань, отриманих студентами на лекційних та практичних заняттях та в процесі їх 

самостійної роботи, але й прищеплення практичних умінь та навичок робити обґрунтовані 

висновки. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:  

самостійність виконання; 

логічність і послідовність викладення матеріалу; 

повнота виконання завдання; 

обґрунтованість висновків; 

використання статистичної інформації та довідкової літератури; 

наявність конкретних пропозицій; 

якість оформлення; 

вміння захищати результати проведеного дослідження. 

 

8. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. 



• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, 

співбесіда, залік, захист пошуково-дослідницької теми, складання конспекту рекомендованої 

літератури, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

 •   Методи письмового контролю: письмове тестування, підсумкова письмове тестування, 

звіт, реферат, контрольна робота, конспект першоджерела, конспект лекції, написання 

наукової статті.  

•   Комп’ютерного контролю: тестове опитування, презентація наукової теми. 

• Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз.  

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу модуля.  

   Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно: якщо студент активно працює протягом усього 

практичного заняття, дає повні відповіді на запитання викладача у відповідності з планом 

практичного заняття і показує при цьому глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання 

відповідної літератури та законодавства з питань управління ЗСО, здатний висловити власне 

ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявляє вміння самостійно та 

аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні 

узагальнення й висновки, правильно виконує навчальні завдання, допускаючи не більше 1—

2 помилок або описок. 

Студенту виставляється дуже добре: добре знання матеріалу, незначні помилки і 

неточності у відповідях, швидке орієнтування при розв’язанні навчальних завдань, достатньо 

високий рівень загальної обізнаності з предмету та адаптивності при доборі потрібного 

матеріалу. 

Студенту виставляється добре: виставляється за умови дотримання таких вимог: 

студент активно працює протягом практичного заняття, питання висвітлені повно, 

викладення матеріалу логічне, обґрунтоване фактами, з посиланнями на відповідні 

нормативні документи та літературні джерела, висвітлення питань завершене висновками, 

студент виявив уміння аналізувати факти й події, а також виконувати навчальні завдання. 

Але у відповідях допущені неточності, деякі незначні помилки, має місце недостатня 

аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене ставлення студента до фактів і 

подій або допущені 1—2 логічні помилки.  

Студенту виставляється достатньо: задовільний рівень знань матеріалу, здатність 

його аналізувати під керівництвом викладача,розуміння окремих понять, суттєві неточності у 

відповідях. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно: виставляється в тому разі, коли 

студент у цілому оволодів суттю питань з даної теми, виявляє знання лекційного матеріалу, 

законодавства та навчальної літератури, намагається аналізувати факти й події, робити 

висновки й розв’язувати проблемні задачі. Але на занятті поводить себе пасивно, відповідає 

лише за викликом викладача, дає неповні відповіді на запитання, припускається грубих 

помилок при висвітленні теоретичного матеріалу або 3—4 логічних помилок. 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 500 балів (за 5 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 5 крд. 

 
Поточне тестування та самостійна робота 

Самостійна робота 

 

КР.1 КР.2 КР.3 КР.4 КР.5 

 

Т 1 Т2 Т3 Т 4 Т 5 Т6 Т7 Т 8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15  

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 



 

 

Контрольна робота іспит Накопичувальні бали 

40 200 

 

500 

Примітка. Коефіцієнт для екзамену– 0,6. Екзамен оцінюється в 40 б. 

 

9. Засоби дігностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: 
завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  

(зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні 

роботи. 

10. Методи навчання 

1) За джерелом інформації: 

 • Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція) із застосуванням 

комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - Презентація), практичні заняття, 

пояснення, розповідь, бесіда. 

 • Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.  

• Практичні: вправи.  

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, дедуктивні, 

аналітичні, синтетичні.  

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі.  

 4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом викладача; самостійна 

робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних навчальних проектів.  

5). Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- пізнавальної 

діяльності. 

 

11. Рекомендована література 

Базова 

1.Базовий компонент дошкільної освіти / наук. керів.: А.М. Богуш, Г.В. Бєлєнька, 

О.Л. Богініч, Н.В. Гавриш та ін. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с. 

2.Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посіб. – Київ, 1997. – 112с. 

3.Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному 

закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. – 144 с. 

4.3айченко О. І, Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і  практика управлінської 

діяльності районного відділу освіти. - К., 2000. - 352 с.  

5.Закон України «Про освіту» ( 2016). 

6.Закон України «Про дошкільну освіту». 

7.Довідник керівника дошкільного навчального закладу. – Х.: Веста: Вид-во «Ранок», 2006. 

8.Довідник управлінця. – К., 2005. – 123с. 

9.Індивідуальни форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному 

навчальному закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. 

10.Інструктивно-методичні матеріали щодо ведення документації в дошкільних закладах / За 

заг. ред. К.І.Крутій. – Запоріжжя, 2005.- 120 с. 

11.Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К., 2003. – 415 с. 

12.Мельник Л.П. Психологія управління. – К., 2002. 

13.Мойсенюк Н.Є. Педагогіка. – К., 2003 р. (розд. Основи управління загальноосвітнім 

навчальним закладам). 

14.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2004. 

- 424 с.  



15.Крутій К.Л., Маковець Н.В. Інноваційна діяльність у сучасному дошкільному 

навчальному закладі: методичний аспект. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 128с. 

16.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – Х., 2004. – 204с. 

17.Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному навчальному 

закладі / За заг. Ред. К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2004. – 128 с. 

18.Менеджмент в освіті: навч. посіб. / А. А. Семез ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. 

Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.  

19.Менеджмент керівників закладів дошкільної і початкової освіти: Навчальнометодичний 

посібник / Кол.авторів: Шоутен Т., Даниленко Л. І., Зайченко О. І., Софій Н. З. — К.: , 2008. 

— с. 112. 

20.Методична робота в ЗДО / Упоряд. Л.А.Швайка. – Х.: Вид. Група «Основа», 2007. – 288с. 

21.Методична робота з педагогічними кадрами в дошкільних закладах України: 36. статей / 

За ред. Г. П. Лаврентьєвої. - К.: ІСДО, 1993. - 100 с.  

22.Підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності / О. М. Харцій // Наука і 

освіта. – 2011. – № 10 (Психологія). – С. 80-83. – Бібліогр: 3 назви. – укр. 

23.Положення про дошкільний навчальний заклад // Освіта України №22 від 25 березня 2003 

р. 

24.Поніманська Т. І. Основи дошкільної педагогіки.- К.: Абрис, 1998– 128 с. 

25.Проскура О. В. Психологічна культура праці завідуючої дошкільного закладу. -К..КМІУВ, 

1994.-124 с. 

 

12. Інформаційні ресурси 
1. Впевнений старт. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http//doshkillya.ostriv.in.ua   – Назва з екрану. 

2. Дитина в дошкільні роки: програма розвитку, навчання та виховання дітей / 

МОН України, Управ. освіти Запорізької обл. держ. адміністрації, Запорізький обл.. ін-т 

післядипл. пед. освіти, каф. дошк. освіти. – 2-е вид. – Запоріжжя: ЛІПС, 2004. – 268 с.  

3. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років. / наук. 

кер. проекту: О.В. Огнев’юк та ін. – 4-є вид., доопр. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2016. – 

492 с. 

4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» (нова редакція). У 2 ч. 

/ Аксьонова О.П., Аніщук А.М, Артемова Л.В. та ін. / наук. кер. О.Л. Кононко. – К. : ТОВ 

«МЦФЕР-Україна», 2014. – 452 с.) 

5. Українське дошкілля. Програма розвитку дітей дошкільного віку / О. І. Білан та 

ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.  

 6.http://www.mon.gov.ua — електронний ресурс Міністерства освіти та науки України, що 

дає можливість ознайомитися з усією нормативною базою освіти України 

 7.http://naps.gov.ua - електронний ресурс Національної Академії педагогічних 

наук України дозволить познайомитися  з  

методологічним та науково-методичним забезпеченням розвитку вітчизняної освіти, 

науковим розробленням її законодавчої і нормативної бази, створенням концепцій 

розвитку  дошкільної освіти в Україні, інноваційним освітянським полем досліджень. 

 8.http://moippo.mk.ua - електронний ресурс Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти 
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