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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ 

 

1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять, 

завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ 

Загальнокультурні компетенції дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення; 

ОК-1 

вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову; 

ОК-2 

прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та 

майстерності; 

ОК-3 

усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності; 

ОК-4 

володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички 

роботи з комп’ютером як засобом управління інформацією 

ОК-5 

бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку 

соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя;  

ОК-6 

бути готовим до ефективного застосування психолого-

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, 

національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального благополуччя. 

ОК-7 

 

Професійні компетенції дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

Соціально-технологічні: 

бути здатним до створення психологічно сприятливого 

середовища в освітніх установах, толерантно ставитися до 

індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу; 

 

ПК-2 

бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, 

оптимізувати виховний потенціал середовища навчально-

виховного закладу; 

ПК-3 

бути здатним до компетентного використання законодавчих та 

інших нормативних актів державного і регіонального рівнів. 

ПК-4 
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Дослідні: 

бути здатним дослідити особливості поведінки дітей різного 

віку, психолого-педагогічну характеристику на дитину, на 

групу; 

ПК-5 

володіти методиками діагностики пізнавальних психічних 

процесів дітей, досліджувати причини міжособистісних 

конфліктів, пропонувати варіанти вирішення педагогічних 

конфліктів; 

ПК-6 

бути готовим представляти результати дослідження у формах 

звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень. 

ПК-7 

 

Організаційно-управлінські: 

бути здатним враховувати в процесі здійснення освітньої 

діяльності індивідуальні особливості дітей і педагогічних 

працівників,  їх творчий потенціал; 

ПК-8 

бути готовим до проведення ділових ігор, культурного 

дозвілля, національних свят, фольклорних дійств. 

ПК-9 

Соціально-проектні: 

бути готовим до розробки інноваційних національних проектів 

в рамках заходів державної освітньої політики, участі в 

пілотних проектах, проводити соціальні опитування. 

ПК-10 

 

                                    ВИТЯГИ З ОПП 
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м. Миколаїв - 2017-2018 н.р. 

 

ВСТУП 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Організація і 

керівництво дошкільною освітою в Україні» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки  бакалаврів галузі знань 0101 Педагогічна 

освіта,  напряму підготовки  6.010101 Дошкільна освіта 

Предметом цієї дисципліни є питання організації діяльності ДНЗ 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. 

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

управлінською діяльністю. 

Основними завданнями в процесі вивчення дисципліни «Організація і 

керівництво дошкільною освітою в Україні»  є теоретична підготовка та  

набуття практичних навичок студентів з питань здійснення  управлінської  

діяльності в системі «людини-людина»  

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 
- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

- Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  правові 

документи в галузі дошкільної освіти; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю; 

- Здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої 

професії – вихователь, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в ДНЗ; 

- Здатність  усвідомлювати  національну  та загальнолюдську культуру, 

духовно-моральні основи життя людини і людства; 

- Здатність  усвідомлювати  культурологічні основи сімейних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій; 

ІІ. Фахові: 

- Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх 

технологій, які враховують особливості розвитку дитини, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства; 

- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні 

технології в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу; 
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- Здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що 

визначає ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами 

протистояння професійній деформації; 

- Здатність  освоєння  педагогічних наук, системи знань, що 

забезпечує фундаментальну підготовку для подальшого оволодіння  

фаховими дисциплінами, підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної 

освіти; 

- Здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей 

дошкільного віку; 

- Здатність організовувати предметно-ігрове середовище у різних 

вікових групах дошкільного навчального закладу; 

- Здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід 

дитини; 

- Здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку. 

 

 На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  кредити ECTS.  

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

Лекція 1. Тема.  Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її 

організації в Україні. 

КРЕДИТ 2. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА І ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

Лекція 2. Тема. Завідуюча організатор і керівник дошкільного навчального 

закладу.  

Лекція 3. Тема. Організація і керівництво методичною роботою в ДНЗ.  

Лекція 4. Тема. Планування роботи дошкільного навчального закладу освіти.  

Лекція 5. Тема. Контроль як функція управління дошкільним навчальним 

закладом.  

КРЕДИТ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РАЙОНІ, 

МІСТІ, ОБЛАСТІ, КРАЇНІ 

Лекція 6. Тема. Робота  районного (міського) відділу освіти по управлінню  

дошкільною освітою. 

Лекція 7.Тема. Організація інспектування дошкільних навчальних закладів. 

Лекція 8. Тема.  Контроль за роботою дошкільного навчального закладу. 

 

3. 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. 
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2.Бурова А., Долинна О. Педагогічна рада // Дошкільне виховання, 2001. – № 

І. – С.20-21.  

3.Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в 

сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання, 2000. — № 11. – С. 

12 -15. 

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

5.Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному 

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

ЛТД, 2004. – 144 с. 

6.3айченко О. І, Островерхова Н. М., Даниленко Л. І. Теорія і  практика 

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

7.Закон України «Про освіту» (Освіта №55-56, 1997). 

8.Закон України «Про дошкільну освіту». 

9.Детский сад: Книга для заведующих / Под ред. Л. П. Тарасовой. - М.: 

Просвещение, 1982. - 256 с.  

10.Довідник керівника дошкільного навчального закладу. – Х.: Веста: Вид-во 

«Ранок», 2006. 

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

12.Індивідуальни форми методичної роботи з педагогами в сучасному 

дошкільному навчальному закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя: 

ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2004. 

13.Інструктивно-методичні матеріали щодо ведення документації в 

дошкільних закладах / За заг. ред. К.І.Крутій. – Запоріжжя, 2005.- 120 с. 

14.Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. Підручник. – К., 2003. 

– 415 с. 

15.Крижко В.В, Павлютенков Є.М. Менеджмент в освіті. – К., 198. 

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

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

загальноосвітнім навчальним закладам). 

18.Карамушка Л. М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. - 

К.: Либідь, 2004. - 424 с.  

19.Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посіб. – К.: 

Либідь, 2004. – 424с. 

20.Коломінський Н. Л. Психологія педагогічного менеджменту. - К.: МАУП, 

1996. - 176 с. 

21.Копєйкіна О., Бурова А. та ін. Вивчення діяльності дошкільного 

навчального закладу // Дошкільне виховання, 2004. - № 7. - С. 4 - 9. 

22.Крутій К. Л. Планування роботи дошкільного закладу освіти: проблеми, 

досвід, пропозиції. // Дитячий садок, 1999. - № 21. - 87 с.   

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

дошкільному навчальному закладі: методичний аспект. – Запоріжжя: ТОВ 

«ЛІПС» ЛТД, 2006. – 128с. 

24.Лунячек В.Е. Алгоритм управління школою. – Х., 2005. – 176с. 
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25.Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. – 

Х., 2004. – 204с. 

26.Масові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному 

навчальному закладі / За заг. Ред. К.Л. Крутій. – Запоріжжя: ТОВ 

«ЛІПС»ЛТД, 2004. – 128 с. 

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

ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 167 с.  

28.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. 

29.Методична робота в ДНЗ / Упоряд. Л.А.Швайка. – Х.: Вид. Група 

«Основа», 2007. – 288с. 

30.Методична робота з педагогічними кадрами в дошкільних закладах 

України: 36. статей / За ред. Г. П. Лаврентьєвої. - К.: ІСДО, 1993. - 100 с.  

31.Окорський В. П.  Основи менеджменту: Навчальний посібник. Рівне: 

НУВГП, 2009. –  400 с. 

32.Підготовка майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності / 

О. М. Харцій // Наука і освіта. – 2011. – № 10 (Психологія). – С. 80-83. – 

Бібліогр: 3 назви. – укр. 

33.Поздняк Л.В., Лященко Н. Н. Управление дошкольным образованием. - 

М.: «Академия», 2001. - 432 с. 

34.Положення про дошкільний навчальний заклад // Освіта України №22 від 

25 березня 2003 р. 

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

36.Проскура О. В. Психологічна культура праці завідуючої дошкільного 

закладу. -К..КМІУВ, 1994.-124 с. 

37.Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання, 

2006. — 365 с 

Допоміжна 

1.Власова Н. Руководство по управлению людьми. – М. ,2000. 

2.Терещенко В.І. Наука керувати. – К.: Знання, 1989. 

3.Храмов В.О. Бовт рук А.П. Основи управління персоналом: Навч. – метод. 

посіб. – К., 2001.  

4.Ельбрехт О.М. Адаптивне управління навчальним процесом. – Х., 2005.   

 

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. / 
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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 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: для студентів 

денної форми навчання: залік (8 семестр). 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: 

o підготовка та відповіді на практичних заняттях; 

o підготовка і виступи з індивідуальними науково-дослідними 

завданнями. Доповнення на занятті, тестування на занятті; 

o підготовка та захист проектів і презентації; 

o контрольні роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ua/
http://naps.gov.ua/
http://moippo.mk.ua/
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МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В 

УКРАЇНІ 

 

 

 

 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта  

 

 

 

Автор: доцент Вдовиченко Р.П. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня  2017 р. 
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Проректор із науково-педагогічної 

роботи ____________ 

Н. І. Василькова  

28 серпня 2017 р. 

 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В 

УКРАЇНІ 

ОКР «бакалавр» 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта  

               Факультет дошкільної та початкової освіти  
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів-3 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта 
Нормативна 

 
Напрям підготовки  6.010101 

Дошкільна освіта 

  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  наукова 

стаття 

 

Cпеціальність: 

Дошкільна освіта  

Рік підготовки 

4 4 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 год. 

7-й 7-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  1,4 

самостійної роботи 

студента – 3,6 год, 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 16 год. 10 год. 

Практичні, семінарські 

10 год. 4 год. 

Лабораторні 

- год.  год. 

Самостійна робота 

64 год. 76 год. 

Індивідуальна робота:   

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.:  

26 год. – аудиторні заняття,  64год. – самостійна робота (29% /71 %). 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета вивчення дисципліни полягає в ознайомленні студентів з 

управлінською діяльністю. 

Предметом цієї дисципліни є питання організації діяльності ДНЗ як 

соціально-педагогічної системи та управління нею із урахуванням 

внутрішніх і зовнішніх «зв’язків відносин» у цілісній системі освіти України. 

Завдання: знання, вміння і навички здійснювати управлінську 

діяльність в системах «людини-людина» є важливими у практичній 

діяльності майбутніх фахівців ДНЗ. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

- Здатність до узагальнення, сприйняття інформації, володіє культурою 

мислення,  аналізу, сприйняття інформації; 

- Здатність використовувати в своїй діяльності нормативні  правові 

документи в галузі дошкільної освіти; 

- Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації, оволодіння 

педагогічною майстерністю; 

- Здатність  усвідомлювати соціальну значущість  своєї майбутньої 

професії – вихователь, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності в ДНЗ; 

- Здатність  усвідомлювати  національну  та загальнолюдську культуру, 

духовно-моральні основи життя людини і людства; 

- Здатність  усвідомлювати  культурологічні основи сімейних, 

соціальних, суспільних явищ і традицій; 

ІІ. Фахові: 

- Здатність бути готовими до розробки і реалізації новітніх 

технологій, які враховують особливості розвитку дитини, специфіку 

соціокультурного розвитку суспільства; 

- Здатність бути готовим до реалізації набутих знань в практичній 

діяльності в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність до створення соціально і психологічно сприятливого 

середовища в дошкільних навчальних закладах; 

- Здатність цілеспрямовано і ефективно реалізовувати сучасні 

технології в навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу; 

- Здатність оволодіти педагогічною профкомпетентністю, що 

визначає ступінь оволодіння формами, методами навчання, засобами 

протистояння професійній деформації; 

- Здатність  освоєння  педагогічних наук, системи знань, що 

забезпечує фундаментальну підготовку для подальшого оволодіння  

фаховими дисциплінами, підготовка майбутніх фахівців в галузі дошкільної 

освіти; 
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- Здатність забезпечувати диференційований підхід до дітей 

дошкільного віку; 

- Здатність організовувати предметно-ігрове середовище у різних 

вікових групах дошкільного навчального закладу; 

- Здатність використовувати різні форми організації навчальної 

діяльності дітей у ДНЗ, враховуючи потреби, інтереси, попередній досвід 

дитини; 

- Здатність набувати в процесі навчання професійної майстерності 

організаційно-методичних навичок, вміння творчо використовувати 

отриманні знання в практиці навчання і виховання дітей дошкільного віку. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

Тема 1. Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її організації в 

Україні. Поняття «дошкільна освіта», «система дошкільної освіти». Завдання 

та принципи дошкільної освіти в Україні. Державна політика у сфері 

дошкільної освіти. Роль сім’ї  у здобутті дошкільної освіти. Законодавча база 

функціонування дошкільної освіти в Україні. Система управління. 

Характеристика системи управління. Соціально-психологічні аспекти 

взаємодії керівника з підлеглими. Проблема формування й вдосконалення 

стилю керівництва. Конфлікти, їх попередження і подолання в трудовому 

колективі  ДНЗ. 

 

КРЕДИТ 2. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА І ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

Тема 2.  Завідуюча організатор і керівник дошкільного навчального 

закладу. Нормативно-організаційні засади діяльності ДНЗ. Завідуюча - 

організатор і керівник дошкільного навчального закладу. Роль завідуючої 

дошкільним  навчальним закладом як адміністратора, організатора, педагога, 

методиста навчального закладу. Повноваження дошкільного

навчального закладу. Типи ДНЗ та їх характеристика. Статус ДНЗ, 

заснованих на різних формах власності. Значення та зміст Положення про 

дошкільний навчальний заклад та Статут ДНЗ 

Тема 3.  Тема. Організація і керівництво методичною роботою в ДНЗ.  

Робота методиста з вихователями, завідуючою, батьками дітей. Організація 

методичної роботи і керівництво нею. Основи організації методичного 

кабінету.  

Тема 4. Планування роботи дошкільного навчального закладу освіти.  

Види планування, цілі, задачі планування, його структуру й зміст, методи 

планування і організація виконання. 

Тема 5. Контроль як функція управління дошкільним навчальним 

закладом. Вимоги контролю, шляхи демократизації і перебудови контролю в 

ДНЗ, зміст роботи завідуючої за різними видами контролю. 
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КРЕДИТ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РАЙОНІ, 

МІСТІ, ОБЛАСТІ, КРАЇНІ 

Тема 6. Робота  районного (міського) відділу освіти по управлінню  

дошкільною освітою. Органи управління системою дошкільної освіти. 

Основні завдання органів управління освітою. Державні органи управління в 

системі дошкільної освіти. Міністерство освіти і науки України – спеціально 

уповноважений центральний орган державної виконавчої влади у галузі 

освіти і науки. 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: начальник, 

заступники начальника, відділи дошкільної освіти, загальної середньої 

освіти, виховної роботи, інші підрозділи управління освіти. Основні функції 

структурних підрозділів управління освіти. Особливості роботи управлінь 

освіти на сучасному етапі. Регіональні програми розвитку освіти, їх 

реалізація. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною 

системи безперервної освіти в Україні. Дошкільна освіта - цілісний процес, 

спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного 

віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних 

та фізичних особливостей, культурних потреб, формування у дитини 

дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального 

досвіду. У своїй роботі ДНЗ повинні керуватись Конституцією України, 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією про 

права дитини та іншими. 

Тема 7. Організація інспектування дошкільних навчальних закладів. 

 Організація інспектування дошкільних закладів» - розкриває Зміст роботи 

інспектора з підготовки і проведення міських чи районних заходів; 

планування роботи; вивчення, узагальнення та розповсюдження передового 

педагогічного досвіду; організація підвищення професійної педагогічної 

майстерності педагогів, їх науково-теоретичного рівня. 

Тема 8. Контроль за роботою дошкільного навчального закладу. 

Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних  

закладів. Державна атестація ДНЗ – основна форма державного контролю 

за діяльністю ДНЗ.  Науково-методичне забезпечення системи дошкільної 

освіти «Контроль за роботою дошкільного навчального закладу» - висвітлює 

питання фронтальної та тематичної перевірок інспектором дошкільних 

закладів, в чому полягають особливості перевірок різних типів ДНЗ; 

студенти знайомляться з планами перевірок окремих напрямів роботи 

дошкільного закладу. Нормативно-правова база Державного контролю за 

діяльністю дошкільних навчальних закладів. Види Державного контролю 
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(тематичний, попереджувальний, порівняльний, наступний, оперативний 

тощо). Методи контролю. Принципи контролю. 

Державна атестація ДНЗ – основний вид державного контролю. 

Оприлюднення результатів державного контролю. Нормативно-правова база 

атестації педагогічних працівників ДНЗ. Завдання атестації. Кваліфікаційні 

категорії та педагогічні завдання. Планування атестації. 

Процедура проведення атестації. Атестаційна комісія. Дошкільна 

освіта - це рівень освіти, який дитина здобуває у дитячому дошкільному 

закладі, сім'ї або за допомогою фізичної особи в результаті послідовного, 

системного та цілеспрямованого процесу засвоєння Базового компонента 

дошкільної освіти, який передбачає: формування основ соціальної адаптації 

та життєвої компетентності дитини; виховання елементів природодоцільного 

світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до 

довкілля; утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та 

духовної діяльності людини; розвиток потреби реалізації власних творчих 

здібностей.  

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб. інд ср л п лаб інд ср 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 1.Поняття 

дошкільної освіти, 

завдання і принципи її 

організації в Україні.  

11 2    9 10     10 

КРЕДИТ 2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Тема 2.Завідуюча 

організатор і керівник 

дошкільного навчально- 

го закладу. 

11 2    9 12 2    10 

Тема 3. Організація і 

керівництво методичною 

роботою в ДНЗ. 

11 2 2   7 10     10 

Тема 4. Планування роботи 

дошкільного навчального 

закладу освіти. 

11 2 2   7 12 2    10 

Тема 5. Контроль  

як функція управління 

дошкільним навчальним 

закладом.  

11 2 2   7 10     10 
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Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усьог

о  

у тому числі Усього  у тому числі 

л п лаб. інд ср л п лаб інд ср 

 

 

 

КРЕДИТ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РАЙОНІ,  

МІСТІ, ОБЛАСТІ, КРАЇНІ 

Тема 6. Робота  районного 

(міського) відділу освіти по 

управлінню  дошкільною 

освітою. 

 

11 2    9 12 2    10 

Тема 7. Організація 

інспектування дошкільних 

навчальних закладів. 

12 2 2   8 12 2    10 

Тема 8. Контроль за 

роботою дошкільного 

навчального закладу. 

 

12 2 2   8 12  2   10 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

     30      30 

Усього годин 90 16 10   64 90 8 2   80 

 

6. Теми практичних  занять 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

1. Тема 1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять  

управління, керівництво, менеджмент.  

2 

2. Тема 2.       Функції управління: сутність, зміст та  

особливості реалізації в ДНЗ. Поняття управлінського циклу 

2 

3. Тема 3. Історичний огляд розвитку суспільного дошкільного 

виховання в Україні. Дошкільний навчальний заклад  

як педагогічна система і об’єкт управління 

2 

4. Тема 4. Нормативно-організаційні засади діяльності ДНЗ 2 

5. Тема 5. Державний контроль за діяльністю  

дошкільних навчальних  закладів. Державна атестація ДНЗ – 

основна форма державного контролю за діяльністю  

ДНЗ.  Науково-методичне забезпечення системи  

дошкільної освіти.  

 

2 
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 Разом 10 

 

 

 

7. Самостійна  робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

1 Тема 1. Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її 

організації в Україні. 

9 

КРЕДИТ 2. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА І ОБ'ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

2 Тема 2. Завідуюча - організатор і керівник дошкільного 

навчального закладу.  

9 

3 Тема 3. Організація і керівництво методичною роботою в ДНЗ.  

 

7 

4 Тема 4. Планування роботи дошкільного навчального закладу 

освіти.  

7 

5 Тема 5. Контроль як функція управління дошкільним 

навчальним закладом.  

 

7 

КРЕДИТ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РАЙОНІ,  

МІСТІ, ОБЛАСТІ, КРАЇНІ 

6 Тема 6. Робота  районного (міського) відділу освіти  

по управлінню  дошкільною освітою.  

9 

7 Тема 7. Організація інспектування дошкільних  

навчальних закладів. 

8 

8 Тема 8. Контроль за роботою дошкільного навчального  

закладу. 

8 

 

 

8. Індивідуальне науково - дослідне завдання 

1. Підготувати творчу роботу на тему: «Дошкільний навчальний заклад 

моєї мрії». 

2. Розробити модель управлінського циклу «навчальний рік» для 

дошкільного навчального закладу певного типу. 

3. Сформувати тлумачний словник таких понять: управління, 

керівництво, управлінський цикл, управлінська функція, планування, аналіз, 

організація, контроль, управлінське рішення, здібності, стиль, конфлікт, 

мотив, потреби, якості, функції, класифікація, влада, вплив. 

4.Дати характеристику поняття «морально психологічний клімат». 

 Індивідуальне навчально - дослідне завдання 30 

 Разом 64 
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5.Запропонувати форми і методи створення морально-психологічного 

клімату в ДНЗ на демократичних і гуманістичних засадах. 

6.Запропонуйте модель «ідеального» керівника ДНЗ. 

9. Методи навчання 

1) За джерелом інформації: 

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

застосуванням комп'ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - 

Презентація), семінари, 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. 

 

10. Методи контролю 

• Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, залік, захист пошуково-дослідницької теми.  

• Методи письмового контролю: письмове тестування, підсумкова письмове 

тестування, звіт, реферат, контрольна робота, конспект першоджерела, 

конспект лекції.  

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

• Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз.  

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

                            Поточне тестування та самостійна робота 

Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 КР іспит Накопичувальні 

бали Т 1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

10 20 20 20 10 20 20 20 40 120 300 

 

Критеріями оцінки є: 

• 

при усних відповідях: при виконанні пись.мових завдань: 
повнота розкриття питання, 

науковість; 
 повнота розкриття питання,  

науковість; 

• логіка викладання, культура мови;  використання іншомовної 

• емоційність та переконаність; літератури та інтернет-джерел; 

• використання основної та  цілісність, системність,

логічна  додаткової літератури, іншомовної послідовність, вміння формулювати 
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 літератури та інтернет-джерел; висновки; 

• аналітичні міркування, вміння  культура оформлення

письмової  робити порівняння, висновки. роботи. 

 

На практичному занятті оцінюються: 

1. усні відповіді магістрантів; 

2. участь в обговоренні дискусійних питань, аргументація; 

3. активність у ділових, рольових іграх та їх обговоренні; 

4. аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки; 

5. презентації фрагментів лекцій, семінарів, практичних занять;  

6. підібрана інформація щодо прикладів із вітчизняної та зарубіжної 

педагогічної практики, використання іншомовної літератури та 

інтернет-джерел; 

7. реферативні виступи, усні повідомлення, публічні доповіді з 

презентаціями тощо. 

За кожним елементом змістового модуля, передбаченого робочою 

програмою, обов'язкова певна форма поточного оцінювання знань. 

Такими формами можуть бути: 

 усне опитування; 

 тестування знань магістранта з певного розділу (теми) або з певних 

окремих питань лекційного курсу; 

 виступи на практичних заняттях (з рефератом, в дискусії);  

 перевірка і захист індивідуальних навчально-дослідних завдань тощо. 

 

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 

 

12. Методичне забезпечення 

1.Структурно-логічні схеми. 

2. Програми з «Організації і керівництво дошкільним навчальним закладом» 

для студентів  вузів. 

3.Навчально-методичний комплекс. 

4.Підручники, посібники з педагогіки, психології управління,  опорні 

конспекти лекцій;  

12 
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5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів;  

6. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).  

 

 

13. 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.Бурова А., Долинна О. Педагогічна рада // Дошкільне виховання, 2001. – № 

І. – С.20-21.  

3.Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в 

сучасному дошкільному закладі // Дошкільне виховання, 2000. — № 11. – С. 

12 -15. 

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

5.Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному дошкільному 

навчальному закладі / За заг. ред. К.Л.Крутій. – Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» 
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м. Миколаїв - 2017-2018 н.р. 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

СТУДЕНТІВ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методи контролю – це способи діяльності викладача і студентів, в ході 

яких виявляються засвоєння учбового матеріалу та оволодіння студентами 

знаннями, вміннями та навичками. 

З метою здійснення діагностики навчальних досягнень студентів при 

вивченні дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ 

ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ» застосовуються наступні методами: усне 

опитування, письмова та практична перевірка, стандартизований контроль, 

тестовій контроль. 

Загальне значення цих методів полягає в тому, щоб найефективніше 

забезпечити своєчасний і всебічний зворотний зв’язок між студентами і 

викладачем, на підставі якого встановлюється, як студенти сприймають та 

засвоюють матеріал. 

Перелічені методи застосовуються у всіх видах контролю. Комплексне 

їх застосування дає можливість регулярно та об’єктивно виявляти динаміку 

формування системи знань та умінь студентів. 

1. Усне опитування 

Усне опитування – застосовується на кожному практичному занятті з 

дисципліни. При усному контролі встановлюється безпосередній контакт між 

викладачем та студентом, в процесі якого викладач отримує широкі 

можливості для вивчення індивідуальних особливостей засвоєння 

студентами матеріалу. 

При усному опитуванні необхідна значна попередня робота викладача, 

а саме: ретельний відбір зміст, всебічного осмислення питань, задач та 

прикладів, які будуть запропоновані, шляхів активації діяльності усіх 

студентів групи в процесі перевірки, створення на занятті ділової та 

доброзичливої обстановки. 

Усне опитування на занятті проводиться як фронтальне, так 

індивідуальне та комбіноване. 

Фронтальне опитування проводиться у формі бесіди викладача з 

групою. Воно органічно поєднується з повторенням пройденого, є засобом 

для закріплення знань та умінь. При його організації до активної розумової 

роботи можна залучити усіх студентів групи. Питання ставляться у короткій 

формі, є лаконічними, логічно пов’язаними між собою, подані в такій 

послідовності, що відповіді студентів у сукупності розкривають зміст 

розділу, теми. Фронтальне опитування дає можливість перевірити виконання 

студентами домашнього завдання, вияснити готовність групи до вивчення 

нового матеріалу, визначити сформованість основних понять, засвоєння 

нового матеріалу, який було розібрано на занятті. 

Питання мають переважно пошуковий характер, що спонукає студентів 

до самостійної розумової діяльності: на встановлення послідовності дій, 

процесу, способу («Що буде, якщо…», «Як зміниться…»); на порівняння («В 
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чому різниця…»); на виявлення основних характерних рис, ознак чи якостей 

предметів, явищ («Вкажіть властивості…», «В яких випадках…», «Які 

необхідні умови…»). 

Індивідуальне опитування припускає змістовні, зв’язні відповіді 

студентів на питання, яке відноситься до матеріалу, що вивчається, тому 

служить навчальним засобом розвитку мови, пам’яті, мислення студентів. 

Щоб виконати таку перевірку більш глибоко, перед студентами ставлять 

запитання, які потребують розгорнутої відповіді. 

Запитання для індивідуального опитування є чіткими, зрозумілими, 

конкретними, мають прикладний характер, охоплюють основний, раніше 

пройдений матеріал програми. Їх зміст стимулює студентів логічно мислити, 

порівнювати, аналізувати, доводити, підбирати переконливі приклади, 

робити огрунтовані висновки і цим сприяє об’єктивному виявленню знань 

студентів. Питання зазвичай задають усій групі і після незначної паузи, 

необхідної для того, щоб студенти зрозуміли його і підготувалися до 

відповіді, викликають для відповіді конкретного студента. 

Для того, щоб група слухала відповідь свого товариша, 

використовуються різні прийоми. Наприклад, студентам пропонується 

скласти план відповіді, оцінити (проаналізувати) відповідь. Проводиться й 

рецензування відповіді товариша. Студентам пропонується наступний план 

рецензії: визначити повноту відповіді, її правильність, недоліки, 

послідовність (логіку) викладення. Студенти можуть запропонувати свій 

план відповіді. Для підготовки рецензії студентам рекомендується 

записувати свої зауваження по ходу відповіді. Такий прийом дає можливість 

оцінити роботу не тільки тих студентів, які рецензували відповідь 

виступаючого та тих, хто брав участь у обговоренні, а й усіх студентів групи.  

Для організації колективної роботи групи під час індивідуального 

опитування можна дати і таке завдання, як наведення прикладів по тому чи 

іншому положенню відповіді. 

Таким чином, щоб викликати при перевірці пізнавальну активність 

студентів усієї групи, доцільно поєднувати індивідуальне та фронтальне 

опитування. 

Важливе значення має уміння викладача керувати опитуванням. Воно 

полягає в умінні слухати студента, спостерігати за процесом його діяльності, 

корегувати цю діяльність. Викладач не повинен квапити або без особливої 

необхідності переривати студента. Це допускається лише у тих випадках, 

коли студент робить грубі помилки, або відповідає не по суті. В необхідних 

випадках доцільно підштовхувальними відповідями допомагати студенту, не 

розкриваючи йому правильної відповіді. 

Тривалість усного опитування залежить від навчальної дисципліни, 

виду занять, індивідуальних особливостей студентів. В процесі усного 

опитування викладачу необхідно спонукати студентів використовувати при 

відповіді схеми, моделі, матеріали та обладнання певних технологій. Для 
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поглиблення та розширення знань студентів можна дати індивідуальні 

завдання дослідницького характеру. 

Заключна частина усного опитування – детальний аналіз відповідей 

студентів. Викладач відмічає позитивні сторони, вказує на недоліки 

відповідей, робить висновки про те, як вивчений навчальний матеріал. При 

оцінці відповіді враховують її правильність та повноту, логічність 

викладення матеріалу, культуру мови, вміння поєднувати теоретичні 

положення з практикою, у тому числі і з майбутньою професійною 

діяльністю. 

Усне опитування як метод контролю знань, умінь та навичок вимагає 

значних затрат часу, крім того, по одному і тому ж питанню не можна 

перевірити усіх студентів. Тому з метою раціонального використання 

робочого часу доцільно проводити комбіноване, ущільнене опитування, 

поєднуючи усне опитування з іншими методами: з письмовим опитуванням 

по карткам, з самостійною роботою. Все це дає можливість при тих же 

затратах часу контролювати роботи більшої кількості студентів. Так, поки 

одні відповідають біля дошки, інші виконують письмову роботу, 

відповідають на поставлені тестові питання тощо. 

2. Письмове опитування 

Письмова перевірка наряду з усною є важливим методом контролю 

знань, умінь та навичок студентів. Застосування цього методу дає можливість 

в найбільш короткий термін одночасно перевірити засвоєння матеріалу всіма 

студентами групи, визначити напрямки для індивідуальної роботи з кожним. 

Письмова перевірка використовується у всіх видах контролю і 

здійснюється як в аудиторній, так і позааудиторній роботі (виконання 

домашніх завдань). 

Письмові роботи за змістом і формою в залежності можуть бути 

самими різноманітними: диктанти, твори, відповіді на питання, розв’язок 

задач та прикладів, підготовка різних звітів, схем, опорних конспектів, 

рефератів. 

За тривалістю, письмові контрольні роботи можуть бути 

короткочасними (7-15 хв), коли перевіряється засвоєння незначного об’єму 

навчального матеріалу, і більш тривалими, але не більше одного академічної 

години. 

Для забезпечення більшої самостійності у виконанні контрольних робіт 

рекомендується пропонувати групі декілька варіантів завдань. При цьому 

складність контрольних питань і задач для усіх варіантів повинна бути 

однаковою. 

Для перевірки та оцінки контрольних письмових робіт проводиться 

аналіз результатів їх виконання, виявляються типові помилки, їх причини, які 

викликали незадовільні оцінки. 

Слід відмітити особливості таких форм письмової перевірки як 

самостійна робота, диктанти, реферати, самоконтроль та взаємоперевірка. 
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Самостійну роботу можна проводити з метою поточного та 

періодичного контролю. При поточній перевірці самостійні роботи невеликі 

за об’ємом, містять завдання в основному по темі навчального заняття. При 

періодичному контролі самостійна робота більша за об’ємом і часом її 

виконання. Широкого застосування набули самостійні роботи з дидактичним 

матеріалом, які дають можливість враховувати індивідуальні особливості 

кожного студента. 

Диктанти застосовують для поточного контролю. З їх допомогою 

можна підготувати студентів до засвоєння та застосування нового матеріалу, 

до формування умінь та навичок, провести узагальнення вивченого, 

перевірити самостійність виконання домашнього завдання. Для диктантів 

підбирають питання, які не потребують тривалого обміркування, на які 

можна дуже коротко записати відповідь. 

Реферати доцільні для повторення та узагальнення навчального 

матеріалу. Вони не тільки дають можливість систематизувати знання 

студентів, перевірити уміння розкрити тему, але і відіграють особливу роль у 

формуванні світогляду. В процесі підготовки рефератів студент мобілізує і 

активізує свої знання, набуває самостійно нові, необхідні для розкриття теми, 

співставляє їх з боку зі своїм життєвим досвідом, чітко виясняє свою життєву 

позицію. При перевірці цих робіт викладач звертає увагу на відповідність 

роботи темі, повноту розкриття теми, послідовність викладення, 

самостійність суджень. 

Наряду з аудиторними письмовими роботами використовують і 

домашні контрольні роботи, над якими студенти працюють декілька днів (10-

15), оскільки за змістом вони охоплюють значний розділ навчальної 

програми. Виконання їх вимагає належної самостійної роботи з книгою та 

іншими матеріалами. 

3. Стандартизований контроль 

Останнім часом у вищій школі став широко застосовуватись 

стандартизований контроль знань протягом усього періоду вивчення 

навчальних курсів. У стандартизованому контролі знайшла широке 

застосування тестова методика. 

Технологія тестового контролю знань студентів чітко прописана у 

Положенні про комп’ютерне тестування студентів. Але на заняттях викладач 

використовує технологію бланкового тестового контролю знань з метою 

діагнгостики навчальних досягнень.  

Перевага цього методу полягає у тому, що за допомогою найпростіших 

засобів (бланків, матриць) можна отримати відповідь практично на будь-яке 

запитання, а недоліком є можливість вгадування правильної відповіді.  

За допомогою альтернативного методу тестового контролю доцільно 

перевіряти вміння самостійно обмірковувати отримані дані. Більший рівень 

знань студентів дає можливість більш тонко розрізняти такі явища і поняття, 

які студенту з меншим рівнем здаються ідентичними. Крім того, студенти з 

великим рівнем знань знаходять подібність там, де інші його не помічають. 
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Контроль простим вибірковим методом не розкриває процесу одержання 

відповіді. Тут спрацьовує не простий механізм вгадування, а свідомий вибір, 

до вгадування деякого числа правильних відповідей на запитання - у 

доповнення до тих, які студенти знають. 

Використовуються і інші варіанти тестового контролю знань студентів: 

1) короткочасне подання варіантів відповідей. 

Студентові пропонують запитання. Він має вивчити його і подумки 

підготувати відповідь. Після того як він готовий до відповіді, йому на 

обмежений час показують варіанти відповідей, з яких він має вибрати один. 

У даному разі студент не стільки вибирає, скільки порівнює свою готову 

відповідь із запропонованими. Такий принцип деякою мірою зменшує 

можливість вгадування і несвідомого вибору випадкової відповіді. При 

цьому доцільно обмежити час експонування варіантів відповідей, які 

пропонуються на вибір. 

2) послідовне надання варіантів відповідей. 

Студенту пропонується запитання, яке він вивчає і подумки готує на 

нього відповідь. Потім за його проханням йому показують перший варіант 

відповіді. Якщо цей варіант співпадає з його рішенням, то він фіксує свою 

відповідь під номером 1, якщо він вважає його невірним, то через деякий час 

йому надається другий варіант відповіді. 

3) вибір відповідей: пропонуються самі відповіді, а потім їх 

обгрунтування; 

4) парне питання: правильний результат отримується тільки при двох 

правильних відповідях; 

5) співвідносна або складно-вибіркова система: подаються декілька 

відповідей, які потрібно пов’язати одне з одним; 

6) матрична система: питання і відповіді подаються у вигляді матриці; 

7) конструктивно-вибірковий метод: відповідь формується шляхом 

синтезу із запропонованих на вибір його частин; 

8) мотивовані варіанти відповідей: кожен варіант відповіді 

доповнюється обгрунтуванням. 

При складанні контрольних завдань викладч дотримується ряд вимог: 

− укладачі завдань мають чітко уявляти мету контролю як частини усього 

навчального процесу, враховувати вікові і психофізичні особливості тих, 

хто навчається. Контрольні завдання мають стимулювати пізнавальну 

активність студентів, викликати у них інтерес до предмета навчання; 

− контрольні завдання в усіх випадках мають забезпечувати реалізацію 

навчаючої функції контролю, а не тільки контролюючої; 

− складаючи контрольні завдання, потрібно враховувати, що інформація, 

яка міститься у них, потрібна не стільки для оцінки знань студентів, 

скільки для того, щоб своєчасно виявити помилки і скоригувати 

навчальний процес; 
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− під час розробки контрольних завдань слід передбачити способи і засоби 

(у тому числі технічні), які можна буде застосовувати при реалізації 

тестів, що розробляються; 

− потрібно уникати шаблону і формулювань, які повторюють відомі істини. 

При складанні питань важливим є рішення проблеми правдоподібності 

неправильних варіантів. При цьому можливі два аспекти проблеми зовнішня 

правдоподібність і правдоподібність змісту. 

Неправильні варіанти відповідей можуть бути: 

- правдоподібними зовнішньо і правдоподібними за змістом; 

- правдоподібними зовнішньо, але неправдоподібними за змістом; 

- неправдоподібними зовнішньо, але правдоподібними за змістом. 

Не можна використовувати відповіді неправдоподібні і зовнішньо і за 

змістом. 

Найбільш доцільною структурою при побудові вибіркових тестів 

потрібно вважати: 

- один варіант правильний, решта невірні (неповні), але обов’язково 

правдоподібні; 

- усі варіанти неправильні (неповні), але обов’язково правдоподібні, 

при наявності варіанта «правильної відповіді немає»; 

- один варіант неправильний (неповний), решта варіантів правильні. 

Результати стандартизованого контролю використовуються для висновків 

відносно роботи навчальної групи і кожного студента окремо. 

Найбільш розповсюдженою формою оцінки відповідей на тести є 

триканальна: правильна відповідь плюс один бал, «не знаю» - 0, 

неправильний - мінус один бал. 

 

ВИДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

За місцем, яке посідає контроль у навчальному процесі, розрізняють 

попередній (вхідний), поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 

Попередній контроль 

Попередній контроль (діагностика вихідного рівня знань студентів) 

застосовується як передумова для успішного планування і керівництва 

навчальним процесом. Він дає змогу визначити наявний рівень знань дня 

використання їх викладачем як орієнтування у складності матеріалу. Формою 

попереднього контролю є вхідний контроль знань. Він проводиться на 1-му 

курсі, щоб оцінити реальність оцінок, отриманих на вступних іспитах з 

певного предмета. Попередній контроль у вигляді перевірки і оцінки 

залишкових знань проводять також через деякий час після підсумкового 

іспиту з певної дисципліни як з метою оцінки міцності знань, так і з метою 

визначення рівня знань з забезпечуючих предметів для визначення 

можливості сприйняття нових навчальних дисциплін. 

Поточний контроль 

Поточний контроль знань є органічною частиною всього педагогічного 

процесу і слугує засобом виявлення ступеня сприйняття (засвоєння) 
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навчального матеріалу. Управління навчальним процесом можливе тільки на 

підставі даних поточного контролю. Завдання поточного контролю зводяться 

до того, щоб: 

1) виявити обсяг, глибину і якість сприйняття (засвоєння) матеріалу, що 

вивчається; 

2) визначити недоліки у знаннях і намітити шляхи їх усунення; 

3) виявити ступінь відповідальності студентів і ставлення їх до роботи, 

встановивши причини, які перешкоджають їх роботі; 

4) виявити рівень опанування навиків самостійної роботи і намітити 

шляхи і засоби їх розвитку; 

5) стимулювати інтерес студентів до предмета і їх активність у пізнанні. 

Головне завдання поточного контролю – допомогти студентам 

організувати свою роботу, навчитись самостійно, відповідально і 

систематично вивчати усі навчальні предмети. 

Поточний контроль – це продовження навчальної діяльності педагога і 

педагогічного колективу, він пов’язаний з усіма видами навчальної роботи і 

має навчити студентів готуватись до перевірки з першого дня занять і 

кожного дня, а не наприкінці семестру або навчального року. Разом з тим 

поточний контроль є показником роботи і педагогічного колективу. Звісно, 

що студенти у семестрі вивчають одночасно до десяти предметів, і не усі 

викладачі ставлять до них однакові вимоги. Нерідко деякі викладачі ставлять 

дещо підвищені вимоги, і студенти змушені весь семестр займатись тільки 

одним предметом коштом інших. У цьому разі показники поточної 

успішності можуть бути сигналом про серйозні порушення навчального 

процесу. 

Зазначені завдання поточного контролю вимагають від викладачів і 

керівників факультету відпрацювати певну систему і методику його 

проведення з врахуванням рівномірного і узгодженого розподілення 

контрольних знань у відповідності до бюджету часу студентів. 

Рубіжний контроль 

Рубіжний (тематичний, модульний, блоковий) контроль знань є 

показником якості вивчення окремих розділів, тем і пов’язаних з цим 

пізнавальних, методичних, психологічних і організаційних якостей студентів. 

Його завдання - сигналізувати про стан процесу навчання студентів для 

вжиття педагогічних заходів щодо оптимального його регулювання. Якщо 

поточний контроль проводиться лише з метою діагностики першого рівня 

засвоєння, тобто рівня загального орієнтування у предметі, то рубіжний 

контроль дає можливість перевірити засвоєння отриманих знань через більш 

довгочасний період і охоплює більш значні за обсягом розділи курсу. 

Відповідно змінюється методика контролю, від студентів можна вимагати 

самостійної конструктивної діяльності, а також виявити взаємозв’язки з 

іншими розділами курсу. 

Рубіжний контроль може проводитись усно й письмово, у вигляді 

контрольної роботи, індивідуально або у групі. 
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Однією з форм рубіжного контролю є колоквіум. Він має за мету 

мобілізувати студентів на поглиблене вивчення дисципліни. При проведенні 

колоквіумів ведеться більш невимушена бесіда, ніж на заліках та іспитах, що, 

природно, дає змогу вивчити інтереси і схильності студентів, їх дійсну 

підготовку і встановити шляхи більш раціонального проведення навчального 

процесу. 

Підсумковий контроль 

Підсумковий контроль являє собою іспит студентів з метою оцінки їх 

знань і навиків у відповідності до моделі спеціаліста. 

До підсумкового контролю належать семестрові, курсові і державні 

іспити, а також заліки перед іспитом. 

Основна мета іспитів – встановлення дійсного змісту знань студентів за 

обсягом, якістю і глибиною і вміннями застосовувати їх у практичній 

діяльності. 

Природно, що підсумковий контроль більшою мірою, ніж інші види 

контролю, здійснює контролюючу функцію, потребує систематизації і 

узагальнення знань і певною мірою реалізує навчальну, розвиваючу і 

виховну функції контролю. 

Форми контролю знань студентів 

Основними формами контролю знань студентів є контроль на лекції, на 

семінарських і практичних заняттях, у позанавчальний час, на консультаціях, 

заліках і іспитах. 

І. Контроль на лекції може проводитись як вибіркове усне опитування 

студентів або з застосуванням тестів за раніше викладеним матеріалом, 

особливо за розділами курсу, які необхідні для зрозуміння теми лекції, що 

читається, або ж для встановлення ступеня засвоєння матеріалу прочитаної 

лекції (проводиться за звичай у кінці першої або на початку другої години 

лекції). 

Поточний контроль на лекції покликаний привчити студентів до 

систематичної проробки пройденого матеріалу і підготовки до майбутньої 

лекції, встановити ступінь засвоєння теорії, виявити найбільш важкі для 

сприйняття студентів розділи з наступним роз’ясненням їх. Контроль на 

лекції не має віднімати багато часу. 

За витратами часу на контроль усне опитування поступається 

контролю, програмованому за карточками. 

ІІ. Поточний контроль на практичних, семінарських і лабораторних 

заняттях проводиться з метою вияснення готовності студентів до занять у 

таких формах: 

1. Вибіркове усне опитування перед початком занять. 

2. Фронтальне стандартизоване опитування за карточками, тестами 

протягом 5-10 хв. 

3. Фронтальна перевірка виконання домашніх завдань. 

4. Виклик до дошки окремих студентів для самостійного розв’язування 

задач, письмові відповіді на окремі запитання, дані на лабораторному занятті. 
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5. Оцінка активності студента у процесі занять, внесених пропозицій, 

оригінальних рішень, уточнень і визначень, доповнень попередніх відповідей 

і т. ін. 

6. Письмова (до 45 хв.) контрольна робота. 

7. Колоквіум по самостійних розділах теоретичного курсу (темах або 

модулях). 

Ш. Контроль у позанавчальний час включає в себе: 

1. Перевірка перебігу виконання домашніх завдань, науково-дослідних 

і контрольних робіт. Оцінюються якість і акуратність виконання, точність і 

оригінальність рішень, перегляд спеціальної літератури, наявність елементів 

дослідження, виконання завдання у встановленому обсязі відповідно до 

заданих строків. 

2. Перевірка конспектів лекцій і рекомендованої літератури. 

3. Перевірка і оцінка рефератів по частині лекційного курсу, який 

самостійно пророблюється. 

4. Індивідуальна співбесіда зі студентом на консультаціях. 

5. Проведення навчальних конкурсів і олімпіад на кращого знавця 

предмета» кращого з спеціальності, краще виконання лабораторних, 

особливо навчально-дослідних робіт. 

Контрольні заходи, що проводяться лектором на потоці і у 

позанавчальний час, крім загальної мети, яка переслідує об’єктивну 

атестацію студентів, мають дати лектору дані для оцінки рівня роботи його 

асистентів, які ведуть практичні, лабораторні і семінарські заняття. 

ІV. Консультації. Дослівно термін «навчальна консультація» означає 

відповідь, роз’яснення викладача студентам з будь-якого навчального 

питання. Це одна з форм, яка виправдала себе щодо надання студентам 

допомоги у їх самостійній роботі, допомоги, яка особливо необхідна при 

підготовці до іспитів, захисті курсових і дипломних проектів і інших формах 

контролю знань. 

Мета більшості консультацій - допомогти студентам розібратись у 

складних питаннях, вирішити ті з них, у яких студенти самостійно 

розібратись не можуть. Одночасно консультації надають можливість 

проконтролювати знання студентів, скласти правильне уявлення про перебіг і 

результати навчальної роботи. 

Не можна обмежуватись формою консультації «питання-відповідь» 

вона має переходити у бесіду зі студентами з найбільш важких і важливих 

проблем курсу, що вивчається. 

V. Заліки. З деяких предметів (теоретичні курси, виробнича практика) 

застосовується диференційований залік з виставленням оцінок за 

п’ятибальною шкалою. По лекційному курсу або окремих його частинах, які 

не супроводжуються лабораторними або практичними заняттями, викладач 

може проводити співбесіди або колоквіум, пропонувати усні або письмові (за 

білетами) запитання. Викладачеві корисно продивлятись конспект студента. 

Нерідко студенти ставляться до залікового предмета як до другорядного, 
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малозначного і не приділяють достатньо часу для підготовки до нього. З 

великих курсів перед заліком корисне проведення колоквіуму. 

Своєчасне і добре виконання лабораторно-практичних занять, 

відсутність пропусків, добра дисципліна дають підставу поставити оцінку 

«зараховано» без додаткового опитування. 

Заліки з практичних (лабораторних) робіт приймаються по виконанні 

кожного завдання. При цьому студент подає записи, розрахунки, схеми, 

плани або креслення. Викладач відмічає виконання кожної роботи у своєму 

журналі, а після завершення програми може виставити залік після захисту 

звіту і повторного перегляду результатів виконання усіх завдань. 

Практичні заняття не можна вважати заліковою процедурою. Але 

активні виступи, чіткі відповіді, ставлення до занять, дисциплінованість 

можуть слугувати основою для оформлення заліку без опитування. 

VІ. Іспити. Іспити є підсумковим етапом вивчення усієї дисципліни або 

її частини і мають за мету перевірку знань студентів по теорії і виявлення 

навичок застосування отриманих знань при вирішенні практичних завдань, а 

також навиків самостійної роботи з навчальною і науковою літературою. 

Семестрові і перевідні іспити є ведучими, найбільш значними формами 

організації контролю, в ході яких проводиться підсумкова перевірка 

результатів навчальної діяльності студентів по вивченню конкретної 

дисципліни. 

Іспит дає можливість кожному студенту у порівняно короткий 

проміжок часу осмислити весь пройдений курс у цілому, сконцентрувати 

увагу на вузлових його моментах, закріпити у пам’яті його основний зміст. 

Відомі два основних види іспитів: без іспитових білетів - вид найбільш 

високого рівня, хоча поки що рідко застосовуваний, і за іспитовими білетами. 

Перший вид іспитів - іспит-бесіда - проводиться приблизно так: студенту, 

який складає іспит пропонується для початку бесіди одне запитання і дається 

деякий час для його обдумування. Бажано, щоб це запитання було не 

другорядним і не ізольованим від основних понять курсу. В перебігу 

відповіді залежно від її якості той, хто екзаменує, поступово може розширити 

поставлене перед студентом завдання. Бесіда дає змогу з «ясувати не тільки 

формальні знання з даного питання, але і поняття його ролі у всьому курсі, 

його зв’язку з іншими питаннями. При цьому з’ясовується: чи користувався 

студент при вивченні усього курсу додатковою літературою. 

Можлива бесіда і іншого характеру, коли екзаменатор ставить перед 

собою більш просте завдання - з’ясувати, чи засвоєні студентом основні ідеї 

курсу, чи знає він визначення, чи правильно формулює основні поняття, чи 

розуміє їх зміст. 

Основна перевага іспиту-бесіди полягає у тому, що у даному випадку 

надається можливість отримати достатньо повне уявлення про якість 

підготовки студента з даного курсу і з’ясувати його потенційні можливості у 

вивченні науки. Випадковість оцінки при такій формі іспиту, як правило, 

неможлива. Але такий іспит потребує високої кваліфікації екзаменатора і 



40 
 

повної довіри до нього студентів. Іспит-бесіда потребує від екзаменатора 

достатньо великої напруги сил і великих затрат часу. Ця форма не 

застосовується у тих випадках, коли ставиться за мету перевірка засвоєння 

практичної частини курсу і тому, хто складає іспит, необхідно запропонувати 

для вирішення визначену кількість завдань. Екзамени у формі бесіди краще 

проводити на старших курсах, причому з деяких спеціально відібраних для 

цієї мети дисциплін. 

Другий основний тип іспиту - за іспитовими білетами - є 

загальновідомим. У цьому разі особливої уваги потребує складання 

іспитових білетів. Рівномірне розподілення матеріалу у білетах, 

різноманітність запитань, повнота охоплення прочитаного курсу, вдалий 

підбір завдань - усе це значною мірою полегшує хід іспиту і сприяє 

об’єктивності оцінки. Іспит за білетами ніяк не включає бесіди з тим, хто 

складає іспит. Мета її полягає у послабленні випадкового фактора, який 

проявляється при такій формі іспиту. Додаткові запитання при цьому, як 

правило, задаються з того матеріалу, який висвітлює або побічно торкається 

у своїй відповіді студент. Але можливі випадки, коли для уточнення оцінки 

знань доводиться торкатись і інших розділів курсу. 

Відома загальноприйнята рекомендація: не перебивати студента до тих 

пір, поки він не закінчить відповіді. Але якщо студент відповідає явно не по 

суті запитання або невірно, то тут потрібне втручання екзаменатора. 

При будь-якій формі іспиту (без білетів або з білетами) екзаменатору, 

який веде бесіду зі студентом, треба керуватись деякими правилами, 

порушення яких може призвести до небажаних наслідків: 

1. Не можна допускати, щоб запитання до студента, який 

екзаменується, ставились одне за одним. Це позбавляє студента можливості 

зосередитись, а іноді і можливості міркувати. 

2. Не можна надто відверто висловлювати свій обурення з приводу 

неправильної відповіді. Це може передчасно збентежити студента, що значно 

знизить якість відповідей на наступні запитання. 

3. Не можна виявляти перед студентом свої вагання з приводу оцінки 

його відповіді і змінювати вже прийняте рішення. 

Потрібно заздалегідь психологічно готувати студентів до екзаменів, 

навівати їм, що відповідь потрібно шукати, потрібно мобілізувати усі свої 

внутрішні сили, взяти себе в руки і змусити інтенсивно працювати свій 

мозок. Необхідно мотивувати оцінку, щоб студент був переконаний у її 

справедливості і йшов з іспиту без образи на екзаменатора. 

Третя форма іспиту – тестова, що дає можливість студенту спокійно 

зосередитися на відповідях.  
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НАВЧАЛЬНО–НАОЧНІ ПОСІБНИКИ, ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ 

НАВЧАННЯ 

З ДИСЦИПЛІНИ ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО  

ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ 

1.  Структурно-логічні схеми. 

2. Навчальна програма та робоча навчальна програма з дисципліни 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ». 

3.  Навчально-методичний комплекс. 

4.  Підручники, посібники з педагогіки, психології,  опорні конспекти лекцій.  

5. Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студентів.  

6. Засоби підсумкового контролю (комп’ютерна програма тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю).  

7. Термінологічний словник. 

8. Проектор.   
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КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ  

В УКРАЇНІ» 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

Лекція 1. Тема. Поняття дошкільної освіти, завдання і принципи її 

організації в Україні. 

План 

1. Вступ до курсу. Поняття «дошкільна освіта», «система дошкільної освіти». 

Завдання та принципи дошкільної освіти в Україні.  

2.Державна політика у сфері дошкільної освіти.  

3.Система управління. Характеристика системи управління.  

4.Соціально-психологічні аспекти взаємодії керівника з підлеглими.  

Основні поняття: дошкільна освіта, система дошкільної освіти, 

категорії «управління», «керівництво», «менеджмент», структура управління: 

лінійні, функціональні, комбіновані, конфлікти. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

Список літератури. 
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1. Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2. Новые подходы к управленческой деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении. – М., 1997.  

 

Структура лекційного заняття №1 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

1. Вступ до курсу 

Концепції безперервної освіти та дошкільної освіти передбачаюсь 

серйозні зміни у підготовці педагогічних кадрів. Підготовка керівного 

складу для дошкільних навчальних закладів здійснюється факультетами 

дошкільного виховання педагогічних вузів. 

Спеціалісту означеного профілю необхідні не тільки педагогічні 

знання та вміння, але й наявність таких ділових якостей, як 

компетентність, почуття нового, ініціатива, сміливість рішень, готовність 

брати відповідальність на себе, вміння складати власні варіанти, системи 

та запроваджувати їх у життя, здібності до менеджменту, господарювання, 

прагнення до постійного самовдосконалення. 

Курс «Організація і керівництво дошкільного виховання в Україні» 

займає важливе місце у професійній підготовці майбутніх організаторів 

дошкільної освіти (завідуючих дошкільними закладами, методистів, 

інспекторів відділів освіти). Зміст даного предмета тісно пов'язаний з 

іншими науками і потребує від студентів знання історії України, 

народознавства, педагогіки, дошкільної педагогіки, фахових методик, 

певного рівня професійних навичок та вмінь, здобутих у процесі різних 

педпрактик. (навіщо потрібні знання з різних галузей науки?) 
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Курс «Організація і керівництво дошкільного виховання в Україні» 

спрямований на озброєння студентів знаннями, уміннями  та навичками в 

галузі організації основних ланок дошкільного виховання та керівництва 

ними на високому науково-методичному рівні. 

У процесі підготовки фахівців з дошкільної освіти вирішуються такі 

завдання: 

- виховання у студентів громадянської свідомості, активності, 

почуття обов’язку, передбачені освітянською програмою, 

розуміння своєї особистої відповідальності за виховання 

найменших громадян України; 

- озброєння майбутніх дошкільних працівників необхідними 

теоретичними знаннями, навичками та вміннями самоосвіти та 

самоудосконалення, розвиток здібностей, використовувати 

теоретичні знання на практиці; 

- формування навичок методичної роботи, інспектування, 

керівництва дошкільними навчальними закладами; 

- формування професійної майстерності, організаційно-методичних 

навичок та вмінь. 

Курс передбачає 8 тем: 

1. «Перспективи розвитку системи дошкільної освіти в Україні» - 

передбачає ознайомлення з загальними напрямами, станом 

розвитку системи суспільного дошкільного виховання в Україні 

на сучасному етапі, принципами та задачами його становлення. 

2. «Завідуюча організатор і керівник дошкільного навчального 

закладу» - розкриває роль завідуючої дошкільним закладом як 

адміністратора, організатора, педагога, методиста. 

3. «Методист дошкільного закладу» - вивчає роботу методиста з 

вихователями, завідуючою, батьками дітей; організацію 

методичної роботи і керівництво нею; основи організації 

методичного кабінету тощо. 

4.   «Планування роботи дошкільного навчального закладу освіти» - 

знайомить з видами планування, визначає цілі, задачі планування, 

його структуру й зміст, методи планування і організація його 

виконання. 

5. «Контроль як функція управління дошкільним навчальним 

закладом» - розкриває вимоги контролю, шляхи демократизації і 

перебудови контролю в ДНЗ, зміст роботи завідуючої за різними 

видами контролю. 
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6. «Районний (міський) відділ освіти. Інспектор дошкільної освіти» - 

в цій темі висвітлюються питання роботи районного (міского) 

відділу освіти, задачі роботи інспектора, підбір і розстановка 

кадрів в дошкільному закладі освіти. 

7. «Організація інспектування дошкільних закладів» - розкриває 

зміст роботи інспектора з підготовки і проведення міських чи 

районних заходів; планування роботи; вивчення, узагальнення та 

розповсюдження передового педагогічного досвіду; організація 

підвищення професійної педагогічної майстерності педагогів, їх 

науково-теоретичного рівня. 

8. «Контроль за роботою дошкільного навчального закладу» - 

висвітлює питання фронтальної та тематичної перевірок 

інспектором дошкільних закладів, в чому полягають особливості 

перевірок різних типів ДНЗ; студенти знайомляться з планами 

перевірок окремих напрямів роботи дошкільного закладу. 

Завершується вивчення курсу інспекторсько-методичною практикою. 

2. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні. 

Державна освітянська програма, Національна доктрина розвитку 

дошкільної освіти України у ХХІ ст., передбачає нові підходи до структури 

і змісту освіти. Розроблено наскрізний зміст освіти, яка починається з 

дошкільного віку. Раніше пріоритетною вважалась суспільна форма, нині – 

родинне виховання. Тобто, дошкільний навчальний заклад орієнтується на 

запити, потреби і вимоги сім’ї, спрямовує свою діяльність на розвиток 

дитини як творчої особистості. Створюються нові форми організації 

роботи з дітьми дошкільного віку, а це дає можливість перейти на більш 

гнучкий режим роботи ДНЗ, зручний для батьків. У роботі з дітьми 

педагогами враховуються природні нахили й інтереси малят, тобто 

здійснюється особистісно-орієнтований підхід в навчально-виховному 

процесі дошкільних навчальних закладів. 

Оновлення системи дошкільної освіти відбувається в трьох 

напрямах: 

1) оновлення і розширення функції традиційних загально-

розвиваючих дитячих навчальних закладів шляхом відкриття в 

них профільних, компенсуючих, реабілітаційних груп; 

2) створення міні-садків, сімейних прогулянкових, шкіл-дитсадків, 

центрів і груп короткотривалого перебування дітей; 

3) відкриття дошкільних навчальних закладів, які працюють за 

альтернативною педагогікою і новітніми технологіями. 
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Відрізняються від традиційних ДНЗ самостійними концепціями, 

спеціальними програмами, мають широкий діапазон послуг за межами 

державних програм (вони спрямовані на розвиток індивідуальних 

здібностей дітей). 

Всі ці дошкільні заклади мають право на існування, що передбачено 

Положенням про дошкільний виховний заклад України від 1.09.93р. 

(Постанова кабінету Міністрів №688). 

Спроби оновлення змісту зумовили виникнення великої кількості 

спеціалізованих програм, які є доповненням до державних програм з 

дошкільного виховання. Серед них – оздоровчого напряму, з розвитку 

пізнавальних здібностей, логіки, навчання іноземних мов, художньо-

естетичного, гуманітарного спрямування та ін. Нові програми – позитивне 

явище, але не всі вони науково обґрунтовані і виникає надмірне 

навантаження, що погіршує фізичне та емоційне здоров’я дітей, 

дестабілізує позитивний емоційний стан, збільшує загрозу невротизації 

дітей. 

Слід проводити інтегрування альтернативних програм за певними 

напрямками: гігієна, розвиток рухів, раціональне харчування…. – 

об’єднувати програмою валеології…, в програму «Театралізована 

діяльність» можна інтегрувати компоненти естетичного виховання. 

Всі програми обов’язково мають експертуватись і затверджуватись в 

методичних кабінетах, які опікуються цим дошкільним закладом. 

Якщо програма дуже складна або передбачає невідомі підходи, не 

співвідноситься із загально розвиваючою програмою, методкабінет 

організовує експертизу і затвердження на рівні ОІУВ або Міністерства 

освіти, або НДІ психології та педагогіки. 

Реалізація завдань програми краще забезпечує циклічність виховного 

процесу. В даному випадку під циклом розуміється відрізок навчально-

виховного процесу, який характеризується певною структурною 

цілісністю. Цикл передбачає певні завдання, реалізація яких має 

закінченість на кінець циклу. Тривалість циклів залежить від темпу 

засвоєння дітьми змісту; термін його – 2-4 тижні. За змістом цикли 

поділяються на пізнавальні, художні, спортивно-оздоровчі, трудові та ін., 

залежно від того, яка діяльність дітей є акцентованою в цьому циклі. Усі 

інші види діяльності розглядаються як такі, що обслуговують акцентовану 

діяльність. 

Упродовж року доцільно провести 4-5 освітньо-виховних циклів та 

1-2 канікулярних. Використання спеціалізованих програм, нових 
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технологій, різних педагогічних систем прискорює теми розвитку дітей, 

спонукає до творчості, розкриває здібності дитини, її обдарування. 

Батьки, які віддають дітей до дошкільних навчальних закладів 

нового типу, мають таку суттєву рису: вони дуже зацікавлені в тому, чому 

і як навчають їх дитину, який результат має навчально-виховний процес. В 

цьому є свої плюси і мінуси. Надзацікавленість батьків зумовлює їх 

активне включення до педагогічного процесу, надання допомоги 

педагогічному колективу. Водночас з’являється нетерплячість до 

результатів, завищенні вимоги до дітей, намагання формувати навчання на 

шкоду розвиткові особистості дитини, її вихованню. 

Сьогодні інтереси дитини вимагають узгодження вимог сім’ї, школи 

і дитячого садка як суб’єктів виховання.  Для шкіл - дитячих садків можна 

використати структуру навчального року із циклами навчання тривалістю 

шість тижнів та по одному тижню канікул між ними. Такий варіант 

структури своєю ритмічністю сприяє ефективному навчанню та 

збереженню здоров’я дітей дошкільного і шкільного віку. Створюються 

хороші умови для реалізації наступності в роботі школи і дитячого садка, 

оскільки однаковий час канікул дає можливість організовувати взаємодію 

між школярами та дошкільниками під час канікулярних циклів. 

Організовуючи роботу дітей за різними програмами, щоб навчально-

виховна діяльність  була побудована педагогічно доцільно, не шкодила їх 

здоров’ю, забезпечувала б їх різнобічний розвиток, необхідно: 

- не допускати порушень гігієнічних норм науково обґрунтованого 

режиму дня; 

-  взаємодію з дітьми будувати на вільному виборі дітьми того, що 

вони хочуть робити та як; 

Щодо режиму дня – то не можна зменшувати час перебування дітей 

на повітрі (І половина дня – 1,5-2 години; ІІ половина дня – 1,5-2 години, а 

в теплий період час перебування дітей на свіжому повітрі збільшується). 

До і після харчування у власному темпі діти повинні займатись діяльністю 

(за 20-30 хв.) без великого інтелектуального та фізичного навантаження.  

Робота педагогів має оцінюватись не епізодично, а за результатами, 

що виявляються в творчій діяльності дітей. 

Коли у створенні нової виховної системи бере участь велика 

кількість педагогів, може бути створена методична рада, до складу якої 

ввійдуть всі задіяні педагоги. Методична рада може збиратися 3-4 рази на 

рік, керувати нею може досвідчений методист. Методична рада обговорює 

обирає варіанти програм, посібників, форм, методів роботи. 
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Контроль і оцінка роботи нових типів дошкільних закладів 

здійснюється державними  відділами освіти. Інколи застарілі підходи до 

контролю і оцінки роботи навчально-виховних закладів не відповідають 

обновлюваній системі (підраховується кількість занять на тижні щоб 

сказати про перевантаження дітей; результати зрізів знань дітей 

порівнюються з планами роботи педагогів і т. ін.) 

Певних змін в систему навчально-виховної роботи в ДНЗ внесено 

змістом Базового компоненту дошкільної освіти, що визначає мінімум 

знань, умінь і навичок дітей дошкільного віку, якими необхідно оволодіти 

на період вступу до початкової школи . 

БКДО –2012 рік (характеристика). Базовий компонент дошкільної 

освіти в Україні орієнтує педагогів на цілісний підхід до особистості, тобто 

центральною фігурою освітнього процесу є дитина. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи. 

VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

КРЕДИТ 2. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯК 

ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА І ОБ»ЄКТ УПРАВЛІННЯ 

Лекція 2. Тема. Завідуюча організатор і керівник дошкільного 

навчального закладу. 

План 

1.Нормативно-організаційні засади діяльності ДНЗ.  

2.Завідуюча - адміністратор, організатор, педагог, методист дошкільного 

навчального закладу. 

3.Типи ДНЗ та їх характеристика.  

4.Статус ДНЗ, заснованих на різних формах власності.  

5.Значення та зміст Положення про дошкільний навчальний заклад та Статут 

ДНЗ. 

Основні поняття: типи ДНЗ,  статус ДНЗ,  Положення про дошкільний 

навчальний заклад,  Статут ДНЗ, наказ , розпорядження, рішення, вказівка. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 
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2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

1.Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2.Новые подходы к управленческой деятельности в дошк. образоват. 

учреждении. – М., 1997. 

 

Структура лекційного заняття №2 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

  

1. Завідувач ДНЗ . Функції та методи управління, стиль роботи. 
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Завідувач керує всією діяльністю дошкільного навчального закладу. 

Основне її завдання – створити дружній, згуртований, працездатний 

колектив. 

Сьогодні існують різні типи і види дошкільних навчальних закладів: 

масові державні, кооперативні, приватні, сімейні, суспільно-державні та ін., 

які ставлять за мету охорону і зміцнення фізичного та психічного здоров’я 

дітей, розвиток їх інтелектуальних здібностей. 

Створення альтернативних дошкільних навчальних закладів, 

розширення фінансової самостійності, веде за собою перегляд системи 

управління подібними закладами. Удосконалення мислення і стилю роботи 

керівників – процес безперервний, який постійно ускладнюється. 

Стимулювання цього процесу передбачає органічне сполучення оперативних 

мір по здійсненню перспективного планового впливу в потрібному напрямі. 

З чого починати керівникові? Як визначити головне в роботі? Як 

перейти від адміністративних до господарчо-економічних методів 

управління? 

Коли кажуть, що керівник не відповідає вимогам часу, то мають на 

увазі  недостатній рівень його професійної управлінської компетенції, 

невідповідність характера, стиля і методів керівництва нових завданням. 

Розрізняють керівників виконавчого і ініціативного типу. 

Характерні риси керівництва виконавчого типу: 

- керується принципами діяльності, виробленими іншими; 

- орієнтується на виконання завдань будь-якою ціною; 

- прагне зосередити всі засоби управління у своїх руках; 

- прагне управляти переважно шляхом прийняття на себе функцій 

диспетчера; 

- стереотипний в прийнятті рішень, схильний діяти шаблонно навіть в 

критичних ситуаціях; 

- боїться ризику і прагне уникнути дій, пов’язаних з невизначеністю 

їх кінця; 

- зацікавлений перш за все у власній службовій кар’єрі, а не в 

просуванні підлеглих; 

- захоплюється рішенням другорядних задач, дрібних справ, часто 

випускає при цьому перспективні, стратегічні питання; 

- віддає перевагу залишати за собою право прийняття остаточного 

рішення з усіх чи більшості питань; 

- обмежує свої інтереси тими областями знань, які освоєні ним під час  

навчання. 
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Керівник виконавчого типу – внутрішнє нерішуча людина, не завжди 

правильно оцінює розвиток педагогічних і виробничо-громадських процесів, 

переважно звіряє свою точку зору з позицією вищого керівництва. 

Ця модель керівника безперспективна. 

Характерні риси керівника ініціативного типу: 

- виробляє принципи діяльності для всіх своїх підлеглих і для всього 

закладу; 

- ставить виконання освітньо - виховних завдань у пряму залежність 

від роботи, що проводиться з формування відчуття обов’язку, 

нового економічного мислення у членів трудового колективу; 

- передає підлеглим значну частину своїх повноважень, залишаючи за 

собою функції головного координатора; 

- жваво реагує на мінливість виробничої ситуації і розвиток 

суспільних процесів, вносить відповідні корективи в управлінську 

діяльність; 

- прагне виробити нетрадиційні рішення нових завдань; 

- видає завдання переважно у вигляді ідей, не прагнучи надмірно їх 

деталізувати; 

- не боїться ризику і уміє ризикувати, не уникає відповідальності за 

прийняття рішення; 

- спонукає підлеглих до підвищення їх професійної компетентності, 

дає їм можливість проявити себе; 

- уміє розділяти завдання на стратегічні і тактичні, питання – на 

суттєві і несуттєві, відповідно планувати час на їх рішення; 

- формує в собі і проявляє внутрішню потребу до безперервної освіти, 

підвищення економіко-управлінського професіоналізму, 

удосконалюється в тих корисних для його діяльності областях, в 

яких він недостатньо освічений. 

Керівник нового типу повинен відрізнятися виконавчістю, але іншою – 

економічною, соціальною і моральною. Він керує колективом переважно 

демократичними методами, володіє економічно-управлінським мисленням, 

здатен думати і діяти багатоваріантно, концептуально. 

Гарний керівник – це особистість, впевнена в своїх здібностях, 

відрізняється творчою позицією, уміє співробітничати з найближчими 

помічниками і всіма підлеглими, людина, що володіє мистецтвом виховання 

у працівників прагнення до високопродуктивної сумісної праці, готова до 

ризику, реалізовуючи нововведення, що уміє виділяти головне в особистій 

роботі і діяльності колективу, яким керує, здатна швидко адаптуватися в 
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умовах, що змінюються, опирається не на авторитет посади, а на авторитет, 

зароблений своєю працею. 

Перспективний керівник той, хто відрізняється високим рівнем 

моральної культури. Такий керівник суворо дотримується простих норм 

моральності, йому притаманні скромність, простота, чесність, правдивість, 

порядність. Він нетерпимий до любих відхилень від норм суспільно визнаної 

моралі, уміє цінити і оберігати в людині почуття власної гідності; для його 

поведінки характерні чемність, тактовність, делікатність, доступність, 

благородство і безкорисність. Новий керівник не буде обмежуватися 

створенням побутового, трудового і психологічного комфорту тільки для 

себе, а буде створювати такий же комфорт для підлеглих. 

Від керівника вимагається велика розумова віддача, правильна, 

науково обґрунтована професійна орієнтація,повне використання 

майстерності і таланту, уміння вибирати спосіб роботи і передбачати 

результат. 

 До основних функцій управління в діяльності завідуючого ДНЗ 

відносяться: 

- вироблення і прийняття рішень, включаючи планування; 

- організація; 

- облік і контроль; 

- регулювання. 

Кожна з функцій має свої особливості. 

1. Вироблення і прийняття рішень – одна з основних функцій 

управління. 

Процес прийняття рішення проходить 4 етапи: 

а) ретельна підготовка рішення (всебічне обдумування і вивчення умов, 

в яких воно дається); 

б) вироблення і прийняття самого рішення; 

в) організація виконання; 

г) перевірка виконання, педагогічна оцінка результатів. 

Види рішень: 

1. Оперативно-розпоряджальні – приймаються, коли під час 

навчально-виховного процесу спостерігаються відхилення (щодо 

змісту роботи співпрацівників). 

2. Нормативно-організаційні – пов’язані з регламентацією всього 

розпорядку ДНЗ. Вони носять постійний характер, діють тривалий 

час (правила внутрішнього розпорядку; режим дня, графік роботи 

співпрацівників). 
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3.  Господарсько-керівні рішення – носять разовий характер (акти 

списання, накази за підсумками ревізії тощо). 

4. Рішення перспективного характеру – визначають діяльність 

педагогічного колективу на даний період (річні плани, рішення 

педрад, виробничих нарад). 

Всі види рішень повинні бути точними, конкретними, чітко і ясно 

сформульованими. 

Наказ – більш частий вид рішення в ДНЗ (щось вимагає або забороняє). 

Розпорядження – спонукають співробітників виконати завдання, 

важливе для всього колективу. Виконавцям надається свобода в виборі 

термінів і способів рішення питань. 

Розпорядження повинно ураховувати кваліфікацію, активність, 

особистісні якості, досвід і вік. 

Рішення чи постанова характерна для колективних органів керівництва 

(профспілкового бюро, пед..ради, виробничої наради та ін.). Колективний 

орган не показує, а вирішує. Колективне рішення приймається на нарадах, 

педраді, зборах, засіданнях профбюро. В постанові коротко і чітко 

визначається що слід виконати, хто це повинен зробити і в який термін.  

Рекомендація – однин із засобів прийняття і доведення рішення до 

відома виконавців. Використовується, коли необхідно підкреслити повагу до 

самостійності в роботі виконавця («Рекомендації по організації ігор з 

піском»). 

Вказівка та інструкція – містять дані про те, що слід зробити, коли і 

кому. Виконавцям надається велика самостійність і можливість проявити 

творчість. 

Планування – важливий етап в управління ДНЗ. Воно починається з 

всебічного і глибокого аналізу роботи в ДНЗ з метою виявлення сильних і 

слабких її сторін. 

У плані визначаються головні. більш важливі задачі роботи ДНЗ , на 

рішення яких буде спрямована діяльність колективу. 

Дієвість плану полягає в якості і чіткості цілей, завдань, в конкретності 

і перспективності, в урахуванні об’єктивних особливостей того,що 

планується. 

Якщо керівник на ґрунті річного плану складає координаційний, це 

дозволяє йому проводити всю роботу ритмічно, не перевантажуючи окремі 

місяці різними заходами. 

Організаційна функція 

(2) Організація – це діяльність з реалізації плану роботи ДНЗ і інших 

управлінських рішень, яка забезпечується правильним добором і 
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розстановкою кадрів, чітким визначенням обов’язків кожного члена 

колективу. 

Виконання організаційних функцій управління будується на Статуті 

ДНЗ, Правилах внутрішнього трудового розпорядку, «Кваліфікаційних 

характеристиках посад керівних і педагогічних працівників», на «Санітарних 

правилах устрою і змісту ДНУ» та інш. інструктивних документах. 

Правильна розстановка кадрів дозволяє максимально використовувати 

можливості людей в рішенні загальної задачі. Кожен працівник повинен 

нести повну відповідальність за свої завдання, тому доручення повинні бути 

чіткими. 

Керівник не повинен підміняти підлеглих, його задача – спрямовувати і 

координувати роботу, переймати кращий досвід і знання. Розподіляє роботу 

відповідно обов’язкам, досвіду та індивідуальним якостям кожного члена 

колективу. Важливо також спрямовувати діяльність кожного члена 

колективу, щоб він не тільки технічним виконавцем, а й сам проявляв 

ініціативу. 

У завідуючого повинен бути чіткий розпорядок дня: певні дні і години 

для перевірки планів освітньо-виховної роботи, консультацій, дні прийому 

співробітників і батьків. В ДНЗ складається циклограма проведення різних 

заходів: засідань пед..ради, колективний перегляд пед..процесу, виробничі, 

профспілкові збори і т.ін. Щотижневі наради адміністративно-управлінського 

апарату дають можливість оцінити діяльність методиста, завгоспа, ст.. м/с, 

лікаря, визначити обсяг і зміст їх роботи на наступний тиждень. 

Принципи оптимальної організації праці завідуючого: 

1. Планування своєї роботи і виконання наміченого; 

2. Проблеми організації навчально-виховного процесу вважати 

найважливішими і приділяти їм постійну увагу; 

3. Визначати час для підвищення своєї кваліфікації; 

4. Піклуватися про постійне підвищення свого культурного рівня. 

(3) Контроль – це система спостережень і перевірок відповідності 

навчально-виховного процесу загальнодержавним установам, планам, 

наказам вищих органів освіти Міністерство України, а також «Програмі 

виховання в ДНЗ». 

Контроль не може існувати самостійно, за межами зв’язку з іншими 

функціями. Контроль можливий з певними критеріями, еталонами, з якими 

можна порівняти те, що є в наявності. 

Вимоги до контролю в ДНЗ: 

- мета і завдання контролю повинні витікати з мети і завдань 

навчально-виховного процесу; 
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- слід не просто перевіряти стан справ, а створити єдину систему 

контролю всіх напрямів освітньо-виховної роботи в ДНЗ; 

- контроль необхідно планувати; 

- в процесі контролю важлива не констатація факту, а виявлення 

причин, що викликали недоліки, вироблення ефективних мір по їх 

усуненню; 

- контроль буде мати дієвий характер тільки в тому випадку, якщо він 

здійснюється своєчасно і якщо заходи, намічені в результаті його 

проведення, виконуються; 

- слід інструктувати по суті питань, що підлягають контролю тих, 

кого перевіряють, допомагають їм у виконанні намічених рішень; 

- підсумки будь-якої перевірки повинні знати всі члени 

пед..колективу. 

Під час контролю слід зберігати певну послідовність: 

1) встановлення фактів (інформація про стан освітньо-виховної роботи в 

ДНЗ і в кожній групі окремо) 

2) критична оцінка, аналіз зібраного матеріалу; 

3) вироблення заходів, спрямованих на зміцнення існуючих положень в 

ДНЗ в цілому чи в певній віковій групі.  

Коло питань, які контролює завідуючий: 

- робота адміністративно-управлінського апарату (методиста, 

завгоспа, мед.персоналу); 

- виконання правил внутрішнього розпорядку, санітарно-гігієнічного 

режиму, охорони праці; 

- перевірка виконання інструктивно-методичних документів вищих 

організацій, пропозицій інспектуючих осіб; 

- якість знань, умінь, навичок дітей; 

- виконання рішень педради; 

- збереження обладнання і посібників в різних вікових групах; 

- ведення документації всіма вихователями і членами 

адміністративно-управлінського апарату; 

- організація і здійснення роботи серед батьків; 

- фінансово-господарська діяльність; 

- вибірковий контроль за роботою вихователів. 

Форми контролю можуть бути різними: вивчення документації і 

календарних планів, бесіди з вихователям і наступне відвідування груп, 

перевірка наявності й цілості обладнання. 

Кожен етап контролю завершується підведенням підсумків. 

Особистий контроль керівника планується за певною схемою: 
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Заходи і 

об’єкти, що 

підлягають 

контролю 

Види 

контролю 

Мета 

контрол

ю 

Результати 

перевірки (де 

про них 

повідомлялось і 

кому) 

Пропозиції за 

результатам 

перевірки 

Терміни 

виконання 

Оцінка 

       

 

Схема контролю за реалізацією рішень педради: 

Місяць Рішення 

педради 

Відповідальні за 

виконання 

Що виконано Що ще слід зробити 

     

 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Лекція 3. Тема. Організація і керівництво методичною роботою в ДНЗ.  

План 

1. Методична робота. 

2. Методична служба. 

3. Методичне забезпечення. 

4. Завдання методичної служби дошкільного навчального закладу 

відносно окремих педагогів. 

5. Напрямки методичної роботи - організаційно-методична, 

екпериментально-методична.  

6. Система документального забезпечення діяльності методичної 

служби ДНЗ. 

7.  Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу. 

8.  Книга проведення консультацій. 

9. Організаційно-педагогічна й методична робота вихователя-методиста 

ДНЗ 

   10. Зміст і форми методичної роботи. 

    11. Критерії оцінки результатів методичної  роботи у ДНЗ.  

   12.Критерії оптимального функціонування методичної роботи. 
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Основні поняття: вихователь-методист,  методичний кабінет, 

методична служба, методичне забезпечення. 

Методи: Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод 

демонстрування, самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні 

роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод 

пізнавальних ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання 

навчального матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального 

матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча 

навчальна програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, програмні матеріали з дисципліни для студентів, 

термінологічний словник, підручники, фахові видання, проектор, робочі 

лекційні зошити.   

 

Список літератури 

1.Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2.Новые подходы к управленческой деятельности в дошк. образоват. 

учреждении. – М., 1997. 

 

Структура лекційного заняття №3 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний 

ескіз навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної 

і виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Сучасні вимоги до методичної роботи у дошкільному 

навчальному закладі 

1.1. Методична робота - це систематична колективна й 

індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на підвищення 

їх науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, психолого-

педагогічної підготовки й професійної майстерності. 

Методична робота в ДНЗ - це цілісна, заснована на досягненнях 

науки й педагогічного досвіду, на конкретному аналізі навчально-

виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на 

всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного 

вихователя (включаючи заходи щодо керування професійною самоосвітою, 

самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і 

підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а 

в остаточному результаті на вдосконалювання навчально-виховного 

процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних 

дітей. 

 Методичний кабінет дошкільного навчального закладу – є 

центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення 

науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, 

виховання і навчання дітей дошкільного віку (додаток №1 «Положення про 

методичний кабінет дошкільного навчального закладу»). 

1.2 Методична служба виконує разом з адміністрацією й 

педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції: 

 забезпечення професійною інформацією; 
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 організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ; 

 підтримка експериментальної роботи педагогів в ДНЗ; 

 діагностика й аналіз навчально-виховного процесу; 

 організація індивідуального консультування й професійної підтримки 

педагогів; 

 допомога педагогам в підготовці до атестації; 

 організація підвищення кваліфікації; 

 допомога щодо підвищення якості освітнього процесу; 

 виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду; 

 участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів; 

 виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду; 

 допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних 

програм, методик, навчальних планів; 

 методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у 

проведенні професійних конкурсів. 

1.3 Методичне забезпечення навчально-виховного процесу носить 

безперервний характер, випливає з реальних проблем, що виникають у 

педагогічній діяльності, і включає широкий набір видів, форм і змісту 

діяльності. 

Навчально-методичне наповнення методичного кабінету повинно 

відповідати таким вимогам: 

 інформативність та змістовність; 

 перспективність; 

 науковість; 

 доступність; 

 сучасність; 

 естетичність; 

 системність; 

 конкретність; 

 задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному 

самовдосконаленні. 

Для забезпечення вільного пошуку педагогом необхідних навчально-

методичних матеріалів вихователь-методист повинен систематизувати 

інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створити 

картотеку, завданням якої є допомога педагогам у підборі необхідного 

матеріалу чи літератури. Кожна картотека має містити бібліографічний 

опис – сукупність відомостей про матеріал, який зберігають у кабінеті.  
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Картотеку психолого-педагогічної, методичної літератури, публікації 

періодичних видань можна формувати за будь-яким принципом залежно 

від потреб дошкільного закладу. 

Картотека методичних та дидактичних матеріалів, ігор, обладнання, 

технічних засобів навчання та опис має складатися з назви матеріалу та 

анотації. 

 Для забезпечення вільного доступу та швидкого орієнтування у 

наповненні методичного кабінету всі матеріали групуються за окремими 

розділами: 

 нормативно-правові документи (Закони України, укази і 

розпорядження Президента України, постанови і розпорядження 

Кабінету Міністрів України); 

 галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, 

що регламентують діяльність дошкільного закладу (накази, 

розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти 

і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші 

нормативно-правові акти); 

 Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт 

дошкільної освіти), програми (основні й додаткові), навчальні, 

навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових 

напрямів дошкільної освіти; 

 наукова література з різних галузей знань (педагогіка, психологія, 

медицина, біологія, соціологія та ін.); 

 документація вихователя-методиста, що визначена відповідним 

наказом Міністерства освіти і науки України; 

 зразки перспективного досвіду роботи дошкільних навчальних 

закладів міста, району, області, країни. Всі ці матеріали обов’язково 

анотуються. В анотації (яку складає вихователь-методист чи 

завідувач) коротко викладається зміст досвіду та подаються 

рекомендації щодо його використання); 

 методичні розробки консультацій для педагогів і батьків 

(педагогічного, методичного, психологічного, медичного, 

дефектологічного змісту тощо), плани проведення семінарів, 

практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм 

методичної роботи з кадрами; 

 зразки планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а 

також методичних розробок різних форм організації дитячої 

життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, 
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дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних занять та 

ін.); 

 банк інноваційних педагогічних технологій; 

 добірка фахових періодичних видань (газети, журнали, альманахи, 

часописи тощо); 

 бібліотека художньої літератури для дітей (з програмовими й 

позапрограмовими творами різних жанрів вітчизняних і зарубіжних 

авторів, українського фольклору); 

 зразки ігрових та дидактичних матеріалів, посібників; 

 перелік наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, 

альбоми, ілюстрацій, фотоматеріалів, схеми, таблиці, муляжі, аудіо 

та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо) із зазначенням 

місця їх розташування ;  

 технічні засоби розвитку і навчання (телевізор, магнітофон, 

відеомагнітофон, комп’ютер, інтерактивна дошка та ін.). 

Для інформаційної підтримки методичної роботи в дошкільному 

закладі, за можливістю, варто створити центр електронної допомоги 

(електронну картотеку), як наповнення методичного кабінету, так і самих 

матеріалів. Основні розділи електронної картотеки можуть містити ті ж 

самі розділи, що і звичайна. 

1.4. Завдання методичної служби дошкільного навчального 

закладу відносно окремих педагогів: 

 підвищення рівня володіння педагогічними знаннями; 

 вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних 

педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного 

навчання й виховання; 

 мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й 

удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю; 

 підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і 

педагогічної гнучкості; 

 створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті; 

 підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної 

оснащеності вихователя; 

 формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і 

цінностей; 

 вивчення й використання на практиці сучасних способів 

діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і 



64 
 

прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, 

самореалізації, самовдосконалення; 

 підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують 

авторські програми, методичні рекомендації, посібники; 

 інформаційне забезпечення педагогів. 

 1.4.1. Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним 

колективом; 

 узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної 

позиції; 

 збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе; 

 сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного 

педагогічного середовища; 

 робота з батьками; 

 організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної 

діяльності педагогів; 

 використання різноманітних стимулів, способів і організаційних 

рішень для підвищення кваліфікації педагогів; 

 створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й 

широкого використання передового педагогічного досвіду; 

 організація, стимулювання, сприяння  суспільно-педагогічної 

діяльності педагогів. 

1.5. Найважливіші напрямки методичної роботи - організаційно-

методична, екпериментально-методична – можуть успішно 

розвиватися за умови здійснення: 

 проблемно-діагностичного підходу (виявлення проблеми, з’ясування 

причин виникнення, шляхи подолання); 

 організації та управління успіхом (безперервний процес впливу на 

якість і результативність педагога, групи або колективу в цілому для 

найкращих результатів з позиції досягнення поставленої мети. 

"Управляти - означає вести підприємство до його цілей, 

використовуючи максимальні можливості з усіх відомих ресурсів" Г. 

Файоль. Процес управління передбачає узгоджені дії, котрі й 

забезпечують в кінцевому рахунку здійснення загальної мети або 

набора цілей); 

 зустрічного планування (знизу нагору, узгодження запитів і потреб з 

вимогами); 

 стимулювання в процесі й за результатами діяльності (словесне, 

письмове, фінансове); 
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 індивідуального проектування (використання різних методик, 

поєднання системного і синергетичного (діяти сумісно, співдружньо) 

підходів, діяльнісного, ергономічного (врахування допустимих 

фізичних, нервових та психічних навантажень на людину в процесі 

праці), середовищний, особистісний підходи; 

 реалізації принципу педагогічної підтримки, наставництва (спеціально 

організована робота, з боку недосвідченого педагога вона має 

спрямовуватись на усвідомлення особистого ставлення до професії і 

прийняття професійного вибору через самосприймання; з боку інших 

учасників освітнього процесу – наставника, співробітників, громади, 

батьків тощо – вона полягає у наданні молодому вихователю 

систематичної різнопланової підтримки); 

 відмови від вирішення переважно глобальних педагогічних проблем 

на користь звертання до реальних педагогічних перешкод; 

 делегування педагогічному колективу, окремим педагогам 

повноважень, які педагоги хотіли б взяти в інтересах підвищення 

якості власної професійної діяльності; 

 індивідуалізації, конкретності, чіткості управлінських дій. 
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2.1. СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СЛУЖБИ ДОШКІЛЬНОГО 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Ділову документацію вихователь-методист оформлює і веде згідно з 

Інструкцією «Про ділову документацію в дошкільних навчальних закладах» 

від 30.01.1998 № 32. Згідно з цією Інструкцією документація вихователя-

методиста, заступника керівника дошкільного закладу з навчально-виховної 

роботи ведеться під номерами 2.2. 

2.2.1. План роботи.  

Основним документом в організації роботи дошкільного навчального 

закладу є річний план, який складається на навчальний рік та оздоровчий 

період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником 

дошкільного навчального закладу і погоджується з відповідним органом 

управління освітою. План роботи на оздоровчий період додатково 

погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою.  

 

У річному плані передбачаються такі розділи:  

- аналіз роботи за минулий рік;  

- завдання на навчальний рік та оздоровчий період;  

- методична робота з кадрами;  

- вивчення стану життєдіяльності дітей;  

- організаційно-педагогічна робота;  

- робота методичного кабінету;  

- адміністративно-господарська діяльність.  

Аналіз роботи закладу за минулий рік. Висвітлюються результати 

діяльності всіх підрозділів закладу, робляться конкретні висновки щодо 

здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення.  

Завдання на новий навчальний рік. Визначаються на основі аналізу 

роботи закладу за минулий рік з урахуванням виявлених проблем та потреб 

дошкільного навчального закладу. Кількість ключових завдань, над якими 

працює колектив, визначається закладом і залежить від кількості груп, 

режиму роботи тощо. Їх кількість може бути три-чотири на рік (одне-два з 

них, передбачені попереднім річним планом, конкретизуються, 

розширюються, інші два – є новими).  

У разі поглибленого та різнобічного вивчення педагогічним 

колективом одного чи двох конкретних питань протягом року, кількість 

завдань може бути меншою. Наприклад: з формування комунікативно-

мовленнєвої компетенції дітей на педагогічних радах можуть розглядатися 
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такі питання: 1) шляхи створення мовленнєвого розвивального середовища у 

дошкільному навчальному закладі та сім’ї; 2) особливості комунікативно-

мовленнєвої активності дітей (в умовах вільного спілкування з ровесниками, 

з дорослими, під час ігрової діяльності в умовах сім’ї тощо); 3) ефективність 

застосування педагогічних технологій мовленнєвого розвитку дітей; 4) 

особливості педагогічного впливу та його результативність щодо дітей з 

вадами мовлення (віковими, фізіологічними, патологічними, в результаті 

педагогічної занедбаності) тощо.  

Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, 

одно-двогрупових, з групами короткотривалого перебування кількість 

завдань також може бути меншою - одне чи два завдання.  

Усі заплановані заходи річного плану роботи підпорядковуються 

визначеним завданням.  

Методична робота з кадрами. Плануючи роботу з кадрами, слід 

ураховувати їхню підготовленість (молоді спеціалісти, зі стажем педагогічної 

роботи, не з фаховою освітою тощо). Цю роботу планують за такими 

напрямами:  

 підвищення педагогічної майстерності (передбачаються, як правило, 

традиційні форми роботи, що спрямовані на інформаційну обізнаність, 

навчання, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці 

методи і прийоми: семінари, семінари-практикуми, засідання круглих 

столів, консультації, відкриті покази різних видів роботи тощо);  

 удосконалення професійної творчості (нетрадиційні форми роботи: 

майстер-класи, клуби, творчі лабораторії тощо);  

 самоосвіта (обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок 

педагогічної літератури тощо).  

У цьому розділі також визначаються теми засідань педагогічних рад (як 

правило, 3-4 рази на рік), планується курсова перепідготовка та атестація 

педагогічних працівників.  

Види роботи з кадрами, їх кількість визначаються дошкільним 

навчальним закладом за потребою.  

З метою вивчення та впровадження в практику роботи Базової 

програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у цьому розділі 

варто передбачити відповідні форми роботи з педагогічними кадрами.  

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Визначаються 

основні напрямки вивчення роботи, їхній зміст, вказуються терміни, форми 

підведення підсумків, відповідальні тощо.  
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Вивчення стану організації життєдіяльності дітей може бути 

комплексним, тематичним, вибірковим.  

Комплексне вивчення - це вивчення стану життєдіяльності дітей в 

окремій групі чи декількох групах за всіма сферами та лініями розвитку. 

Наприклад: "Організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку за 

сферами: «Люди», «Природа», «Культура», «Я сам»". Це дає змогу всебічно і 

глибоко проаналізувати стан роботи, зробити об'єктивні висновки. 

Комплексне вивчення планується за потребою, але не більше одного разу на 

рік.  

Тематичне вивчення - це вивчення окремих питань у групах чи в 

дошкільному навчальному закладі в цілому відповідно до поставлених 

завдань. Наприклад: "Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей 

раннього віку", "Художньо-естетичний розвиток дітей молодшого віку" 

тощо. Це найбільш поширена форма, яка дає змогу визначити 

результативність діяльності педагогів з певної лінії розвитку чи сфери 

життєдіяльності, глибше проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи з 

дітьми тощо.  

Вибіркове вивчення має на меті перевірку виконання попередніх 

пропозицій, окремих рішень тощо.  

Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, 

одно-двогрупових, з групами короткотривалого перебування вивчення стану 

організації життєдіяльності дітей планується відповідно до кількості 

поставлених завдань.  

Організаційно-педагогічна робота. Передбачаються заходи взаємодії 

дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними 

закладами, з іншими установами, організаціями тощо. Форми їх взаємодії 

можуть бути різними: спільне проведення педагогічних рад, консультацій, 

батьківських зборів, колективних переглядів роботи з дітьми, спільних свят і 

розваг, екскурсій, обмін досвідом тощо.  

До цього ж розділу включається робота з батьками: вивчення досвіду 

родинного виховання, організація гуртків для батьків та разом з батьками, 

педагогічні бесіди, консультації, школи молодих батьків тощо. Доцільно 

передбачити ознайомлення їх з вимогами Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі», надати рекомендації щодо її використання в 

умовах сім’ї.  

Загальні батьківські збори плануються, у разі потреби, один-два рази на 

рік. Дієвішою формою є групові збори, які проводяться два-три рази на рік.  
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Робота методичного кабінету. Спрямовується на створення науково-

методичного осередку для педагогів і батьків. Здійснюється вивчення, 

узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників свого та інших 

закладів, вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду; розроблення 

методичних рекомендацій, зразків планування, узагальнення матеріалів з 

питань вивчення роботи педагогів; забезпечення та поповнення кабінету 

різними матеріалами (наочно-дидактичними посібниками, науковою, 

навчально-методичною, енциклопедичною літературою, іграшками, 

атрибутами, аудіовізуальними засобами тощо), при необхідності - 

оформлення стендів, виставок та ін.  

Адміністративно-господарська діяльність. Плануються заходи 

спрямовані на створення розвивального життєвого простору дитини: 

оснащення прогулянкових, фізкультурних майданчиків, фізкультурних та 

музичних залів, медичних, лікувально-профілактичних кабінетів, кімнат для 

роботи гуртків, благоустрій та озеленення територій, ремонт приміщень, 

придбання і ремонт меблів тощо. [Лист Міністерства освіти і науки 

України від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних 

навчальних закладах»] 

 

7. Діловий щоденник аналізу освітньо-виховного процесу. 

Передбачає вивчення стану педагогічної діяльності та процесу розвитку 

дитини дошкільного віку. 

 Під час вивчення системи роботи вихователя застосовують такі 

методи: спостереження й аналіз занять та інших форм взаємодії вихователя і 

дітей; вивчення перспективно-календарного планування; проведення 

контрольно-діагностичних зрізів обсягу знань, умінь та навичок (ЗУН) 

дошкільників з певного розділу програми, за якою працює вихователь; 

моніторинг розвитку дитини дошкільного віку; бесіди з педагогом; 

анкетування батьків. 

Процес вивчення системи роботи педагога передбачає такий алгоритм 

дій: 

 Відвідати й проаналізувати заняття з певного розділу програми (7-9 

занять). Кожне заняття не потребує ґрунтовного аналізу, якщо в цьому 

немає нагальної потреби (наприклад, для виправлення грубих помилок 

методичного характеру). Необхідно проаналізувати систему занять, 

щоб мати можливість побачити діяльність педагога та дітей в умовах 

реалізації певної технології, якою він користується. 
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 Вивчити перспективно-календарне планування, щоденник 

самоосвіти тощо. Необхідно зіставити планування з програмою, за 

якою працює вікова група, щоб виявити стан виконання вихователем 

державних вимог до дошкільної освіти. Слід також проаналізувати 

планування індивідуальних занять із дітьми, відповідність їхньому 

віку. 

 Провести моніторинг якості розвитку, знань, умінь і навичок дітей. 

Готовність дитини до сприйняття і осмислення інформації, здатність 

знаходити причинно-наслідкові зв’язки. 

 Провести бесіди з вихователем, під час яких слід звернути увагу на 

такі аспекти: 

- як він працює над підвищенням своєї фахової та методичної 

кваліфікації; 

- яким є його власне бачення системи в своїй роботі; 

- чи може вихователь дати самооцінку своїй роботі. 

 

Вимоги до висновків та пропозицій того, хто здійснює аналіз та контроль 

Який вид контролю не здійснював би представник органу вищого рівня, 

завідувач ДНЗ, вихователь-методист, після закінчення контролюючих 

заходів він повинен зробити свої висновки й висунути пропозиції. 

Ці висновки мають: 

 відповідати меті відвідування; 

 розкривати шляхи досягнення позитивних результатів і причини 

недоліків; 

 характеризувати тенденцію змін, які відбуваються в роботі 

вихователя; 

 відповідати фактичному стану справи; 

 враховувати досягнення науки та передовий педагогічний досвід; 

 бути доказовими, переконливими.  

Певні вимоги висуваються й до пропозицій, які розробляє за 

результатами контролю той, хто його здійснює. Насамперед такі пропозиції 

мають: адресуватися конкретним особам і відповідати висновкам та меті 

відвідування; розвивати досвід вихователя; бути спрямованими на ліквідацію 

причин, що породжують недоліки; враховувати реальність їх виконання в 

окреслені строки; бути конкретними й лаконічними. 

 

8. Книга проведення консультацій. 
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В ній фіксується тематика, методичні джерела, тези консультації. Якщо 

в дошкільному закладі працюють спеціалісти з фізичного виховання, 

образотворчого мистецтва, трудового виховання, колекційної роботи, 

ведеться книга тематичних консультацій для них. 

 

№ 

п/п 
Дата Тема і тези консультації 

Методичні 

джерела 

ПІБ 

працівника, 

посада 

     

 

Плани семінарів, семінарів-практикумів. 

Доцільність проведення семінарів, семінарів-практикумів визначається 

конкретною потребою дошкільного закладу, відповідно до завдань на 

навчальний рік. 

Зразок графіку-плану семінару-практикуму. 

№ 

п/п 
Мета  Зміст роботи 

Форми 

роботи 
Відповідальні 

Термін 

проведення 

      

      

 

Методичні розробки: конспекти занять; програми святкових дійств, 

розваг, театральних вистав; матеріали з досвіду роботи, експериментальні 

дослідження, авторські розробки. 

 

Плани проходження курсів підвищення кваліфікації, атестації 

педагогічних працівників. 

 Складається з перспективного плану на проходження курсів 

підвищення кваліфікації, що розрахований не менше, як на шість років, де 

вказано: список педагогічних працівників, рік підвищення кваліфікації, № 

посвідчення про проходження курсів та вказується орієнтовний рік 

проходження наступного підвищення фахового рівня. Також має бути 

зазначено рік проходження атестації та наслідки, які були визначені 

атестаційною комісією.  

 

 

№ 

п/

п 

П.І.Б. 

педагогіч

ного 

працівни

Рік 

проходженн

я 

підвищення 

№ 

посвідче

ння 

проход

Рік 

проходжен

ня атестації 

Наслі

дки 

атеста

ції 

Рік 

проходженн

я 

підвищення 

Рік 

проходжен

ня атестації 

на 
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ка кваліфікації ження 

курсів 

кваліфікації 

на 

перспектив

у 

перспектив

у 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

                            

                            

 

До планів додаються атестаційні листи, копії протоколів засідання 

атестаційної комісії, та аналітичні матеріали, за якими визначався рівень 

професійної майстерності педагога, що атестувався. 

Схема вивчення роботи педагога, який атестується 

1-е відвідування. Вивчення створених умов для роботи з теми, яку 

поглиблено опрацьовує педагог. 

2-е відвідування. Стан наявних у дітей навичок та знань з теми. Матеріал, 

що потребує узагальнення. 

3-5-е відвідування. Діяльність дітей на заняттях та у повсякденному житті, 

організована на прикладах поглиблено опрацьованої теми. Найбільш 

ефективні методи та прийоми. 

6-7-е відвідування. Інтеграція роботи з батьками з даної теми. 

8-9-е відвідування. Виступ на педагогічних радах та методичних 

об’єднаннях. Навчання вихователів. 

10-е відвідування. Творчий доробок педагога з цієї теми, його практичні 

результати. 

11-12-е відвідування. Застосування дітьми набутих знань та досвіду в 

самостійній діяльності та в житті. («програмування» ситуацій на заняттях). 

 

Інформаційні матеріали та педагогічні видання з питань дошкільної 

освіти. 

До цієї інформації відносяться: нормативно-правове забезпечення 

дошкільної освіти (Закони, положення, накази, листи (МОН, ГУОН, відділів 

освіти), методичні рекомендації, інструкції і т.д.), фахові книжки, 

енциклопедії та словники. 

 

Книга обліку педагогічних посібників, ігрового, дидактичного 

обладнання. 
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В цій книзі зазначено назву, кількість та місце знаходження того чи 

іншого матеріалу. 

№ 

п/п 

Назва 

матеріалу 

Інвент. 

номер, місце 

знаходження 

Кількість Вартість 
Дата 

прийняття 

Дата 

списання 

       

 

Картотека публікацій періодичних видань, психолого-педагогічної 

літератури. 

 Фіксується надходження фахових періодичних видань. Ведеться 

розподіл на тематику, у якій зазначено тему публікації, назву і рік видання, 

його номер та сторінка, де можна знайти потрібний матеріал. 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА Й МЕТОДИЧНА РОБОТА 

ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 Режим роботи методичної служби 

Режим роботи вихователя-методиста, визначає завідуюча дошкільним 

навчальним закладом, тривалість та оплата робочого часу зафіксовано 

штатними нормативами, та штатним розписом дошкільного навчального 

закладу. 

Вимоги до вихователя-методиста дошкільного навчального 

закладу. функціональна взаємодія. 

Питання призначення на посаду, звільнення з посади, оплата праці 

вихователя-методиста дошкільного навчального закладу урегульовано 

Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими 

актами.  

Особисті і професійні якості. Вихователь-методист повинен володіти 

сукупністю найбільш суттєвих, відносно стійких властивостей та 

характеристик, що обумовлюють готовність до виконання певних соціальних 

та професійних функцій.  

В.О. Сластьонін виокремлює такі професійно значущі якості вчителя: 

інтерес і любов до дитини, як відображення потреби в педагогічній 

діяльності, справедливість, педагогічна пильність та спостережливість, 

педагогічний такт, педагогічна уява, товариськість, вимогливість. 

наполегливість, цілеспрямованість, організаторські здібності, витримка, 

врівноваженість, професійна працездатність. 
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Володіння якостями, зумовленими відповідними видами діяльності 

педагога: гностичні, проектувальні, конструктивні, комунікативні, 

організаторські. 

На нашу думку, вихователя-методиста, в першу чергу, мають 

відрізняти гуманістичні якості, такі як емпатія, такт, толерантність, вміння 

знайти позитивне в людині, доброзичливість, справедливість тощо, без яких 

неможлива робота з людьми. 

В особистісному ядрі кожної людини, а особливо методиста, важливим 

є почуття власної гідності. Якщо професіонал його не має, то він не 

заслуговує на повагу від інших. Ця якість є умовою і передумовою 

особистісної та соціальної відповідальності. До неї входять почуття: безпеки 

– прийняття відповідальності за власне життя; ідентичності – прийняття 

власного “Я”, реальна оцінка себе; приналежності – закріплення себе в будь-

якій групі; мети – визначення сенсу життя; вміння сприймати виклик долі; 

впевненість у власній компетентності, що дуже важливо для становлення 

справжнього професіонала, покликаного виконувати обов’язки з виховання 

підростаючого покоління, що покладені на нього суспільством.  

Мобільність особистості (соціальна, професійна) проявляється в її 

здатності до творчого засвоєння нових видів діяльності та перебудови 

стереотипів, які склалися раніше. При цьому вона передбачає:  

 відкритість людини по відношенню до нового, впевненість у своїх 

силах в процесі його засвоєння;  

 широту і багатогранність мислення, здатність переходити від одного 

способу діяльності до іншого;  

 гнучкість настанов особистості, які дозволяють регулювати свої дії в 

умовах, що змінюються;  

 критичність особистості, здатність адекватно оцінювати свої 

результати і намічати нові перспективи.  

 Індивідуальні й колективні форми роботи з педагогічними кадрами. 

Психолого-педагогічний консиліум 

 Являє собою нараду або взаємну консультацію фахівців (експертів) у 

тій або іншій області, які по заздалегідь поданому наборі параметрів 

періодично обговорюють і оцінюють реальні можливості кожної дитини в 

зоні найближчого розвитку. 

 Частота роботи - 1-2 рази в рік у кожній віковій групі. Рекомендується 

використовувати в ДНЗ, де ведеться експериментальна, інноваційна робота з 

керування якістю утворення або по оптимізації педагогічного процесу. 
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 Категорія працівників, що рекомендуються: новатори, психолог, вузькі 

фахівці. 

Річні команди педагогів: 

 Являє собою кероване об'єднання педагогів, засноване на принципі 

психологічної сумісності. Вирішує питання, подібні до питань педагогічного 

консиліуму. Частота роботи - щомісяця. 

Категорія, що рекомендується:  

• новатори, майстри, досвідчені, активні педагоги, вузькі фахівці (1 - 2 

рази в рік);  

• досвідчені-малоактивні, молоді фахівці, «консерватори» (1 раз на 

місяць); 

• молоді фахівці (у міру необхідності);  

• досвідчені-активні (у міру необхідності);  

• новатори (постійно). 

Педагогічне ательє або педагогічна майстерня 

 Має на меті передачу педагогом-майстром іншим членам педагогічного 

колективу основних ідей своєї виховно-освітньої системи, практичних 

способів її реалізації. Провідні форми навчальних занять у педагогічному 

ательє: спільне обговорення концептуальної ідеї педагога-майстра, 

виконання індивідуально-практичних завдань і можливість їх використання 

педагогом у своїй роботі з дітьми. 

 Педагогічне ательє - виклик традиційній педагогіці. Основне завдання 

педагогічного ательє - познайомити вихователів ДНЗ із методами 

нестандартної педагогіки, з новими технологіями, нетрадиційними формами 

роботи. Частота занять і тривалість по потребах педагогів. Всі категорії 1 раз 

на місяць.  

 Категорія, що рекомендуються: всі категорії 1 раз на місяць. 

Майстер-Клас 

 Є разовою й одночасно виїзною формою роботи педагогів з метою 

поширення свого досвіду серед інших дошкільних установ району, міста. 

Основний метод - прямій і коментований показ прийомів своєї роботи.  

 Кваліфікаційна категорія, що рекомендуються: всі категорії. 

Творчі мікрогрупи 

 Це стихійне об'єднання 2 – 3 педагогів з метою професійного 

спілкування й збагачення досвіду один одного. Основна умова роботи 

мікрогрупи - рівність можливостей педагогів. Групи створюються для 

знаходження способу рішення проблеми, розробки методики, модернізації 

плану роботи, модифікації навчального посібника, дидактичного матеріалу та 
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інше. Для даної форми роботи характерне об'єднання тільки досвідчених 

педагогів. Тривалість їхньої роботи - від декількох годин до декількох днів, 

тобто до моменту дозволу проблеми. 

 Кваліфікаційна категорія, що рекомендуються: педагоги-новатори, 

майстри, досвідчені-активні (у міру необхідності). 

Гуртки якості 

 Організуються з ініціативи адміністрації для пошуку рішення тієї або 

іншої проблеми. Провідний метод, що використовується у роботі: «мозкова 

атака» або «мозковий штурм». Обов'язковою умовою при організації роботи 

гуртка є наявність хоча б одного педагога, здатного навчати колег без участі 

адміністрації. 

 Головним завданням роботи гуртка є знаходження способу підвищення 

якості освітньо-виховної роботи з дітьми. Тривалість роботи гуртка за 

потребами педагога в часі для знаходження способу рішення проблеми.  

 Кваліфікаційна категорія, що рекомендуються: педагоги-новатори, 

майстри 

Школа дослідника 

 Організується для досвідчених педагогів з метою розвитку в них 

навичок дослідницької діяльності, а також навчання їх веденню 

дослідницької роботи з дітьми. У школи дослідження є науковий керівник. 

Тривалість її роботи — від 1 року до декількох років. Частота зустрічей — 1 

раз в 1—2 місяці. 

 Кваліфікаційна категорія, що рекомендуються: всі категорії в міру 

необхідності. 

 4.4. Моніторинг методичної роботи в дошкільному закладі. 

Моніторинг — це комплексна система спостережень, збору, обробки, 

систематизації та аналізу інформації про стан результативності методичної 

роботи, яка дає оцінку і прогнозує її зміни, розробляє обґрунтовані 

рекомендації для прийняття управлінських рішень.  

[http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999

/catid,127/id,3611/]  

Передумови ефективного моніторингу 

Необхідна умова ефективності роботи всього колективу дошкільного 

навчального закладу - це системне заохочення досягнення позитивних 

результатів, оскільки педагоги повинні відчувати прямий зв'язок між 

результатами своєї роботи і винагородою. Якщо працівники будуть відчувати, 

що такий зв’язок відсутній, їхні ставлення до праці, мотивація і 

продуктивність різко знизяться. Кожний педагог, який працює над 
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впровадженням інноваційних педагогічних технологій, має усвідомлювати, 

що у колективі, де він працює, глибоко поважають і шанують тих, хто працює 

краще. На часі, рекомендуємо вихователю-методисту щоденно, щотижнево, 

щомісячно вести облік участі кожного педагога у методичних заходах, 

внесків у спільну справу та відповідного результату; проводити регулярні 

анкетування батьків та опитування дітей. 

Основні психологічно-організаційні передумови ефективного 

моніторингу: 

 залучати всіх працівників колективу до рішення, дії, процесу, у якому 

якість дошкільної освіти відіграє головну роль; 

 орієнтуватися на замовника освітніх послуг (батьків), які оперативно 

реагують на зміни вимог споживача (дитини) і зміни в технологічному 

процесі (інновації в освіті); 

 постійно вдосконалювати щоденний процес, відповідальність за який 

покладається на всіх працівників дошкільного навчального закладу 

(знизу доверху). 

Варто передбачити, щоб працівники дошкільних навчальних закладів 

(педагоги, медичний і обслуговуючий персонал): 

 спільно розробляли і ухвалювали мету та завдання дошкільного 

навчального закладу; 

 брали участь у необхідній для цього підготовчій роботі (семінари, 

курси підвищення кваліфікації, самоосвіта тощо); 

 мали достатній професійний рівень для досягнення необхідного 

стандарту. Якщо позитивний результат отримано, участь у процесі 

його досягнення визнається і заохочується. 

Об'єкти вивчення Акценти вивчення 

Освітній процес  Виконання чинних програм, вимог Базового 

компонента дошкільної освіти в Україні. 

 Рівень сформованості вмінь і навичок у дітей 

дошкільного віку за певними розділами програм. 

 Індивідуалізація та диференціація навчання дітей. 

 Організація самостійної діяльності дітей поза 

заняттями. 

 Методи і прийоми роботи з дітьми. 

Самостійна 

діяльність дітей 

 Рівень активності дітей у самостійній діяльності. 

 Організація і проведення розваг і свят для дітей. 

 Організація взаємодії з батьками. 

Методична робота  Рівень професійної компетентності педагогів. 
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 Механізми поширення передового педагогічного 

досвіду. 

 Підвищення кваліфікації педагогів. 

 Організація самоосвітньої роботи в ДНЗ. 

Умови освітнього 

процесу 

 Охорона праці. 

 Безпека життєдіяльності. 

 Санітарно-гігієнічні умови. 

 Методичне забезпечення процесу. 

Стан психологічної 

комфортності 

колективу 

Психологічна готовність педагогів до нововведень 

тощо 

Взаємодія з батьками  Організація взаємодії з батьками. 

 Проведення свят з батьками. 

 Родинна скарбничка. 

 Аукціон ідей родинної педагогіки. 

 Батьківська школа. 

 Азбука родинного виховання.  

 Дерево родоводу. 

 Альбом-естафета «Як ми відпочиваємо».  

 Дискусійний клуб.  

Перспективність і 

наступність у роботі 

зі школою 

Проведення свят з батьками 

Участь педагогів ДНЗ у спільних методичних заходах 

Інноваційна 

діяльність 

 Відповідність інноваційної діяльності меті й 

завданням ДНЗ 

 Рівень наукової обґрунтованості нововведень 

 Результативність нововведень 

 

10. ЗМІСТ І ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

 5.1. Комплексні програми. 

 Поряд з поточною, тактичною методичною роботою, проведеною за 

планом і понад план, здійснюється розробка й реалізація великих проектів 

або програм (науково-практичних, науково-теоретичних, науково-дослідних). 

У числі таких програм (проектів) можуть бути: 

 організація творчої діяльності дітей разом з додатковими 

загальноосвітніми закладами; 

 підвищення якості навчально-виховного процесу; 

 включення сім'ї в навчально-виховний процес; 
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 подолання недостатньої залученості і підвищення батьківської 

пізнавальної мотивації; 

 системна робота з молодими вихователями, музичними керівниками та 

інструкторами з фізичної культури; 

 розробка й реалізація програми «Обдаровані діти» і т.д. 

5.2. Робота над найбільш значимою загальносадовою педагогічною або 

методичною темою, що представляє реальну необхідність та інтерес: 

 зміст; 

 форми; 

 етапи розробки; 

 планування й здійснення колективної й індивідуальної діяльності; 

 відповідні дослідження, експерименти; 

 вивчення необхідної інформації; 

 способи активної взаємодії фіксації й управління успіхом; 

 варіанти демонстрації напрацювань, досвіду, їх аналіз і популяризація; 

 діагностика досягнутого; 

 коректування діяльності. 

 5.3. Пошук, аналіз, узагальнення, поширення ідей педагогічного 

досвіду. 

 5.4. Форми представлення й узагальнення педагогічного досвіду. 

 5.5. Створення умов і підтримка самоосвіти педагогів і адміністрації 

дошкільного навчального закладу. 

 5.6. Підвищення кваліфікації педагогів у міжкурсовий період. 

 5.7. Створення системи або окремих складових методичного 

оснащення предметної діяльності (учбово-методичний комплекс, набір 

необхідних засобів для дітей дошкільного віку, навчально-методичний набір 

для педагогів). 

 5.8. Розробка – аналіз – впровадження тестової й діагностичної бази 

(інструментарій педагогічної діяльності). 

 5.9. Педагогічна освіта й інформаційна підтримка педагогів. 

 5.10. Система відкритих заходів. 

 5.11. Регіональні, обласні, всеукраїнські конкурси. Професійні 

конкурси на кращого вихователя. 

 

11. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ У 

ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 Критерії оцінки результативності методичної роботи, що наводяться 

нижче, нерідко важко відстежити або зовсім неможливо виміряти. Однак, 
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головне, загальний стан справ в ДНЗ є самим переконливим показником 

оптимальності, успішності, продуктивності функціонування 

методичної служби у дошкільному навчальному закладі, тому що 

успішність методичної роботи не виокремлено від успішності навчально-

виховного процесу взагалі. Параметри, за якими доцільно оцінювати 

ефективність методичної роботи у ДНЗ (по позитивній динаміці в їх 

проявах): 

 зростання задоволеності педагогів власною діяльністю; 

 позитивний психолого-педагогічний клімат; 

 висока зацікавленість педагогів у творчості й інноваціях; 

 оволодіння сучасними методами розвитку, виховання і навчання дітей; 

 грамотно організований  процес розвитку, виховання і навчання дітей; 

 позитивна динаміка в прояві якості розвитку, виховання і навчання 

дітей; 

 високий рівень професійного саморозвитку педагогів; 

 своєчасне оперативне поширення актуального педагогічного досвіду 

(для даного педагогічного колективу); 

 постійна увага адміністрації до діяльності педагогів, наявність системи 

стимулювання педагогічної діяльності; 

 оптимально організована ефективна система підвищення кваліфікації 

педагогів. 

 Якщо дошкільний навчальний заклад забезпечує власну пріоритетність 

перед іншими закладами завдяки процесу розвитку, виховання і навчання 

дітей та їхніх батьків і досягає запланованих цілей, то це і є результат всіх 

педагогічних, у тому числі й методичних, зусиль всіх педагогів дошкільного 

навчального закладу, його методичної служби. 

Висновок: не числом, не діяльністю взагалі, не єдиною методичною 

темою, не запланованими й виконаними методичними заходами коштовна 

робота методичної служби й педагогів, а розумним сполученням психолого-

педагогічної, методичної, навчальної, організаційної й діяльності, що 

розвиває. 

Психологічні критерії: 

 високий рівень задоволеності дітей та їх батьків навчально-виховною 

діяльністю; 

 вихованці високо оцінюють час, який вони проводять у своєму 

дошкільному закладі; 

 високий професійний авторитет педагогів; 

 загальна позитивна тональність відносин педагогів, дітей та батьків ; 
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 поважне ставлення до дошкільного навчального закладу з боку батьків; 

 готовність батьків допомагати дошкільному навчальному закладу 

 творчий настрой педагогічного та батьківського колективів; 

 бажання педагогів досягти такої досконалості, що дозволило б їм бути 

кращими педагогами у дошкільному закладі, місті, області; 

 високий рівень уваги, включеності, інтересу до розвитку з боку дітей і 

педагогів. 

Навчальні  критерії: 

 можливість для кожної сім’ї та окремо взятої дитини відшукати цікавого 

педагога, цікаві варіативні програми, справу по душі, уважне ставлення до 

їх проблем; 

 уміння використовувати можливості індивідуального, диференційованого 

розвитку, виховання, навчання; 

 органічний зв'язок між визначеною Державною й варіативною складовою 

програми; 

 розвинене вміння педагогів застосовувати різні сучасні методики розвитку 

дитини дошкільного віку. 

Найважливіший показник наукової, оптимальної, ефективної методичної 

служби в дошкільному навчальному закладі – організація такої методичної 

роботи, що випливає із запитів, інтересів і реальних проблем даного 

педагогічного колективу, сприяє його розвитку й органічне вирішення 

виникаючих ускладнень. 

 

12.КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ  

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

1. Оптимальність цілей і завдань методичної роботи як системи та її 

рівнів: 

 чітко визначені прогнозовані проміжні та кінцеві результати на 

достовірній діагностичній основі; 

 урахування рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників та стану освітнього процесу; 

 урахування в процесі визначення цілей, завдань досягнення 

педагогічної теорії та перспективної педагогічної практики, 

вимог реформування освіти; 

 доцільне охоплення педагогічних проблем, необхідних для 

професійного розвитку педагогічних працівників. 

2. Оптимальність визначення змісту та його інформаційна 

насиченість: 
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 актуальність проблематики та її спрямованість на практику; 

 пріоритетність та генералізація змісту; 

 оптимальність об’єму змісту; 

 інформаційне забезпечення змісту; 

 відповідність змісту визначеним цілям та завданням. 

3. Оптимальність педагогічних засобів, адекватних цілям і змісту 

методичної роботи: 

 забезпечення єдності цілі – зміст – засоби; 

 доцільність поєднання традиційного та нового, об’єм евристичної 

діяльності; 

 активізація творчої активності педагогічних працівників; 

 можливість здійснення диференціації та діалогічного підходу; 

 стимули до професійного саморозвитку. 

4. Організація методичної роботи як системи визначається за 

ознаками: 

 забезпеченість взаємозв’язку та якості (реалізація вимог) усіх 

структурних компонентів системи; 

 діагностичний та системний підхід до організації; 

діагностичність визначених цілей; 

 визначеність чітких пріоритетів методичної роботи; 

 раціональність витраченого часу на організацію та проведення 

методичних заходів; 

 спрямованість усіх заходів на кінцевий результат; 

 керованість методичної роботи. 

 

РІВНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЯК СИСТЕМИ 

Високий рівень: 

- чітке бачення прогнозованих проміжних та кінцевих результатів; 

- зосередження зусиль на вирішенні актуальних проблем; 

- приріст професійно необхідних ЗУН в окремих заходах і в цілому не 

менше, як на 20%; 

- задоволеність педагогічних кадрів функціонуванням методичної системи 

не менше, як 75%; 

- зацікавленість у методичній роботі не менше, як 50%; 

- стала тенденція до зменшення контрасту між позитивним і недоліками у 

стані викладання предметів, масовий прояв творчості. 

Достатній рівень: 
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- приріст необхідних ЗУН не перевищує 25%; 

- задоволення потреб у методичній роботі до 75%; 

- окремі питання стану викладання предметів практично не вирішуються. 

Середній рівень: 

- система методичної роботи існує формально; 

- методичні заходи не підпорядковані кінцевим результатам; 

- приріст ЗУН до 15%; 

- задоволення потреб у методичній роботі: повністю – до 10%, частково – 

до 40%; 

- стан викладання предметів у цілому залишається без суттєвих змін, 

навчально-виховний процес з дітьми стандартизований, методика 

навчання та виховання однотипна. 

Початковий рівень: 

- відсутність методичної роботи як системи; 

- приріст ЗУН у педагогів до 5%; 

- задоволення потреб у методичній роботі: повністю – до 0,5%, частково – 

до 35%; 

- до 60% педагогів нейтрально або негативно відносяться до методичної 

роботи. 

 

СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФОРМИ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ 

Педагогічний експеримент – науково поставлений дослід або 

спостереження явищ педагогічного процесу в чітко врахованих умовах, що 

дає змогу дістати необхідну для узагальнення інформацію. 

Мета: перевірка ефективності різних педагогічних впливів.  

Організація науково-дослідної роботи починається з визначення та 

обґрунтування педагогічних проблемних тем та їх пріоритетів. 

Тема роботи тлумачиться як предмет, основний зміст певної розповіді, 

виклад і т.д.  

Проблема – це складне питання, завдання, що вимагає розв’язання, 

дослідження. Тому педагогічна проблемна тема – це тема, у якій є протиріччя 

між існуючою конкретною практикою та вимогами до неї. 

 

Орієнтовні напрями, у яких можуть бути визначені педагогічні 

проблемні теми для дослідження і практичного розв’язання в системі 

методичної роботи: 

- сучасні педагогічні теорії та системи організації та здійснення навчально-

виховного процесу, рівень їх використання на практиці; 
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- удосконалення змісту освіти; 

- інноваційні підходи у вдосконаленні та пошуку нових форм і методів, у 

тому числі сучасних педагогічних технологій та проблем ППД; 

- навчально-методичне забезпечення процесу розвитку дошкільної освіти, 

рекомендації; 

- моніторинг розвитку дитини дошкільного віку; 

- інноваційні підходи до забезпечення функціонування методичної роботи як 

системи; 

- розвиток професіоналізму педагогічних працівників у системі методичної 

роботи та ін. 

Організація науково-дослідної роботи: 

1. Розробка програми дослідження (об’єкт, предмет, мета, завдання, робоча 

гіпотеза, етапи тощо). 

2. Проведення основного етапу дослідження. 

3. Статистичне опрацювання одержаних результатів. 

4. Оформлення результатів: посібник, методичні рекомендації, розробка 

системи занять, стаття та ін. 

5. Використання результатів у змісті методичної роботи. 

 

ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ У СИСТЕМІ 

ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

Питання диференційованого підходу до підвищення професійної 

майстерності вивчається давно. Але диференціація проходить, як правило, по 

тематиці, по змісту, а по формах методичної роботи воно, як би відходить в 

бік. Розглянемо питання диференціації та індивідуалізації. Пропустимо, всі 

педагоги цікавляться, як змінити розвивальне середовище, і як це середовище 

буде впливати на розвиток дитини. Пропонуємо працювати над темою в 

такому руслі:  

 вихователі-новатори; 

 вихователі-майстри; 

 малодосвідчені фахівці. 

Отже, для педагогів-майстрів і новаторів обираються одні форми 

роботи, а для малодосвідчених педагогів - інші. Групи вихователів-новаторів 

можуть поєднуватися в «творчі групи» або в «Річні команди педагогів» за 

принципом психологічної сумісності й інтересам до даного питання. Після 

отримання консультації від методиста по основних підходах, принципах 

створення розвивального середовища в групах, педагоги вже мають поняття 

про погляди  
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Л.Н. Толстого, В. Запорожця, А.Н. Леонтьєва, Д.Б. Ельконіна, Л.А. Венгера,  

А.П. Усової та ін. на розвивальне середовище, що оточує дитину. 

Наступним завданням для педагогів, є таке: напрацювати матеріал для 

створення методичних рекомендацій щодо створення предметно-

розвивальної сфери в групах. Коли матеріал напрацьований і апробований, 

педагог-новатор проводить у групі день відкритих дверей і консультацію для 

молодих вихователів безпосередньо на місці.  

Система підвищення кваліфікації полягає не тільки в тому, щоб ми 

вчили педагога, але й у тому, щоб надати йому можливість учити інших, а 

отже, і підвищувати свою кваліфікацію. Завдання вихователя-методиста 

полягає у тому, щоб, опосередковано готуючи досвідченого педагога до 

ведення роботи із цієї форми, навчити: 

1) спланувати роботу; 

2) відібрати необхідний матеріал; 

3) вивчити літературу з цієї проблеми. 

Як правило, у дошкільних навчальних закладах є разові форми 

підвищення професійної майстерності (наприклад, консультації). Але дуже 

важливо мати систему безперервного процесу, коли той самий педагог, 

проходячи через цю систему, піднімається від однієї сходинки до іншої і, 

таким чином, протягом декілька років бере участь у різних формах 

методичної роботи. Це робиться з метою підвищення його кваліфікації, й у 

той же час стимулює його інтерес, підвищує активність, сприяє творчим 

проявам педагога. Це і є система безперервного підвищення кваліфікації. 

Система безперервної освіти педагогів припускає розробку програм 

підвищення фахової майстерності для окремих груп педагогів, що має 

орієнтуватися на особисті якості, психологічну сумісність, ступінь 

зацікавленості. Або є інший варіант - для кожного педагога розробляється 

«Індивідуальна програма творчого розвитку». 

Структура її написання загальноприйнята. Вона має містити: 

1) навчальний план; 

2) навчально-тематичний план; 

3) зміст кожного заняття; 

4) перелік завдань для самостійної роботи; 

5) перелік тем для самостійного вивчення; 

6) форми звітності. 

Система безперервного підвищення кваліфікації педагогів може бути 

представлена у вигляді моделі. 
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Модель системи безперервного вдосконалення, підвищення 

професійної майстерності педагогів ДНЗ, що працюють в режимі розвитку 

АНКЕТА 

на виявлення факторів, що запобігають розвитку вихователя 

 

1. Які проблеми, труднощі й недоліки заважають Вашій роботі? 

2. Які форми діагностики й контролю з боку адміністрації Вам здаються 

найбільш продуктивними? 

3. Які форми допомоги й підтримки з боку адміністрації і коли Вам необхідні 

й найбільш припустимі? 

4. З ким із колег Ви б хотіли працювати над певною проблемою? 

5. Яких знань, якої інформації Вам не вистачає? У яких семінарах, 

практикумах, тренінгах Ви відчуваєте потребу? 

6. Які дослідження, експерименти, методичні розробки Ви б хотіли здійснити 

в цьому навчальному році? 

7. Чий і який педагогічний досвід Ви хотіли б вивчати? 

8. Які педагогічні досягнення Ви могли б показати колегам? 

9. Якою суспільно-педагогічною діяльністю Ви хотіли б займатися?  

а) організація предметного клубу, секції, лабораторії для учнів;  

б) організація і проведення педагогічної ради за вашою темою;  

в) проведення науково-практичного семінару для колег. 

 

 

АНКЕТА 

 на виявлення здібності педагога до саморозвитку 

1.  Я прагну вивчати себе. 

2.  Я залишаю час для розвитку, якими справами я не був би зайнятий. 

3.  Моя активність стимулюється виникаючими перешкодами. 

4.  Я шукаю зворотній зв’язок, бо це допомагає мені пізнати і оцінити себе. 

5.  Я рефлексую свою діяльність, виділяючи для цього спеціальний час. 

6.  Я аналізую свої почуття і досвід. 

7.  Я багато читаю. 

8.  Я широко дискутую з питань, які мене зацікавили. 

9.  Я вірю у свої можливості. 

10. Я прагну бути більш відкритою людиною. 

11. Я усвідомлюю вплив людей оточуючих мене. 

12. Я керую своїм професійним розвитком і отримую позитивні результати. 

13. Я отримую задоволення від пізнання нового. 



88 
 

14. Зростаюча відповідальність не лякає мене. 

15. Я позитивно ставлюся до підвищення на роботі. 

5 – якщо дане твердження повністю відповідає дійсності; 

4 – скоріше відповідає, ніж ні;                          3 – і так, і ні; 

2 – скоріше не відповідає;                             1 – не відповідає. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 
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Лекція 4. Тема. Планування роботи дошкільного навчального закладу 

освіти.  

План 

1. Види планування, цілі, задачі планування, його структура й зміст.  

2. Методи планування.  

3. Організація виконання. 

Основні поняття: методи і принципи планування, річний план, 

календарний план. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

 

Список літератури 

1.Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2.Новые подходы к управленческой деятельности в дошк. образоват. 

учреждении. – М., 1997. 

Структура лекційного заняття №4 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 
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Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

Планування роботи в дошкільних навчальних закладах 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» діяльність 

дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який  

визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і засоби досягнення 

поставлених завдань. 

Планування роботи дошкільного навчального закладу має відповідати 

принципам актуальності, науковості, перспективності, доцільності, 

системності, послідовності. 

Поставлені завдання успішно можуть розв'язуватися лише за умов 

конкретного визначення мети педагогічної діяльності та передбачення 

реальних можливостей її виконання. 

Основним документом в організації роботи дошкільного навчального 

закладу є річний план, який складається на навчальний рік та оздоровчий 

період, схвалюється педагогічною радою, затверджується керівником 

дошкільного навчального закладу і погоджується з відповідним органом 

управління освітою. План роботи на оздоровчий період додатково 

погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою. 

У річному плані передбачаються такі розділи: 

 аналіз роботи за минулий рік; 

 завдання на навчальний рік та оздоровчий період; 

 методична робота з кадрами; 

 вивчення стану життєдіяльності дітей; 

 організаційно-педагогічна робота; 

 робота методичного кабінету; 

 адміністративно-господарська діяльність. 

Аналіз роботи закладу за минулий рік. Висвітлюються результати 

діяльності всіх підрозділів закладу, робляться конкретні висновки щодо 

здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення. 

Завдання на новий навчальний рік. Визначаються на основі аналізу роботи 

закладу за минулий рік з урахуванням виявлених проблем та потреб 
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дошкільного навчального закладу. Кількість ключових завдань, над якими 

працює колектив, визначається закладом і залежить від кількості груп, 

режиму роботи тощо. Їх кількість може бути три-чотири на рік (одне-два з 

них, передбачені попереднім річним планом, конкретизуються, 

розширюються, інші два - є новими). 

У разі поглибленого та різнобічного вивчення педагогічним колективом 

одного чи двох конкретних питань протягом року, кількість завдань може 

бути меншою. Наприклад: з формування комунікативно-мовленнєвої 

компетенції дітей на педагогічних радах можуть розглядатися такі питання: 

1) шляхи створення мовленнєвого розвивального середовища у дошкільному 

навчальному закладі та сім'ї; 2) особливості комунікативно-мовленнєвої 

активності дітей (в умовах вільного спілкування з ровесниками,  з 

дорослими, під час ігрової діяльності в умовах сім'ї тощо); 3) ефективність 

застосування педагогічних технологій мовленнєвого розвитку дітей; 4) 

особливості педагогічного впливу та його результативність щодо дітей з 

вадами мовлення (віковими, фізіологічними, паталогічними, в результаті 

педагогічної занедбаності) тощо. 

Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, одно-

двогрупових, з групами короткотривалого перебування кількість завдань 

також може бути меншою - одне чи два завдання. 

Усі заплановані заходи річного плану роботи  підпорядковуються  

визначеним завданням. 

Методична робота з кадрами. Плануючи роботу з кадрами, слід 

ураховувати їхню підготовленість (молоді спеціалісти, зі стажем педагогічної 

роботи,  не з фаховою освітою тощо). Цю роботу планують за такими 

напрямами: 

 підвищення педагогічної майстерності (передбачаються, як правило, 

традиційні форми роботи, що спрямовані на інформаційну обізнаність, 

навчання, здатність варіативно і ефективно застосовувати на практиці методи 

і прийоми: семінари, семінари-практикуми, засідання круглих столів, 

консультації, відкриті покази різних видів роботи тощо). 

 удосконалення професійної творчості (нетрадиційні форми роботи: 

майстер-класи, клуби, творчі лабораторії тощо); 

 самоосвіта (обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок 

педагогічної літератури тощо). 

У цьому розділі також визначаються  теми засідань педагогічних рад (як 

правило, 3-4 рази на рік), планується курсова перепідготовка та атестація 

педагогічних працівників. 
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Види роботи з кадрами, їх кількість визначаються дошкільним 

навчальним закладом за потребою. 

З метою вивчення та  впровадження в практику роботи Базової 

програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у цьому розділі 

варто передбачити відповідні форми роботи з педагогічними кадрами. 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Визначаються 

основні напрямки вивчення роботи, їхній зміст, вказуються терміни, форми 

підведення підсумків, відповідальні тощо. 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей може бути 

комплексним, тематичним, вибірковим. 

Комплексне вивчення - це вивчення стану життєдіяльності дітей в 

окремій групі чи декількох групах за всіма сферами та лініями розвитку. 

Наприклад: "Організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку за 

сферами: «Люди», «Природа», «Культура», «Я сам»". Це дає змогу всебічно і 

глибоко проаналізувати стан роботи, зробити об'єктивні висновки. 

Комплексне вивчення планується за потребою, але не більше одного разу на 

рік. 

Тематичне вивчення - це вивчення окремих питань у групах чи в 

дошкільному навчальному закладі в цілому відповідно до поставлених 

завдань. Наприклад: "Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей 

раннього віку", "Художньо-естетичний розвиток дітей молодшого віку" 

тощо. Це найбільш поширена форма, яка дає змогу визначити 

результативність діяльності педагогів з певної лінії розвитку чи сфери 

життєдіяльності, глибше проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи з 

дітьми тощо. 

Вибіркове вивчення має на меті перевірку виконання попередніх 

пропозицій, окремих рішень тощо. 

Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, 

одно-двогрупових, з групами короткотривалого перебування вивчення стану 

організації життєдіяльності дітей планується відповідно до кількості 

поставлених завдань. 

Організаційно-педагогічна робота. Передбачаються заходи взаємодії 

дошкільного навчального закладу із загальноосвітніми навчальними 

закладами, з іншими установами, організаціями тощо. Форми їх взаємодії 

можуть бути різними: спільне проведення педагогічних рад, консультацій, 

батьківських зборів, колективних переглядів роботи з дітьми, спільних свят і 

розваг, екскурсій, обмін досвідом тощо. 



93 
 

До цього ж розділу включається робота з батьками: вивчення досвіду 

родинного виховання, організація гуртків для батьків та разом з батьками, 

педагогічні бесіди, консультації, школи молодих батьків тощо. Доцільно 

передбачити ознайомлення їх з вимогами Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі», надати рекомендації щодо її використання у 

домашніх умовах сім'ї. 

Загальні батьківські збори плануються у разі потреби один-два рази на 

рік. Дієвішою формою є групові збори, які проводяться два-три рази на рік. 

Робота методичного кабінету. Спрямовується на створення науково-

методичного осередку для педагогів і батьків. Здійснюється вивчення, 

узагальнення і поширення педагогічного досвіду працівників свого та інших 

закладів, вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду; розроблення 

методичних рекомендацій, зразків планування, узагальнення матеріалів з 

питань вивчення роботи педагогів; забезпечення та поповнення кабінету 

різними матеріалами (наочно-дидактичними посібниками, науковою, 

навчально-методичною, енциклопедичною літературою, іграшками, 

атрибутами, аудіовізуальними засобами тощо), при необхідності - 

оформлення стендів, виставок та ін. 

Адміністративно-господарська діяльність. Плануються заходи 

спрямовані на створення розвивального життєвого простору дитини: 

оснащення прогулянкових,  фізкультурних майданчиків, фізкультурних та 

музичних залів, медичних, лікувально-профілактичних кабінетів, кімнат для 

роботи гуртків, благоустрій та озеленення територій, ремонт приміщень, 

придбання і ремонт меблів тощо. 

До річного плану роботи додаються окремі плани: проведення свят, 

розваг, театральних дійств, гурткова робота, медичних заходів тощо. 

При складанні річного плану роботи необхідно враховувати тип 

закладу (загального розвитку, санаторний, спеціальний, комбінований, 

навчально-виховний комплекс) та наявність вузьких спеціалістів (вчитель-

дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний педагог та 

ін.). 

Враховуючи, що річний план розробляється на перспективу, завідувач 

або вихователь-методист на його основі уточнює, конкретизує, доповнює 

завдання, види, форми роботи поквартально (спеціальна графа для записів 

може бути передбачена в річному плані). 

Робота педагогічних працівників регламентується календарним 

планом, який є основним для вихователя, і може складатися на місяць або 1-

2 тижні, або 1 чи декілька днів і затверджується педагогічною радою, 
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враховуючи досвід роботи вихователів, обізнаність з вимогами програми 

тощо. 

Педагогам надається право при плануванні проявляти творчість, 

ініціативу, враховуючи сучасні вимоги до розвитку дітей дошкільного віку. 

Принципами календарного планування є: послідовність у викладенні 

матеріалу, чіткість поставлених завдань, відповідність форм роботи  віковим 

та індивідуальним особливостям дітей, різноманітність видів діяльності 

тощо. 

У першій половині дня варто не перевантажувати дітей організованими 

формами діяльності (заняттями), а рівномірно розподіляти види активності за 

основними лініями розвитку протягом дня в залежності від бажань та 

інтересу дітей. 

План передбачає види дитячої діяльності, як організованої педагогом 

так і самостійної (продуктивну працю, художню діяльність, гру, спілкування 

та ін.); індивідуальну роботу з дітьми (новачками, тими хто часто хворіє, має 

різні проблеми тощо). З метою планування індивідуальної роботи доцільно 

вести записи спостережень за дітьми. 

У календарних планах на початку кожного місяця обов'язково 

передбачається комплекс ранкової гімнастики на два тижні (з ускладненням 

на другий тиждень), гігієнічна гімнастика, робота з батьками, за необхідності 

- інші форми роботи. 

Планування освітньої роботи з дітьми може бути довільним (сітки, 

текстове або комбіноване) і складатися по-різному. Наприклад: 

 за сферами життєдіяльності - щодня реалізується завдання однієї із 

сфер і всі лінії розвитку (метод занурення); п'ятниця, як правило, - день 

узагальнення; 

 за режимними моментами з урахуванням сфер життєдіяльності та 

ліній розвитку; 

 за видами діяльності (ігрова, трудова, комунікативна, пізнавальна, 

рухова, навчальна) з урахуванням усіх ліній розвитку та змісту сфер 

життєдіяльності; 

 за інтегрованими блоками - завдання художньо-естетичного, 

соціально-морального, мовленнєвого розвитку та інших, розв'язуються через 

усі сфери життєдіяльності. Окремо плануються завдання і види роботи з 

фізичної культури та музики; 

 за лініями розвитку - кожного дня домінує одна лінія розвитку у 

взаємодії з іншими з урахуванням змісту усіх сфер життєдіяльності (метод 

занурення) тощо. 
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При плануванні роботи варто використовувати блочно-тематичний 

принцип, оскільки він базується на інтегрованому підході до організації 

життєдіяльності дітей, забезпечує змістову цілісність, системність, 

послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу. 

Застерігаємо від нераціонального планування, коли перевага надається одній 

сфері життєдіяльності або лінії розвитку на будь-який тривалий період 

(тиждень, місяць), що не забезпечує цілісного, системного підходу до 

життєдіяльності дітей. 

Вихователь має свободу вибору більш ефективної, зручної для нього 

моделі і форми планування. 

Обов'язкова умова в плануванні освітньої роботи з дітьми - участь обох 

вихователів вікової групи. 

Робота музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, 

вихователів з образотворчої діяльності та інших педагогічних працівників 

планується окремо для кожної вікової групи. Ці плани узгоджуються з 

планами роботи вихователів. 

Щоб полегшити календарне планування для вихователів, особливо при 

впровадженні в практику роботи нової Програми розвитку, варто 

створити творчі групи із числа представників методичної служби 

різних рівнів, вихователів-методистів, вихователів та інших педагогічних 

працівників для складання перспективних планів (на рік, півріччя, квартал, 

місяць). 

Перспективні плани розробляються, як правило, у вигляді сіток. 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

Лекція 5. Тема. Контроль як функція управління дошкільним навчальним 

закладом. 

План 

1.Контроль як функція управління. 

2.Суть і зміст контрольно-аналітичної діяльності за освітньо-виховною 

роботою в ДНЗ 

3. Види і форми контролю. 
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Основні поняття: контроль, контрольно – аналітична діяльність, 

фронтальний, персональний, тематичний, адміністративний,, оглядовий, 

попереджувальний, самоконтроль. 

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Список літератури 

1.Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2.Новые подходы к управленческой деятельности в дошк. образоват. 

учреждении. – М., 1997. 

Структура лекційного заняття №5 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

1. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

1. Контроль як функція управління 

Ефективно спланована й організована методична робота з кадрами 

допомагає кожному керівникові  дошкільного навчального закладу 

реалізовувати основні функції управлінської діяльності, яка розпочинається 
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зі збору й оброблення інформації й закінчується прийняттям управлінських 

рішень. На жаль, у свідомості більшості керівників контроль за діяльністю 

ДНЗ пов'язаний передусім з перевіркою відповідності роботи закладу 

вимогам вищих інстанцій. Інші, навпаки, зводять усе лише до аналізу. Проте 

необхідно пам'ятати про інтеграцію контролю й аналізу в єдину контрольно-

аналітичну діяльність і розглядати її як цілісний процес. Під контрольно-

аналітичною діяльністю в ДНЗ розуміємо ціле-спрямований, усвідомлений 

процес отримання інформації, вивчення стану та тенденцій розвитку, 

виявлення необхідності корегування освітнього процесу з метою 

забезпечення результату — якості дошкільної освіти.У тих, кого 

перевіряють, слово «контроль» асоціюється здебільшого з негативними 

емоціями. Сучасні ж умови розвитку системи дошкільної освіти потребують 

зовсім інших підходів до контролю, проте власне контроль, як функція 

управління, зникнути не може. 

Розуміючи контроль як систему забезпечення і перевірки правильності 

тих чи тих підсистем структури управління освітнім процесом у 

дошкільному закладі, автор пропонує керуватися єдиним принципом: 

контроль має бути найважливішим засобом ефективної організації 

функціонування дошкільної освіти. 

 Критерії оцінки та чинники результативності діяльності педагога 

Аналіз численних підходів до контролю за видами діяльності дітей 

дошкільного віку довів необхідність як урахування традиційних видів 

контролю, так і розроблення принципово відмінних. 

На наш погляд, критерієм оцінки діяльності педагога має виступати не 

лише описана в педагогічній літературі побудова системи контролю заняття 

(режимного моменту), а й результативність усього освітнього процесу в 

єдності його структурних компонентів. 

На жаль, левову частку (понад 60,6%) уваги керівники ДНЗ приділяли 

контролю за роботою педагогів, за процесом навчання дітей. 

Натомість з-під контролю керівників систематично випадають такі 

важливі ділянки роботи, як матеріально-технічна база педагогічного процесу, 

його програмно-методичне забезпечення, використання перспективного 

педагогічного досвіду, впровадження інноваційних технологій тощо. 

Будь-яке посилення контролю, спрямованого виключно на педагога і 

його діяльність, неминуче призводить до адміністративного тиску на нього 

як центральну фігуру педагогічного процесу та до подальшої руйнації 

мотиваційної сфери педагогічної праці, асам контроль є непродуктивним. 

Алгоритм перевірки 
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  Будь-який контроль здійснюється в певній послідовності. Як правило, 

керівник починає розробляти план контролю з обгрунтування, чому 

перевіряємо ту чи ту ділянку діяльності ДНЗ. Наступний крок — 

формулювання мети: що отримаємо на виході, для чого потрібна ця 

інформація. 

Передумови ефективного контролю 

Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти, 

запропонована нами, передбачає постійне вдосконалення роботи 

дошкільного навчального закладу. Основна ідея концепції — зробити певну 

справу правильно, вчасно і з першої спроби. З'ясуємо основні психологічно-

організаційні передумови ефективного контролю. Це, зокрема: 

1.повне залучення всіх рівнів управління (від помічника вихователя до 

методиста РМК) як у рішеннях, так і в діях до процесу, в якому якість 

дошкільної освіти відіграє головну роль; 

2. дошкільний навчальний заклад є динамічною, орієнтованою на 

замовника освітніх послуг (батьків) структурою, яка оперативно реагує на 

зміни вимог споживача (дитини) і зміни в технологічному процесі (інновації 

в освіті); 

3. постійне вдосконалення — щоденний процес, відповідальність за 

який покладається на всіх працівників ДНЗ (знизу до верху). 

 Нова концепція передумови ефективного контролю також передбачає, 

що працівники ДНЗ (педагоги, медичний і технічний персонал):1. спільно 

розробляють і ухвалюють мету та завдання ДНЗ; 

2. беруть участь у необхідній для цього підготовчій роботі (семінари, 

курси підвищення кваліфікації, самоосвіта тощо); 

3. мають достатній професійний рівень задля досягнення необхідного 

стандарту. 

Якщо позитивний результат отримано, участь у процесі його 

досягнення визнається і заохочується. 

Причини управлінських невдач 

Аналіз ситуації в дошкільних закладах показує, що керівники ДНЗ 

зазнають невдач у своїй управлінській діяльності найчастіше з таких причин: 

1. відсутність загальної відповідальності за якість дошкільної освіти. 

Керівник ДНЗ повинен усвідомлювати, що саме якість освіти має бути 

підгрунтям усієї стратегії колективу, основою річного і перспективно-

календарного планування роботи з дітьми, не кажучи вже про повсякденну 

діяльність педагогів закладу; 

2. невміння чітко визначити мету, яка стоїть перед педагогами. 
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Керівникові ДНЗ слід чітко визначити як мету, так і критерії 

результативності роботи, які мають бути реальними (не надто високими, але 

й не заниженими), щоб колектив міг досягти їх за умов напруженої роботи; 

3. неувага до фокусування заходів щодо підвищення професійного 

рівня педагогів. Необхідно чітко уявляти систему підвищення кваліфікації 

педагогів не лише на рівні ДНЗ, але й методичного кабінету району (міста), 

інституту післяди пломної освіти, узгоджувати свої плани роботи з планами 

зазначених вище установ; 

4.   несформованість навичок самоаналізу у педагогів. Необхідно 

навчити педагогів піддавати критичному аналізу кожну ідею, метод, що 

використовувалися раніше, а також фіксувати результативність як чинних, 

так і нещодавно запроваджених програм, методик, технологій; 

5. «нестворення» невеличких ініціативних і творчих груп. Таким 

групам можна делегувати не лише певні питання функціонування закладу, 

але й розв'язання методичних проблем, які постають перед педагогами; 

6. нездатність спонукати педагогів до внесення пропозицій щодо 

ефективного функціонування і розвитку закладу; 

7. недостатня увага до обміну інформацією між педагогами за 

результатами відвіданих заходів — методичних об'єднань, семінарів, курсів 

підвищення кваліфікації тощо. Ефективно спланована й організована робота 

в ДНЗ допомагає кожному керівникові дошкільного навчального закладу 

реалізовувати основні функції організації управлінської праці, яка 

розпочинається зі збору й обробки інформації і закінчується прийняттям 

управлінських рішень.  Контроль, як правило, завершує управлінський цикл і 

багато фахівців вбачають у ньому основну діяльність керівника.  У теорії та 

практиці управління довгий час панувала хибна думка, згідно з якою 

контроль не пов’язувався зі структурою функцій управління. Це призвело до 

абсолютизації контролю та перетворення його на самоціль і знаряддя 

адміністративного впливу на педагога, процес та результати його 

професійної діяльності. На сучасному етапі розвитку суспільства, системи 

освіти та психолого – педагогічної науки вимоги до здійснення контролю за 

навчально – виховним процесом в ДНЗ відчутно зросли. 

 

10. КОНТРОЛЬ І КЕРІВНИЦТВО 

Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти 

Контроль як функція управління 

Ефективно спланована й організована методична робота з кадрами 

допомагає кожному керівникові (завідувачу або методисту) дошкільного 
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навчального закладу реалізовувати основні функції управлінської діяльності, 

яка розпочинається зі збору й оброблення інформації й закінчується 

прийняттям управлінських рішень. 

На жаль, у свідомості більшості керівників контроль за діяльністю ДНЗ 

пов'язаний передусім з перевіркою відповідності роботи закладу вимогам 

вищих інстанцій. Інші, навпаки, зводять усе лише до аналізу. Проте 

необхідно пам'ятати про інтеграцію контролю й аналізу в єдину контрольно-

аналітичну діяльність і розглядати її як цілісний процес, про що свідчить 

внутрішній взаємозв'язок структурних елементів контролю й аналізу, 

характер їх взаємодії, єдність вимог, мети та об'єктів. 

Під контрольно-аналітичною діяльністю в ДНЗ розуміємо 

цілеспрямований, усвідомлений процес отримання інформації, вивчення 

стану та тенденцій розвитку, виявлення необхідності корегування освітнього 

процесу з метою забезпечення результату - якості дошкільної освіти. 

У тих, кого перевіряють, слово «контроль» асоціюється здебільшого з 

негативними емоціями. Сучасні ж умови розвитку системи дошкільної освіти 

потребують зовсім інших підходів до контролю, проте власне контроль, як 

функція управління, зникнути не може. Науковці визначають такі шляхи 

демократизації контролю: 

 самоконтроль і самокорегування діяльності вихователя, керівника 

ДНЗ; 

 адміністративний контроль на діагностичних засадах із метою 

допомоги, а саме - зріз знань, умінь і навичок у дітей; 

 діагностика, регулювання, корегування; 

 колективний контроль і корегування діяльності на всіх рівнях. 

Термін «контроль» неоднозначний. У перекладі з французької controle - 

«документ перевірки, який оформлено у двох примірниках або у двох 

записах». Проте англійське controle має інші значення: «володарство», 

«влада», «насильство» 

Розуміючи контроль як систему забезпечення і перевірки правильності 

тих чи тих підсистем структури управління освітнім процесом у 

дошкільному закладі, автор пропонує керуватися єдиним принципом: 

контроль має бути найважливішим засобом ефективної організації 

функціонування дошкільної освіти. 

У запропонованій далі типології видів контролю ми намагалися 

поєднати жорстку систему його об'єктів (елементів) виключно на педагога і 

його діяльність, неминуче призводить до адміністративного тиску і 

можливість вільно, відповідно до власних поглядів того, хто інспектує, 
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самостійно встановлювати напрям контролю. Адже користуючись 

універсаліями процесу пізнання, можна на єдиних підставах, єдиною мовою, 

за єдиними вимогами аналізувати заняття будь-яких типів, усі види ігор або 

різні режимні моменти тощо. 

3.2. Критерії оцінки та чинники результативності діяльності 

педагога 

Аналіз численних підходів до контролю за видами діяльності дітей 

дошкільного віку довів необхідність як урахування традиційних видів 

контролю, так і розроблення принципово відмінних. 

Педагогічна практика свідчить, що, по-перше, вихователь обирає ту чи 

ту типологію видів діяльності за своїм, так би мовити, педагогічним смаком, 

а по-друге, якщо він перебуває у творчому пошуку, то, орієнтуючись на 

конкретних дітей певної вікової групи, може вносити зміни, власні доробки. 

Саме ефективність цих змін і належить об'єктивно оцінити як самому 

педагогові у процесі самоаналізу, так і тому керівникові, який відвідав 

заняття або режимний момент. 

На наш погляд, критерієм оцінки діяльності педагога має виступати 

не лише описана в педагогічній літературі побудова системи контролю 

заняття (режимного моменту), а й результативність усього освітнього 

процесу в єдності його структурних компонентів. 

У теорії та практиці управління тривалий час панувала хибна думка, 

згідно з якою контроль не пов'язувався зі структурою функцій управління, а 

отже розглядався відокремлено від інших видів діяльності керівника ДНЗ. Це 

призвело до абсолютизації контролю та перетворення його на самоціль і 

знаряддя адміністративного впливу на педагога, процес та результати його 

професійної діяльності. На жаль, упродовж останніх п'яти років левову 

частку (понад 60,6%) уваги керівники ДНЗ приділяли контролю за роботою 

педагогів, за процесом навчання дітей. 

Натомість з-під контролю керівників систематично випадають такі 

важливі ділянки роботи, як матеріально-технічна база педагогічного 

процесу, його програмно-методичне забезпечення, використання 

перспективного педагогічного досвіду, впровадження інноваційних 

технологій тощо. 

Помилковість контролю лише за діяльністю педагога доведено 

доктором педагогічних наук Іваном Підласим. За його даними 80% чинників, 

що визначають результативність освітнього процесу безпосередньо не 

залежать від зусиль і професійної майстерності педагога. Отже, будь-яке 

посилення контролю, спрямованого виключно 
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 на нього як центральну фігуру педагогічного процесу та до подальшої 

руйнації мотиваційної сфери педагогічної праці, а сам контроль є 

непродуктивним. 

3.3. Об'єкти й акценти контролю 

Алгоритм перевірки 

Зазначимо, що будь-який контроль здійснюється в певній 

послідовності. 

Як правило, керівник починає розробляти план контролю з 

обґрунтування, чому перевіряємо ту чи ту ділянку діяльності ДНЗ. 

Наступний крок - формулювання мети: що отримаємо на виході, для чого 

потрібна ця інформація. 

Алгоритм перевірки може бути таким: 

 розроблення структурної схеми майбутньої перевірки; 

 збирання й опрацювання інформації про стан об'єкта, що 

перевіряється (тематичний або комплексний аналіз); 

 оформлення висновків за результатами перевірки, що зокрема 

потребує: 

 розкриття основних причин успіхів (недоліків); 

 розроблення рекомендацій щодо поліпшення роботи; 

ухвалення управлінських рішень; 

 визначення термінів подальшого контролю (за необхідністю); 

 обговорення підсумків перевірки на нараді при завідувачі, на 

засіданні малої педагогічної ради, на зборах батьків. 

Причини управлінських невдач 

Аналіз ситуації в дошкільних закладах показує, що керівники ДНЗ 

зазнають невдач у своїй управлінській діяльності найчастіше з таких причин: 

 відсутність загальної відповідальності за якість дошкільної 

освіти. Керівник ДНЗ повинен усвідомлювати, що саме якість освіти має 

бути підґрунтям усієї стратегії колективу, основою річного і перспективно-

календарного планування роботи з дітьми, не кажучи вже про повсякденну 

діяльність педагогів закладу; 

 невміння чітко визначити мету, яка стоїть перед педагогами. 

Керівникові ДНЗ слід чітко визначити як мету, так і критерії 

результативності роботи, які мають бути реальними (не надто високими, але 

й не заниженими), щоб колектив міг досягти їх за умов напруженої роботи; 

 неувага до фокусування заходів щодо підвищення 

професійного рівня педагогів. Необхідно чітко уявляти систему 

підвищення кваліфікації педагогів не лише на рівні ДНЗ, але й методичного 
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кабінету району (міста), інституту післядипломної освіти, узгоджувати свої 

плани роботи з планами значених вище установ; 

 не сформованість навичок самоаналізу у педагогів. Необхідно 

навчити педагогів піддавати критичному аналізу кожну ідею, метод, що 

використовувалися раніше, а також фіксу ти результативність як чинних, так 

і нещодавно запровадь них програм, методик, технологій; 

 «не створення» невеличких ініціативних і творчих груп. 

Таким групам можна делегувати не лише певні питання функціонування 

закладу, але й розв'язання методичних проблем які постають перед 

педагогами; 

 нездатність спонукати педагогів до внесення пропозицій щодо 

ефективного функціонування і розвитку закладу; 

 недостатня увага до обміну інформацією між педагогами за 

результатами відвіданих заходів - методичних об’єднань, семінарів, курсів 

підвищення кваліфікації тощо. 

Форми і види контролю 

Слід констатувати, що, на жаль, ще й дотепер керівники ДНЗ 

послуговуються теоретичними й практичними доробками науковців, які 

працюють у галузі управління школою. Це зумовлено я об'єктивними, так і 

суб'єктивними причинами. Проте, на наш думку, найголовніша з них - це 

відсутність ґрунтовних розробок сучасних проблем управління ДНЗ не лише 

на теоретичному, але й на практичному рівні. Спробуємо використати 

напрацювання колег і виокремити доцільні форми роботи для управлінців 

дошкільної освіти. 

Отже, на нашу думку, за способом виконання можна зазначити такі 

форми контролю: 

 колективна форма передбачає залучення до контролю 

представників усіх рівнів управління: адміністрація, керівники методичних 

об'єднань, досвідчені вихователі, батьки (за умови чіткого визначення 

об'єктів і меж контролю); 

 взаємоконтроль передбачає участь у ньому керівників 

методичних об'єднань, досвідчених вихователів через наставництво, 

взаємовідвідування; 

 самоконтроль передбачає, що досвідчені педагоги контролюють 

свою діяльність самостійно і обов'язково періодично звітують перед 

керівництвом ДНЗ за визначеними схемами, алгоритмами тощо; 

 адміністративно-плановий контроль здійснюють відповідно до 

плану керівник або вихователь-методист ДНЗ; 
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 адміністративний контроль, не передбачений планом, 

здійснює керівник ДНЗ у разі виникнення проблем. 

За характером об'єктів контролю розрізняють такі його види: 

комплексний; тематичний; персональний; оглядовий. 

Комплексний контроль 

Комплексний контроль спрямовано на з'ясування стану освітнього 

процесу в ДНЗ за певний період роботи (як правило, за три-чотири роки). 

Обґрунтування необхідності проведення комплексного контролю:  

 низький рівень сформованості обсягу знань, умінь і навичок у дітей 

дошкільного віку; 

 узагальнення досвіду роботи певного вихователя; упровадження 

нової технології тощо. 

Схема комплексного контролю 

Об'єкт контролю Можливі управлінські рішення 

Вихователь  Методичні рекомендації вихователю 

 Призначення наставника 

 Постановка педагога на персональний 

контроль 

 Заміна вихователя у групі 

Дитина  Проведення індивідуальних занять 

 Призначення педагогічного консиліуму 

Батьки  Допомога у вихованні дитини 

 Залучення до заходів ДНЗ 

Методист  Розроблення методичних рекомендацій 

 Персональний контроль 

 

Приклади формулювання мети комплексного контролю: 

«Перевірити якість дошкільної освіти в групах короткотривалого 

перебування», «Перевірити стан упровадження методики Євгена Шулешка в 

старших групах». 

Імовірні висновки за результатами комплексного контролю: 

 відповідність стану роботи чинним вимогам державних програм;  

 підготовка методичних рекомендацій для педагогів;  

 корегування перспективних та календарних планів;  

 розроблення нових розділів програми;  

 проведення відкритих заходів тощо. 

Тематичний контроль 
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Тематичний контроль дає можливість з'ясувати стан роботи всього 

колективу над розв'язанням певної проблеми; рівень сформованості умінь і 

навичок дітей за певним розділом програми. 

Тематичний контроль проводять, якщо виникає необхідність 

перевірити: стан виконання певного розділу програми, за якою працюють 

вихователі групи; - стан виконання певного розділу програми декількома 

вихователями (паралельні за віком групи, контрастні групи, різновікові 

тощо).  

Приклад формулювання мети тематичного контролю: «Урахування 

індивідуально-типологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку 

під час проведення мовленнєвих занять». 

Персональний контроль спрямовано на з'ясування професійної 

майстерності певного педагога. 

Оглядовий контроль передбачає з'ясування стану трудової 

дисципліни в педагогічному колективі, методичного забезпечення освітнього 

процесу тощо. 

Загальні правила контролю 

Щоб контроль був результативним і досяг очікуваної мети, керівник 

ДНЗ має дотримуватися таких загальних правил його проведення: 

 Контроль не повинен бути несподіваним, виконавці мають знати 

про строки його проведення (за умови, якщо у керівника ДНЗ немає підстав 

не довіряти підлеглим). 

 Контроль не може бути тотальним. Слід сконцентрував увагу на 

найскладніших моментах навчання та виховання дітей. Доведено, що 

тотальний контроль робить підлеглих і самостійними у розв'язанні 

повсякденних проблем. 

 Необхідно привертати увагу колег до успіхів вихователя, а не 

лише з'ясовувати недоліки. 

 Не можна тримати висновки при собі: навіть негативний 

результат контролю має стати предметом обговорення.  

 Необхідно з'ясувати, чи згоден вихователь з висновкам чи 

розуміє, як виправити становище, тобто чи бачить перспективу свого 

професійного зростання. Загальні правила контролю допомагають з'ясувати 

принципи аналізу заняття, режимного моменту, дитячої гри тощо. Такими 

принципами є науковість; об'єктивність; доказовість; систематичність і 

системність; конструктивність; демократичність; доброзичливість; 

гуманність; гласність. Зазначимо, що й аналіз системи роботи кожного 

окремого педагога має відповідати цим принципам. 
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Аналіз системи роботи педагога 

Система роботи вихователя дошкільного навчального закладу - це 

весь комплекс педагогічної роботи, сукупність форм, методів і прийомів, що 

властиві його діяльності та дають йому змогу отримувати конкретні 

результати в освіті дошкільників. 

Вивчаючи рекомендації науковців і практиків щодо аналіз й оцінки 

ефективності занять із дітьми, можна дійти висновку, що автори здебільшого 

обходять питання принципів спостережена та аналізу, тобто правил 

поведінки суб'єкта управління, а саме методиста або завідувача дошкільного 

навчального закладу. Керівники ДНЗ часто послуговуються різноманітними 

схемами і картками контролю, які, на жаль, не завжди мають єдину 

принципову основу і критерії оцінки ефективності переглянутого. Це не дає 

їм змоги отримати повний і системний обсяг інформаційного матеріалу. 

Тому пропонуємо передусім дотримуватись основних принципів контролю 

за діяльністю педагогів і дітей. 

Принцип невтручання (нейтралітету) того, хто перевіряє 

Виходимо з того, що кожне заняття вихователя з дітьми - це творчість. 

Будь-хто з присутніх на занятті сторонніх дорослих - це чужорідне тіло в 

комплексі, яким за своєю суттю і є таке заняття. Ось чому наполягаємо на 

тому, що присутні на занятті дорослі (завідувач ДНЗ, методист, студенти, 

слухачі курсів підвищення кваліфікації тощо) не повинні заважати дітям 

бачити і слухати вихователя. 

Принцип коректності звертання до вихователя і дітей з боку того, хто 

перевіряє 

Сторонні дорослі мають (іноді - навіть зобов'язані) бути коректними і 

ввічливими, дотримуватися правил мовленнєвого етикету і слугувати взірцем 

передусім для дітей. Якщо йдеться про відкрите заняття, на якому присутні 

вихователі з інших дошкільних закладів, то дітей доречно привести в групу 

пізніше, після того, як гості сядуть на свої місця. Саме тоді є сенс дітям 

привітатися з гостями, познайомитися тощо. І це не буде штучною 

процедурою, як у тому разі, коли діти вітатимуться вдруге: адже вперше вони 

віталися і повторювали співучо «Здра-а-а-астуйте!» по декілька разів, коли 

сиділи на незручних лавках у роздягальні, а гості проходили повз них до 

групи. 

Принцип урахування всіх факторів під час спостереження заняття 

На занятті, за ходом якого ведеться спостереження, немає і не може 

бути другорядних деталей. Час проведення занять із дітьми жорстко 

обмежено. З огляду на це його раціональний розподіл залежить від багатьох 
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чинників - як об'єктивних, так і суб'єктивних (початок тижня, друга половина 

дня, самопочуття вихователя, втома дітей тощо). Використання стандартних 

карток контролю іноді заважає керівнику ДНЗ побачити все заняття в 

комплексі. Основним критерієм, застосовувати чи ні картки контролю, є мета 

відвідування заняття - правильно визначена мета допомагає побачити 

необхідний аспект, а потім ґрунтовно його проаналізувати. Цей принцип 

найкраще реалізувати, якщо ведеться відео зйомка заняття. 

 

Принцип урахування індивідуальних особливостей вихователя 

Після перегляду заняття необхідно провести бесіду з вихователем, 

запропонувавши спочатку висловитися йому, а потім - охарактеризувати 

заняття з точки зору досягнення мети і завдань. 

Нагадаємо, що існує низка дидактичних факторів, що впливають на 

вибір методу навчання дітей дошкільного віку: 

 мета навчання; 

 рівень навчання, якого необхідно досягнути; 

 обсяг вимог і змісту, які необхідно реалізувати на занятті; 

 складність матеріалу; 

 рівень підготовленості дітей; 

 активність і зацікавленість дітей; 

 вік дітей; 

 працездатність дітей; 

 сформованість навчальних навичок у дітей; 

 час і умови навчання; 

 взаємовідносини вихователя і дітей (співпраця або авторитарність); 

 кількість дітей на занятті; 

 рівень професійної компетенції педагога.  

Вивчення результатів роботи конкретного вихователя визначається 

планом роботи ДНЗ (як правило це стосується тих, хто підлягає атестації). 

Без ґрунтовного вивчення системи роботи вихователя неможливо: 

 об'єктивно оцінити його педагогічну діяльність; 

 допомогти (за необхідності) удосконалити систему його роботи; 

 провести атестацію; 

 вивчити перспективний педагогічний досвід. 

Під час вивчення системи роботи вихователя застосовують такі 

методи: спостереження й аналіз занять та інших форм взаємодії вихователя і 

дітей; вивчення перспективно-календарного планування; проведення 

контрольно-діагностичних зрізів обсягу знань, умінь та навичок (ЗУН) 
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дошкільників з певного розділу програми, за якою працює вихователь; бесіди 

з педагогом; анкетування батьків. 

Процес вивчення системи роботи педагога передбачає такий алгоритм 

дій: 

 Відвідати й проаналізувати заняття з певного розділу програми 

(7 - 9 занять). Кожне заняття не потребує ґрунтовного аналізу, якщо в цьому 

немає нагальної потреби (наприклад, для виправлення грубих помилок 

методичного характеру). Необхідно проаналізувати систему занять, щоб мати 

можливість побачити діяльність педагога та дітей в умовах реалізації певної 

технології, якою він користується. 

 Вивчити перспективно-календарне планування, щоденник 

самоосвіти тощо. Необхідно зіставити планування з програмою, за якою 

працює вікова група, щоб виявити стан виконання вихователем державних 

вимог до дошкільної освіти. Слід також проаналізувати планування 

індивідуальних занять із дітьми. 

 Провести контрольно-діагностичні зрізи знань, умінь і навичок 

дітей. 

 Провести бесіди з вихователем, під час яких слід звернути увагу 

на такі аспекти: 

- як він працює над підвищенням своєї фахової та методичної 

кваліфікації; 

- яким є його власне бачення системи в своїй роботі; 

- чи може вихователь дати самооцінку своїй роботі. 

 

Вимоги до висновків та пропозицій того, хто здійснює контроль 

Який вид контролю не здійснював би представник органу вищого 

рівня, завідувач ДНЗ, вихователь-методист, після закінчення контролюючих 

заходів він повинен зробити свої висновки й висунути пропозиції. 

Ці висновки мають: 

 відповідати меті відвідування; 

 розкривати шляхи досягнення позитивних результатів і причини 

недоліків; 

 характеризувати тенденцію змін, які відбуваються в роботі 

вихователя; 

 відповідати фактичному стану справи; 

 враховувати досягнення науки та передовий педагогічний досвід; 

 бути доказовими, переконливими.  
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Певні вимоги висуваються й до пропозицій, які розробляє за 

результатами контролю той, хто його здійснює. Насамперед такі пропозиції 

мають: в адресуватися конкретним особам і відповідати висновкам та меті 

відвідування; розвивати досвід вихователя; бути спрямованими на ліквідацію 

причин, що породжують недоліки; в враховувати реальність їх виконання в 

окреслені строки; ш бути конкретними й лаконічними. 

Порівняльна характеристика діагностики, моніторингу,  

аналізу та контролю 

Іноді педагогічні працівники не розрізняють такі поняття, як 

«діагностика», «моніторинг», «аналіз» та «контроль». З'ясувати їх допоможе 

наведена нижче порівняльна таблиця, де курсивом виділено найістотніші 

ознаки цих понять.  
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Порівняльна таблиця змісту діагностики, моніторингу, аналізу та 

контролю 

(упорядковано Катериною Крутій) 

К
о

м
п

о

-н
ен

ти
 

Діагностика Моніторинг Аналіз Контроль 

В
и

зн
ач

ен
н

я
 

Метод 

з'ясування всіх 

обставин 

перебігу 

дидактичного 

процесу, 

достеменне 

визначення його 

результатів; 

діагностування 

- процес 

(складова 

частина) 

практичної 

діяльності 

педагога 

Засіб контролю за 

процесом, форма 

організації збору, 

зберігання, 

оброблення та 

розповсюдження 

інформації про 

діяльність 

педагогічної 

системи, що 

забезпечує 

безперервне 

стеження за її 

станом і 

прогнозування 

розвитку 

педагогічних 

систем 

Функція 

управління, що 

спрямована на 

регулярне 

вивчення стану, 

тенденцій 

розвитку, 

об'єктивну оцінку 

результатів 

процесу і 

вироблення на цій 

основі 

рекомендацій з 

упорядкування 

системи або 

переходу її у 

більш якісний 

стан 

Функція 

управління, що 

спрямована на 

інформування 

про стан об'єкта; 

використовують 

для запобігання 

негативним 

результатам; 

процедура 

регулярна, 

систематична 

та своєчасна 

М
ет

а 

• Контроль, 

перевірка, 

оцінювання, 

накопичення 

статистичних 

даних, їх аналіз 

• Виявлення 

динаміки, 

тенденцій і 

закономірносте

й та 

прогнозування 

подальшого 

розвитку 

• Правильна 

оцінка ступеня 

спрямованості та 

причин відхилення 

фактичних 

результатів від 

прикінцевої мети; 

• Коригування та 

прогнозування 

розвитку об'єкта 

Вивчення стану, 

оцінка 

результатів 

освітнього 

процесу, 

створення 

цілісної картини 

процесу з 

різноманітних 

даних, вироблення 

рекомендацій 

• Діагностування 

та надання 

інформації про 

стан об'єкта 

• Стимулювання 

творчої 

активності 

• Попередження 

негативних 

тенденцій 

Ф
о

р
м

а 

зв
іт

у
в
ан

н
я 

Протоколи 

результатів 

діагностування 

План 

моніторингу, 

наказ 

Система 

рекомендацій 

Довідка, наказ 

З
м

іс т Фіксування 

результатів 

Відстеження 

розвитку об'єкта, 

• Вивчення 

процесів 

• Відстеження 

об'єкта в 
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розвитку, 

навчання та 

виховання дітей 

за певний 

проміжок часу 

реєстрація змін, що 

засвідчують появу 

нового стану 

об'єкта 

розвитку, 

навчання і 

виховання дітей 

•

 Результативніс

ть методичної 

роботи 

• Якість 

дошкільної 

освіти 

рівноважному 

стані 

• Перевірка 

виконання 

державних 

програм та 

нормативних 

актів 

У
м

о
в
и

 

• Комплексний 

підхід 

• Цілісний, 

системний 

аналіз 

• Динамічне 

вивчення 

результатів 

• Об'єктивність 

• Валідність 

(придатність) 

• Надійність 

• Урахування 

психолого-

педагогічних 

особливостей дітей 

• Систематичність 

• Гуманістична 

спрямованість 

• Повнота 

• Конкретність 

•

 Обґрунтованіст

ь 

•

 Прогностичніст

ь 

• Об'єктивність 

• Масовість 

• Інтеграція 

• Гуманізація 

•

 Індивідуалізац

ія 

• Плановість 

•

 Систематичніс

ть 

• Дієвість 

В
и

д
и

 

• Початкова 

(під час 

постановки 

конкретних 

завдань, на 

початку певної 

діяльності або 

роботи з 

дітьми) 

 Поточна 

(відстеження 

освітнього 

процесу з 

дітьми на 

певному етапі) 

 Узагальнюваль

на (підбиття 

підсумків 

певного періоду 

життєдіяльності 

колективу, 

аналіз реалізації 

конкретної 

• За масштабами 

цілей освіти 

(оперативний, 

тактичний, 

стратегічний) 

• За етапами 

навчання (вхідний 

або вибірковий, 

вихідний або 

підсумковий) 

 За часовою 

залежністю 

(ретроспективний, 

попереджувальний, 

поточний) 

 За частотою 

процедур (разовий, 

періодичний, 

систематичний) 

 За 

організаційними 

формами 

(індивідуальний, 

• За суб'єктами 

(аналіз, який 

проводиться 

адміністрацією 

ДНЗ) 

• За метою 

(підбиття 

підсумків, 

з'ясування 

педагогічних 

резервів, 

узагальнення 

передового 

педагогічного 

досвіду) 

 За змістом 

(комплексний, 

тематичний, 

параметричний, 

підсумковий) 

• За 

повторюваністю 

(періодичний, 

• Попередній 

(перевіряється 

правильність 

визначеної мети, 

вірогідність 

прогнозів, 

можливості 

реалізації 

завдань) 

 Поточний 

(контролюється 

хід виконання 

деяких етапів 

реалізації 

концепції, 

програми; 

оцінюються 

зміни умов 

діяльності) 

• Тематичний 

(з'ясовується 

рівень 

розв'язання 
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мети, завдань) 

Фіксування 

результатів 

проводиться 

одночасно 

двома-трьома 

особами 

(вихователь, 

методист, 

батьки, студенти 

педагогічного 

училища тощо); 

записи 

зіставляються, 

на їх основі 

складається 

протокол 

обстеження 

 

груповий, 

фронтальний) 

 За рінями 

управління 

освітнім процесом 

(управлінський, 

адміністративний, 

педагогічний) 

Розроблення 

апарату й 

технології 

вимірювання 

реального стану 

об'єкта; передбачає 

створення еталона, 

що забезпечує 

реалізацію, 

перевірку та 

перегляд мети й 

завдань управління 

одноразовий, 

оперативний, 

поточний) 

• Стратегічний  

Визначення 

об'єкта, суб'єкта, 

предмета, мети, 

джерел, змісту і 

повторюваності 

завдань 

упродовж 

вивчення 

певного блоку 

(теми), стан 

рівня розвитку 

здібностей, 

ЗУНів)  

• Комплексний 

(забезпечується 

одержання 

інформації про 

роботу щодо 

реалізації 

чинних програм) 

Охоплює апарат 

і технологію 

вимірювання 

реального стану 

об'єкта; 

передбачає 

наявність 

реального 

еталона для 

реалізації мети й 

завдань 

управління 

Е
та

п
и

 

• Підготовчий – 

збирання 

інформації 

(спостереження 

за дитиною, 

аналіз 

відповідей, 

продуктів 

дитячої 

діяльності, 

бесіди з 

батьками, 

обстеження 

життя в родині 

тощо) 

• Практичний - 

реєстрація 

• Підготовчий – 

постановка мети, 

визначення об'єкта, 

встановлення 

дефініцій, вивчення 

відповідної 

літератури 

• Практичний - 

збирання 

інформації шляхом 

спостережень, 

співбесід, 

тестування, 

анкетування, 

відвідування 

занять, режимних 

моментів  

• Підготовчий - 

попереднє 

ознайомлення з 

предметом 

аналізу, 

морфологічний 

опис предмета 

аналізу, опис 

структури, 

визначення 

причини 

• Аналіз 

інформації, 

узагальнення 

• Прийняття 

управлінського 

рішення 

• Підготовчий - 

збирання 

інформації 

• Аналіз 

інформації - 

первинна 

обробка 

інформації, 

класифікація 

• Оформлення 

результатів 

• Перевірка 

виконання 

вказівок 
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отриманих 

даних 

• Аналітичний - 

інтерпретація 

отриманих 

результатів 

• Аналітичний - 

аналіз і 

систематизація 

отриманої 

інформації, 

розробка 

рекомендацій і 

пропозицій щодо 

подальшого 

періоду, 

формулювання 

висновків 

М
ет

о
д

и
 

• Спостереження 

(безпосередні, 

опосередковані, 

відкриті й 

закриті) 

• Бесіда як 

допоміжний 

метод 

• Метод 

доручень я один 

із видів 

природного 

експ. 

• Аналіз 

мовлення 

батьків і рідних 

дитини • 

Кваліметричні 

методи 

• Статистичні 

обстеження, 

експертні 

опитування 

педагогічного 

складу, дітей 

• Методи фокус-

груп 

• Метод 

контентаналізу 

• Методи обробки 

та накопичення 

інформації 

• Методи 

математичної 

статистики 

• Аналіз, синтез 

• Аналогія 

• З'ясування 

причинних 

зв'язків 

• Розчленування, 

групування, 

порівняння 

• Вивчення 

документації 

• Бесіда 

• Спостереження 

• Вивчення 

документації 

• Анкетування і 

тестування 

(дорослих) 

• Контрольно-

діагностичні 

зрізи 

• Соціометрія, 

хронометруванн

я 

У
ч

ас
н

и
к
и

 

Залучаються 

діти всіх 

вікових груп 

Залучаються всі 

суб'єкти освітнього 

процесу (педагоги, 

діти, батьки) 

Залучаються 

працівники ДНЗ, 

що впливає на 

їхню рефлексивну 

сферу й зумовлює 

рефлексивний 

розвиток 

Здійснює 

одноосібно 

керівник; іноді 

залучаються 

працівники ДНЗ 

(самоконтроль); 

вплив на 

рефлексивну 

сферу підлеглих 

не 

передбачається 
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Оформлення результатів контролю 

Результати контролю узагальнюють у документах. Інспекторам, 

завідувачам ДНЗ, методистам із дошкільної освіти доводиться готувати 

довідки, доповідні записки, акти, проекти наказів, рішень ради з освіти, 

службові листи тощо. 

Для кожного виду документів характерні свої особливості, проте є й 

загальні вимоги діловодства:  

 об'єктивність змісту;  

 логічна послідовність викладу - тісний логічний зв'язок усіх 

компонентів документа, чітко виявлені причинно-наслідкові зв'язки 

між констатуючими фактами, виділення головного;  

 повнота інформації - зміст документа має охоплювати обставини 

питання, що висвітлюється;  

 якість і точність викладу матеріалу, уникнення суперечностей; 

 переконливість викладу - доказовість, аргументація матеріалу 

фактами, відповідними даними; 

 лаконічність викладу; 

 нормативність мовних засобів ділового стилю – застосування 

прийнятих форм, конструкцій і професійної термінології, 

відповідність нормам загальнолітературного виступу; 

 етикет ділових паперів – дотримання етичних норм. 

Наказ 

Наказ – це розпорядчий документ, що видається керівником 

підприємства, організації, установи на правах єдиноначальності та в межах 

своєї компетенції. Наказ видається на основі та для виконання законів, 

постанов і розпоряджень уряду, наказів і директивних вказівок органів 

вищого рівня або за власною ініціативою. 

За своїм призначенням усі накази поділяються на накази з особового 

складу, накази із загальних питань (основної діяльності), накази з 

адміністративно-господарської діяльності. Накази із загальних питань, у 

свою чергу, поділяються на ініціативні й ті, що видаються на виконання 

розпоряджень вищих органів. У практиці роботи дошкільних закладів 

потрібно розрізняти специфіку написання й оформлення цих наказів. 

Ініціативний наказ видається для здійснення оперативного впливу на 

процеси, що відбуваються всередині колективу. Ініціативний наказ по 

дошкільному навчальному закладу має містити такі реквізити: 

 Назва організації вищого рівня; 

 Назва дошкільного закладу; 

 Назва виду документа (НАКАЗ); 

 Дата видання наказу; 

 Місце видання наказу; 

 Реєстраційний номер; 

 Заголовок до тексту наказу; 

 Текст; 



115 
 

 Відмітка про наявність додатків; 

 Підпис;  

 Відмітка про контроль виконання наказу; 

 Візи (внутрішнє погодження – за необхідністю); 

 Гриф погодження (зовнішнє погодження – за необхідністю). 

Текст наказу складається з констатуючої (описової) та розпорядчої 

(результативної) частин. 

Констатуюча частина містить такі елементи:  

 вступ – вказати причину видання наказу; 

 доведення – переказати  основні факти; 

 висновок – викласти  мету видання наказу. 

Розпорядчу частину починають словом «НАКАЗУЮ». Вона складається 

з окремих пунктів. У свою чергу кожен пункт складається з кількох частин: 

 дія; 

 термін виконання; 

 відповідальний за виконання. 

В останньому пункті розпорядчої частини зазначають осіб, яким 

доручено контроль за виконанням наказу. 

Наказ підписує лише перший керівник дошкільного навчального закладу. 

У констатуючій частині наказу, що видається на виконання ухвал 

(рішень) організацій вищого рівня, обов'язково зазначають назви цих 

документів, назви організацій — авторів документів, дати їх видання, 

реєстраційні номери та заголовки до текстів. 

Орієнтовна структура наказу, що складається за результатами ви-

вчення стану освітнього процесу в дошкільному закладі: 

1. Заголовок до тексту наказу. 

2. Констатуюча (описова) частина. 

2.1. Інформація про термін проведення перевірки. 

2.2. Посилання на актуальність експертизи, її основні методи. 

2.3. Стисла інформація про результати перевірки (кількісні дані, якісний 

аналіз). Порівняння з попередньою перевіркою. Аналіз факторів, причин, 

які обумовили успіхи в роботі. Фактори негативного впливу на хід 

освітнього процесу. 

3. Розпорядча (результативна) частина. 

3.1. Рішення про матеріальне та моральне стимулювання педагогів закладу, 

які досягли успіхів у розвитку, навчанні, вихованні дітей. 

3.2. Визначення позитивного досвіду, який заслуговує на увагу й може бути 

вивчений (узагальнений). 

3.3. Інформація про розроблення заходів, спрямованих на усунення та 

попередження недоліків (визначити терміни і відповідальних) . 

3.4. Визначення особи, відповідальної за виконання наказу. 

4. Підпис. 
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Орієнтовна форма наказу із методичної роботи: 

Дошкільний навчальний заклад №.  

 

НАКАЗ 

 

«___» __________20____      м. Черкаси    

  № 

 

Про організацію методичної 

роботи з педагогами у 20__/20__ 

навчальному році 

 

Згідно з аналізом результатів освітньої роботи за 20__/20__ навчальний 

рік і планом роботи дошкільного навчального закладу  

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати пріоритетними завданнями методичної роботи:... 

2. Спрямувати методичну роботу з педагогічними кадрами на 

розв'язання таких проблем:... 

3. Забезпечити ефективність таких колективних форм методичної 

роботи: 

а) вказати назву та тематику масових форм методичної роботи - 

конференції,виставки, педагогічні читання тощо; 

б) вказати назву та тематику групових форм методичної роботи — 

методичні об'єднання педагогів, проблемні семінари, семінари-практикуми, 

практикуми, творчі (динамічні, мікро-) групи тощо. 

4. Забезпечити роботу школи передового педагогічного досвіду з 

проблеми... 

5. Призначити наставників... 

6. Провести творчі звіти педагогів, які будуть атестуватися...; членів 

творчих груп... 

7. Забезпечити щотижневі індивідуальні або групові консультації в 

методичному кабінеті [вказати день тижня]. 

8. Направити на курси підвищення кваліфікації: [перелік прізвищ, імен, по 

батькові працівників із зазначенням їх посад]. 

Контроль за виконанням наказу покласти на... 

 

Завідувач ДНЗ    Особистий підпис   Ініціал 

(и), прізвище 

 

Довідка (акт) перевірки 

За результатами комплексної або тематичної перевірки складається 

підсумковий документ (довідка, акт), зміст якої має відображати такі 

аспекти: 
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 Назва довідки (акта). 

 Термін перевірки. 

 Склад комісії. 

 Перелік завдань, основних питань і методів 

перевірки. 

 Дані про колектив закладу (педагогічний і дитячий), його керівників. 

 Опис позитивного досвіду, який було виявлено під час перевірки за 

основними напрямами. 

 Позитивні результати, що їх було з'ясовано під час перевірки, рівень 

професійної компетентності педагогів і керівників. Стиль та методи 

керівництва, соціально-психологічні якості керівників. 

 Недоліки у роботі закладу. 

 Аналіз та класифікація причин з'ясованих недоліків (об'єктивних, 

суб'єктивних). 

 Основні напрями щодо усунення недоліків і шляхів переходу закладу 

або окремих його ланок до режиму розвитку. 

 Підписи членів комісії, які брали участь у перевірці дошкільного 

навчального закладу. 

Пропонуємо декілька мовленнєвих штампів, які можна 

використовувати під час написання довідки (акта) або доповідної записки 

про стан роботи дошкільного навчального закладу з будь-якого питання: 

 Заслуговують на увагу розроблені та впроваджені методичні 

рекомендації щодо організації взаємодії з батьками... 

 Є традицією проведення батьківських зборів із використанням 

активних форм спілкування... 

 З метою контролю за станом ігрової діяльності адміністрація 

практикує делегування повноважень... Результати було розглянуто на 

засіданні педагогічної ради... 

 Доцільно відзначити позитивний досвід роботи вихователя Іващенко С. 

О. щодо розвитку пізнавальної активності старших дошкільників... 

 Значну увагу приділено питанням логіко-математичного розвитку 

старших дошкільників... 

 Належна увага приділяється формуванню звукової культури мовлення 

кожного вихованця групи... 

 Створено систему сенсорного виховання дітей раннього віку... 

 З метою координації та організації методичної роботи з педагогічними 

кадрами... 

 Очолюють і спрямовують роботу з питань взаємодії з батьками... 

 На допомогу педагогам створено картотеку інноваційних технологій... 

 З метою розвитку педагогічної майстерності та виявлення 

талановитих педагогів проводиться систематична робота з питань... 

 На основі вивчення системи роботи створено методичний посібник... 
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 Навчально-технічна база переважної більшості перевірених груп дає 

змогу в цілому виконувати завдання програми розвитку, навчання та 

виховання «Дитина в дошкільні роки»... 

 На належному рівні перебуває робота з соціального патронату... 

 Разом із тим результати перевірки засвідчили, що є певні проблеми в 

організації... 

 Це свідчить про те, що у педагогів немає достатніх навичок... 

 Потребує серйозного поліпшення система перспективного планування... 

 Суттєвим недоліком є недостатнє опрацювання розділу чинної 

програми щодо соціалізації дитини... 

 Причиною низького рівня є недостатнє фінансування... 

 Зафіксовано певні недоліки в організації харчування дітей середнього 

дошкільного віку.. 

 Перевірка виявила, що методична робота з педагогічними кадрами 

проводиться формально... 

 Вимагає вдосконалення контроль за станом медичного обслуговування 

дітей... 

 В узагальнюючих матеріалах попередніх перевірок не приділено 

належної уваги аналізові стану ігрової діяльності... 

 Незначне місце в плані методичної роботи посідає перспективність і 

наступність у роботі з початковою ланкою освіти... 

 Не вивчається результативність підвищення кваліфікації вихователів 

груп раннього віку… 

 Ефективність методичної роботи не аналізується, на розгляд 

педагогічної ради (наради при завідувачі) не виносяться питання 

патріотичного і морально-етичного виховання старших дошкільників... 

 Недоліки в роботі пояснюються відсутністю належного контролю за 

діяльністю вихователів, які не мають спеціальної педагогічної освіти.. 

 Потребує ліпшого забезпечення освітній процес під час прогулянки 

дітей.. 

 Залишається гострою проблема соціального патронату... 

 Особливо серйозною є проблема відвідування дітей удома... 

 Вихователі групи не розв'язують питання залучення батьків до 

організації свят... 

 З метою усунення недоліків пропонується система роботи... 

Розглянувши авторські підходи до концепції постійного контролю, 

нагадаємо: контроль в управлінському циклі посідає останнє міс це лише за 

послідовністю дій, але не за своїм значенням. 

 

  1. Суть і зміст контрольно-аналітичної діяльності за освітньо-

виховною роботою в ДНЗ. 

 Поєднання таких важливих функцій управління як контроль та аналіз за 

освітньо-виховним процесом слід розглядати як цілісний процес. Це  
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виявляється у внутрішньому взаємозв’язку структурних елементів ,  єдності 

вимог, спільної мети й об’єктів контролю й аналізу. Розглянемо дві  функції 

управління: педагогічний аналіз і контроль, як цілісний процес – контрольно 

– аналітична  діяльність. 

Педагогічний аналіз – це функція управління дошкільним навчальним 

закладом, що спрямована на вивчення стану, тенденцій і закономірностей 

розвитку, об’єктивну оцінку результатів пед.процесу і вироблення на цій 

основі рекомендацій щодо упорядкування системи  або переводу її до більш 

високого якісного стану.                                  

Існує три види аналізу: параметричний, тематичний, комплексний. 

Параметричний аналіз – щоденний аналіз за освітнім процесом, який 

дозволяє з’ясувати причини відхилень від нормативів, і надавати 

рекомендації тощо. Наприклад:«Підготовка до нового навчального року», 

«Готовність педагогів до роботи», «Самоосвіта педагогів», «Рівень 

підготовки батьківських зборів», «Якість впровадження рекомендацій 

перевірок» тощо. Тематичний аналіз – спрямований на глибоке вивчення 

найбільш значущих боків педагогічного процесу. Теми: «Трудове виховання 

в ДНЗ», «Оздоровча робота в дошкільному закладі». Комплексний аналіз – 

використовується для вивчення результатів за навчальний рік із метою 

з'ясування основних причин, які вплинули на них », «Готовність дітей 

старшого дошкільного віку до навчання в школі».  

Результати аналізу оформляються у вигляді графіків, діаграм, схем. 

Контроль – це самостійна функція управління, яка передбачає перевірку та 

оцінювання реального стану об’єкта. Його використовують для запобігання 

негативним результатам.  Ця  процедура регулярна, систематична та 

своєчасна. 

Метою контролю є діагностування та надання інформації про стан об’єкту, 

яку використовують для запобігання негативним результатам; стимулювання 

творчої активності; попередження негативних тенденцій. 

Зміст контролю несе в собі відстеження об’єкта в рівноважному стані, 

виконання державних програм, перевірку виконання нормативних актів. Для 

ефективного здійснення контролю  необхідні сприятливі умови, зокрема такі 

як: інтеграція, гуманізація, індивідуалізація, плановість, систематичність, 

дієвість. 

Науковці виділяють такі шляхи демократизації контролю:Самоконтроль і 

самокорегування діяльності вихователя, керівника ДНЗ. Адміністративний 

контроль на діагностичних засадах із метою допомоги: зріз знань, умінь і 

навичок у дітей, діагностика, регулювання, корегування. Колективний 

контроль і корегування діяльності на всіх рівнях. Розуміючи контроль як 

систему забезпечення і перевірки правильності тих чи інших підсистем 

структури управління освітнім процесом у ДНЗ,  потрібно керуватися єдиним 

принципом: «Контроль у дошкільній освіті має бути найважливішим засобом 

ефективної організації функціонування державної освіти». Прийнято 

розрізняти  контроль результатів і контроль процесу.Контроль результатів 
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дозволяє з’ясувати, що було зроблено із запланованого, що залишилось 

невиконаним, яких результатів було досягнуто. Контроль за результатами 

слугує поліпшенню трудового процесу. Але в цьому випадку керівник 

набирається досвіду, коли вчиться на своїх помилках. Контроль 

процесу дозволяє виявити , чи мали місце відхилення від норми діяльності, 

чи вдало дібрані для цього люди і засоби, наскільки раціональна діяльність, 

чи правильно визначені її тимчасові параметри. 

Організувати контроль процесу буває набагато складніше, ніж контроль 

результатів. Під час контролю процесу може розмиватися персональна 

відповідальність співробітників. 

Моніторинг дозволяє досягти оптимального поєднання контролю процесу 

і результатів процесу  та  дає можливість збору достовірної інформації для 

прийняття управлінського рішення. Моніторинг набагато ефективніший під 

час відстеження об’єкта у стані постійних змін, у стані розвитку, що 

пов’язане з порушенням стабільності, ніж будь яка функція або метод.  Це 

спеціально організоване , цільове,  системне спостереження за якістю 

дошкільної освіти, що дозволяє відстежувати, як відхилення від державних 

освітніх стандартів, так і рівень задоволення освітніх потреб населення. Будь-

який контроль здійснюється в певній послідовності.  Як правило керівником 

закладу складається план контролю з обґрунтуванням : чому 

перевірятиметься та чи інша ділянка діяльності ДНЗ, формулюється мета. 

Завідуюча  разом із методистом при плануванні річного плану в розділі 

«Контрольно – аналітична діяльність» підбирає різновидність та кількість 

перевірок: комплексні або фронтальні 2-3 на рік (кожна група 1 раз на 3-5 

років); ематичні перевірки – за розділами програми навчання та виховання, за 

видами діяльності дітей 1-4; оперативно – оглядові (проводяться паралельно 

в декількох групах); попереджувальні (епізодичні), розробляє :перспективний 

план контролю за освітньо-виховним процесом на 5 років. 

                                                                                                                       

Таблиця №1 

Умовні 

позначки 

Типи та види 

контролю 

Вікові 

групи 

2012-

20013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

 Комплексні 

перевірки вікових 

груп 

   3-й рік      

 Тематичні 

перевірки 

   4-й рік      

      5-й рік      

      6-й рік      
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  (Таблиця №2 Циклограма контролю за освітньо – виховним 

процесом в групах.) 

розділи програми 2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

1011 

2011-

2012 

2012-2013 

дитина і навколишній 

світ 

            

природа /екологія/             

мовленнєва 

діяль-сть 

      

ігрова діяль-сть          

зображувальна діяль-сть          

математика/логіка/             

конструювання             

трудове вих.-я             

моральне вих.-       

фізичне вих.-я          

музичне вих.-я          

естетичне вих.-я          

гурткова робота          

робота з батьками          

наступність днз і школи          

культурно-гігієнічні 

нав-ки 

         

психологічна служба          

обжд ,валеологія          

ранній вік          

інновації          

Термін проведення перевірок такий: 

 комплексна – до 10 днів; тематична – 5днів; (можливо, впродовж 

декількох місяців);  

оперативно – оглядова – до5днів; попереджувальна – до 2 годин. 

Алгоритм майбутньої перевірки може бути таким: 

підготовчий етап:  розробка структури майбутньої перевірки ( постановка 

мети, складання плану, графік вивчення, визначення об’єкту, встановлення 

термінів); 

практичний етап : збір і обробка інформації про стан об’єкта, що 

перевіряється (тематичний або комплексний аналіз); спостереження, 

співбесіди, тестування, вивчення інформації, відвідування занять; 

аналітико – узагальнюючий етап :оформлення основних висновків за 

результатами перевірки, а саме:узагальнення матеріалів  вивчення – (довідка, 

інформація, наказ), де розкриваються основні причини успіхів (недоліків), 

розробляються рекомендації, ухвалюються управлінські рішення, 



122 
 

визначаються терміни подальшого контролю; 

обговорення підсумків на нараді при завідуючій, педраді, батьківських 

зборах тощо.        

 

Характеристика об’єктів та форм контролю.( таблиці №3. Об'єкти контролю, 

акценти контролю. )  

Об’єкти контролю Акценти контролю 

Освітній процес Виконання чинних програм, базового 

компоненту, 

рівень сформованості умінь, навичок 

дітей тощо. 

Самостійна діяльність дітей Рівень активності дітей у самостійній 

діяльності 

Організація і проведення розваг, свят. 

Організація взаємодії з батьками 

Методична робота Рівень професійної компетентності 

педагогів. 

Підвищення кваліфікації педагогів. 

Самоосвіта, ППД 

Умови освітнього процесу Охорона праці 

Безпека життєдіяльності 

Санітарно-гігієнічні умови 

Методичне забезпечення 

Стан психологічної комфортності 

колективу 

Психологічна готовність педагогів 

Стан психологічного комфорту 

педагогів 

Взаємодія з батьками Організація взаємодії з батьками 

Свята з батьками 

Перспективність і наступність у 

роботі  із школою 

Спільні заходи з школою 

Інноваційна діяльність Відповідність інноваційної діяльності 

меті і завданням ДНЗ 

Рівень наукової обґрунтованості 

нововведень їх результативність 

 (Таблиця № 4.Форми контролю) 

 Форми контролю Зміст контролю 

1 За ознакою 

виконання:колективна 

 

  передбачає залучення всіх рівнів 

управління: адміністрації, досвідчених 

вихователів, батьків (за умовою чіткого 

визначення  об’єктів і меж контролю). 

взаємоконтроль передбачає участь досвідчених вихователів 
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 через наставництво, взаємовідвідування, 

підвищує кваліфікацію педагогів, 

узагальнюється досвід. 

 

самоконтроль 

 

передбачає періодичні звіти, схеми, 

алгоритми педагогів про результати своєї 

роботи. адміністрація відвідує педагога для 

узагальнення досвіду або навчання інших 

педагогів. Найвища форма професіоналізму, 

високий рівень майстерності 

 

       

адміністративно – 

плановий 

здійснює керівник дошкільного навчального 

закладу, методист (відповідно до плану 

контролю). 

 

адміністративний 

неплановий 

здійснює керівник дошкільного навчального 

закладу з появою непередбачених планом 

ДНЗ проблем. 

 

2 За характером об’єкту: 

Фронтальний 

(комплексний) 

спрямований на з’ясування стану освітнього 

процесу в ДНЗ за певний період роботи ( як 

правило, за 3-4роки). 

Забезпечує одержання інформації про роботу 

всіх категорій педагогічних працівників щодо 

реалізації чинних програм,упровадження 

нової технології, тощо. 

Мета: «Перевірити стан упровадження 

методики Зайцева в старшій групі», тощо. 

 

 Тематичний  дає можливість з'ясувати стан роботи  

колективу над певною проблемою. 

З’ясовує рівень розв’язання завдань упродовж 

вивчення якоїсь теми,  за якою працюють 

вихователі вікової групи; стан виконання 

певного розділу програми декількома 

педагогами паралельних груп; стан рівня 

розвитку здібностей, знань, умінь та навичок 

дітей з якогось  розділу програми; форми 

організації та проведення всіх типів 

занять,вивчення передового педагогічного 

досвіду. Мета: «Стан ігрової діяльності» 
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 Персональний  спрямовано на з'ясування професійної 

майстерності певного педагога, надання 

допомоги окремим, зокрема молодим і 

малодосвідченим вихователям. 

Дає можливість виявити недоліки в роботі 

вихователя, наприклад: в організації 

індивідуальних занять, використання засобів 

навчання, проведення різних типів занять, 

використання педагогом новітніх 

технологій… 

 

                 Оглядовий 

 

передбачає ознайомлення за короткий період 

зі станом справ у навчально – 

виховному закладі. 

 

 Попереджувальний 

 

Передбачає з’ясування стану трудової 

дисципліни в педагогічному колективі, 

методичного забезпечення освітнього 

процесу Використовується в міру 

необхідності з метою випередити небажані 

результати: «Організація дитячого колективу 

під час ігрової діяльності», 

«Вивчення роботи вихователя який 

атестується», 

«Проведення індивідуальної роботи з дітьми 

в ІІ половину дня». 

 

 

3.Основні завдання внутрішньосадового контролю. 

Кожен працівник ДНЗ постійно потребує чіткого уявлення про те, як 

розвивається дошкільний заклад, які тенденції цього розвитку, як 

удосконалюється навчально-виховний процес. Внутрішньосадовий контроль 

повинен виконувати діагностичну, коригуючи та регулюючу функції. За 

результатами внутрішньо садового контролю приймаються управлінські 

рішення   для регулювання об’єкта, який контролювався.                До 

контролю роботи працівника дошкільного закладу ставляться такі вимоги: 

- цілі та завдання контролю мають випливати з цілей та завдань навчально-

виховного процесу; 

- необхідно створити єдину систему контролю всіх напрямків роботи 

дитсадка;. 

- контроль слід планувати;- у процесі контролю важлива не констатація 

фактів, а виявлення причин, що зумовлюють недоліки, та розробка 

ефективних заходів для їх усунення; 

- контроль буде дієвим лише в тому разі, якщо здійснюється своєчасно, якщо 
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пропозиції за його результатами виконуються; 

- ефективним є консультативний контроль з тих напрямків роботи, над якими 

працює освітній заклад;- результати перевірки треба доводити до відома всіх 

членів педагогічного колективу. 

Отже, контроль має бути регулярним, систематичним, дієвим та гласним. 

Вимоги до внутрішнього контролю можна доповнити такими установками:- 

слід чітко визначати об'єкти та мету контролю;- виявляти резерви 

підвищення рівня навчання та виховання, поєднувати контроль із 

самоконтролем;- той, хто перевіряє, має бути компетентним, уміти 

поєднувати вимогливість із глибокою повагою до того, чию роботу він 

контролює; 

- контроль не повинен бути самоціллю і має спрямовуватися на конкретний 

результат.  

Визначають такі загальні правила контролю: 

  контроль не повинен бути несподіваним, виконавці мають знати про 

строки перевірки (за умов, якщо у керівника дошкільного навчального 

закладу немає підстав до недовіри підлеглим). 

  контроль не може бути тотальним. Слід сконцентрувати увагу на 

найбільш важких моментах.  доведено, що тотальний контроль робить 

підлеглих несамостійними у вирішенні повсякденних проблем. 

  Керівник дошкільного навчального закладу повинен не тільки з'ясовувати 

недоліки, але й привертати увагу колег до  успіхів вихователя. 

  Керівник не повинен тримати висновки при собі, навіть негативний 

результат контролю . 

Підготовка до тематичної перевірки: 

1.Вивчити нормативні документи. 

2.Скласти план перевірки та визначити основні питання її змісту: організація 

і методи роботи, терміни проведення, форми узагальнення матеріалів, 

оприлюднення результатів перед колективом групи; види і форми надання 

методичної допомоги та посилення її результативності (зворотний зв'язок). 

3.Чітко розпланувати функції, визначити: що перевірятиме сам керівник 

закладу, яку роботу він доручить методисту, вихователям групи, медсестрі, 

фізкерівникові, у який спосіб здійснюватиметься керівництво перевіркою, 

оформлення підсумкових матеріалів. 

4.             Відібрати інформативний матеріал. 

5.               Заздалегідь повідомити вихователів вікової групи про майбутню 

перевірку. 

  методи роботи: вивчення й ознайомлення зрізними літературними, ме-

тодичними, інструктивними матеріалами; узагальнення вивченого, складання 

планів, добирання літератури, повідомлення (усне, письмове має стати 

предметом обговорення. 

  З'ясувавши недоліки заняття, керівник повинен, з'ясувати чи вихователь 

згоден із висновками і розуміє як виправити становище, тобто бачить 

перспективу свого професійного зростання. 
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Загальні правила контролю допомагають з'ясувати специфіку вимоги 

(принципи) до аналізу заняття, режимного моменту дитячої гри 

тощо:науковість; об'єктивність; доказовість; систематичність і системність; 

конструктивність; демократичність; доброзичливість; гуманність; гласність. 

Зазначу, що аналіз системи роботи конкретного педагога повинен 

відповідати певним вимогам. 

 

 

 

4.Форми і види контролю 

Які на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти доцільні форми  для 

управління  дошкільною освітою. За способом виконання можна зазначити 

такі форми контролю: 

1.колективна форма 

2. взаємоконтроль 

3. самоконтроль 

4. адміністративно-плановий контроль5. адміністративний контроль, не 

передбачений планом. 

 За характером об'єктів контролю розрізняють такі його види: 

комплексний; тематичний; персональний; оглядовий. 

Комплексний контроль спрямовано на з'ясування стану освітнього 

процесу в ДНЗ за певний період роботи (як правило, за три - чотири роки). 

Тематичний контроль дає можливість з'ясувати стан роботи всього 

колективу над розв'язанням певної проблеми; рівень сформованості умінь і 

навичок дітей за певним розділом програми. 

Персональний контроль спрямовано на з'ясування професійної 

майстерності певного педагога. 

Оглядовий контроль передбачає з'ясування стану трудової дисципліни 

в педагогічному колективі, методичного забезпечення освітнього процесу. 

Щоб контроль був результативним і досяг очікуваної мети, керівник 

ДНЗ має дотримуватися таких загальних правил його проведення: 

1. Контроль не повинен бути несподіваним, виконавці мають знати про 

строки його проведення (за умови, якщо у керівника ДНЗ немає підстав не 

довіряти підлеглим). 

2. Контроль не може бути тотальним. Слід сконцентрувати увагу на 

найскладніших моментах навчання та виховання дітей. Доведено, що 

тотальний контроль робить підлеглих несамостійними у розв'язанні 

повсякденних проблем, 

3. Необхідно привертати увагу колег до успіхів вихователя, а не лише 

з'ясовувати недоліки. 

4. He можна тримати висновки при собі: навіть негативний результат 

контролю має стати предметом обговорення. 
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5. Необхідно з'ясувати, чи згоден вихователь з висновками, чи розуміє, 

як виправити становище, тобто чи бачить перспективу свого професійного 

зростання. 

Загальні правила контролю допомагають з'ясувати принципи аналізу 

заняття, режимного моменту, дитячої гри тощо. Такими принципами є 

науковість; об'єктивність; доказовість; систематичність і системність; 

конструктивність; демократичність; доброзичливість; гуманність; гласність. 

Зазначимо, що й аналіз системи роботи кожного окремого педагога має 

відповідати цим принципам.  

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

КРЕДИТ 3. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В РАЙОНІ, 

МІСТІ, ОБЛАСТІ, КРАЇНІ 

Лекція 6. Тема. Робота  районного (міського) відділу освіти по управлінню  

дошкільною освітою. 

План 

1.Органи управління системою дошкільної освіти. Основні завдання органів 

управління освітою. 

2.Державні органи управління в системі дошкільної освіти.  

3.Органи управління освітою, підпорядковані обласним, міським, районним 

державним адміністраціям та органами місцевого самоврядування, їх 

повноваження. 

4.Органи громадського самоврядування в освіті. 

5.Особливості роботи управлінь освіти на сучасному етапі. Регіональні 

програми розвитку освіти, їх реалізація.  

Основні поняття:  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 
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Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Список літератури. 

1.Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2.Новые подходы к управленческой деятельности в дошк. образоват. 

учреждении. – М., 1997. 

Структура лекційного заняття №6 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2.Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

 

1. Нормативно-правове забезпечення функціонування системи 

дошкільної освіти України Законодавство щодо регламентування 

діяльності дошкільної освіти базується на Конституції України та 

складається з Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

дошкільну освіту», інших нормативно-правових актів та міжнародних 

договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України. Базовим законом, що регламентує діяльність галузі освіти є Закон 

України «Про освіту». Закон України «Про дошкільну освіту» визначає 

правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку 

системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання 

дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, 

досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного 

досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового 

суспільства в Україні. Державний нагляд у сфері освіти здійснюється з 

метою реалізації єдиної державної політики в галузі освіти центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти 

(МОН), та місцевими органами управління освітою. (ст.5 Закону України 

«Про освіту»), а також Державною інспекцією навчальних закладів 

України, що координує свою діяльність з МОН України. Варто відзначити, 

що на рівні законодавства не чітко визначені функції органів управління 
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різних рівнів, що дає простір для різноманітних маніпуляцій і розмиває 

цілісну картину структури управління.  

1. Структура управління дошкільною освітою в Україні 

 Система освіти України складається із закладів освіти, наукових, науково-

методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, 

державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в 

галузі освіти. Дошкільна освіта є невід’ємною складовою системи освіти 

України.  

Систему дошкільної освіти складають:   

Дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм 

власності, тощо;   

Наукові та методичні установи;   

Органи управління освітою;   

Освіта та виховання в родині.  

До дошкільних навчальних закладів відносяться:   

Дошкільні навчальні заклади (ясла);   

Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);   

Дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);   

Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;   

Будинки дитини;   

Дошкільні навчальні заклади (дитячі будинки) інтернатного типу;   

Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;   

Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) комбінованого типу;   

Дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини).  

 

Згідно Законів України, управління дошкільною освітою здійснюють 

наступні органи:   

Спеціально вповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 

освіти – Міністерство освіти та науки України.   

Інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні 

навчальні заклади.  Рада Міністрів Автономної Республіки Крим.  Обласні, 

Київська, Севастопольська міські, районні державні адміністрації та 

підпорядковані ним органи управління, у сфері управління яких 

знаходяться дошкільні навчальні заклади.   

Органи місцевого самоврядування. Слід відзначити, що опитані 

експерти сприймають систему дошкільної освіти більш спрощено, ніж 

офіційна картинка, представлена на мал.1: в їхніх уявленнях структура 

містить тільки Міністерство освіти, обласні, міські та районні управління 

освіти, а також дошкільні навчальні заклади. Дослідження визначило 

проблему підпорядкування у системі освіти. Приміром, практично не 

узгоджуються поставлені по всій вертикалі управління освіти завдання з 

можливістю їх фінансового забезпечення з боку безпосередніх засновників 

(власників) навчальних закладів – органів місцевого самоврядування, до 

обов’язків яких входить відповідне забезпечення. Сучасними тенденціями 
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управління освітою є принципи відкритості, демократичності, активного 

залучення громадськості до обговорення та контролю у системі освіти. Ці 

принципи були задекларовані у Національній доктрині розвитку освіти в 

XXI столітті, прийнятої у 2002 р., згідно з якою, сучасна система 

управління сферою освіти розвивається як державно-громадська і має 

враховувати регіональні особливості, тенденції до зростання автономії 

навчальних закладів (п.21); нова модель системи управління сферою освіти 

має бути відкритою і демократичною і передбачати забезпечення 

державного управління з урахуванням громадської думки (п.22); 

модернізація управління освітою передбачає децентралізацію управління і 

поєднання державного і громадського контролю (п.23). Ці принципи 

знайшли своє продовження у Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 роки (2012 р), яка пропонує партнерську модель 

державно-громадського управління у системі освіти: «взаємодія сім’ї, 

освітніх установ, органів управління освітою, широких верств суспільства, 

місцевої громади, бізнесових структур, релігійних конфесій у вихованні і 

соціалізації дітей та молоді; розвитку моделі державно-громадського 

управління, посилення ролі та взаємодії усіх суб’єктів освітньої політики, 

у якій особистість, суспільство й держава стають рівноправними 

суб'єктами і партнерами». Слід відзначити, що вищезазначені принципи 

відкритості та залучення громадськості до обговорення і контролю 

управлінських рішень у сфері освіти залишаються деклараціями, на 

практиці або не реалізовані, або реалізовані формально.  

3. Експертна оцінка управлінської моделі у сфері дошкільної освіти 

Експерти констатують, що діюча модель управління дошкільною освітою 

має певні недоліки:  

1) Командно-адміністративний стиль вертикального управління. 

Незважаючи на задекларовану демократизацію у системі освіти та надання 

усім ланкам структури освіти певної автономії (аж до рівня окремого 

ДНЗ), на практиці верхівка системи позбавляє нижчі ланки права на 

самостійне прийняття управлінських рішень і будь-яку автономію 

(управлінську,господарську, кадрову, академічну). Стратегія 

реформування базується не на наукових дослідженнях з урахуванням 

потреб дітей, а на рішеннях окремих чиновників МОН України. Механізм 

залучення громадськості - формальний, не прозорий. Більшість учасників 

дослідження констатували, що будь-які рекомендації з поліпшення нових 

освітніх програм або констатація їх недоліків, ігнорувались Міністерством 

і не були враховані.  

2) Автоматизація управління. Розпорядження та накази Міністерства 

освіти і науки ретранслюються через проміжні управлінські структури 

(обласні управління, районні, міські) до рівня завідуючого ДНЗ фактично у 

незмінному вигляді. На розпорядженнях та циркулярах змінюється тільки 

відповідальна особа, сутність же і, часто, сам текст залишається у 

незмінному вигляді. Аналогічний процес відбувається з документами від 
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місцевої влади, враховуючи подвійне підпорядкування управлінь освіти як 

з боку МОН України, так і з боку місцевої влади. Така схема передбачає 

наявність чиновників, функцією яких є примітивна ретрансляція. Виникає 

питання: наскільки аргументованим з точки зору використання бюджетних 

коштів на освіту є утримання таких чиновників, якщо таку роботу може 

успішно виконувати Інтернет – мережа?  

3) Формальність виконання рішень або звітування проявляється в тому, що 

одним з показників ефективності діяльності чиновника у сфері освіти - є 

вчасно «закритий» документ. «Ефективний робочий день – це вчасно 

закритий документ» (провідний спеціаліст управління освіти)  

4) Акцентування уваги на організаційних аспектах діяльності системи 

(система заради системи) на шкоду змістовним аспектам (в центрі уваги – 

сама система освіти, а не дитина та її потреби). «Дитино-центрований 

підхід» – декларативне гасло. Аналіз системи управління дошкільною 

освітою дозволяє зробити припущення, що центром уваги і найбільшою 

цінністю системи є не діти, а самозбереження системи управління. За такої 

управлінської моделі, оцінювання якісних наслідків педагогічного впливу 

на дитину та їх віддалених результатів немає.  

5) Управлінська система проявляє недієздатність при виникненні 

складних, нестандартних ситуацій.  

6) Взаємодія всередині системи відбувається «по вертикалі», «згори до 

низу», горизонтальні зв’язки не розвинені. Цю ситуацію можна 

проілюструвати наступними прикладами: Неузгодженість між 

методистами на рівні міських управлінь освіти, які відповідають за 

загальну та дошкільну освіту. Нормативно питання навчання дошкільників 

узгоджені з програмою початкової школи. Але половина садочків ставить 

за мету навчити грамоті та основам математики, розвинути навички 

письма та зв’язного мовлення, довести до рівня «шкільної готовності» 

кожного вихованця, інші такого не роблять. Ті педагоги, які «вчать» дітей, 

виконують запит батьків, сформований вимогою шкіл щодо підготовки 

дітей (вміння читати і писати при вступі до школи). «Діти 1 вересня 

повинні будуть написати в зошитах «1 вересня. 1 урок…» (завідуючий 

ДНЗ). Два методисти в одному районному управлінні освіти неспроможні 

прийняти рішення, узгодивши його з думкою педагогів.» ми ініціювали 

процес обговорення цього питання наприкінці минулого року» (методист 

міського управління освіти) Відсутність взаємодії двох підрозділів МОН 

України з точки зору результату: того, яке відповідає за підготовку кадрів 

(департамент вищої освіти, підрозділ ІІТЗО, що відповідає за вищу освіту) 

та підрозділів Міністерства та Інституту, що відповідають за дошкільну 

освіту на рівні задоволеності якістю підготовлених кадрів в контексті 

реалізації Базового компоненту дошкільної освіти. При тому, що ці 

підрозділі знаходяться в межах однієї будівлі як в МОН України, так і в 

ІІТЗО. Фактично, кожен підрозділ займається виключно своїми питання, 

виконуючи розпорядження профільних заступників міністрів. Дошкільні 
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навчальні заклади, методисти та співробітники управлінь освіти давно 

мали б закликати до підвищення якості підготовки педагогічних кадрів, 

зміни програм їх підготовки. Інститут Інноваційних технологій та Змісту 

Освіти також мав би піднімати та вирішувати це питання. Але працівники 

останнього (відділ дошкільної освіти ІІТЗО) не вважають це «важливим 

для їх підрозділу», покладаючи відповідальність на інші структури. 

Результатом є обмеженість або навіть відсутність впливу запитів 

дошкільної освіти щодо підготовки кадрів системою вищої педагогічної 

освіти, а вирішення цих питань виявляється тривалим і формальним.  

7) Регламентованість системи, яка призводить до недостатньої 

оперативності передачі інформації. Інформація у формі різноманітних 

документів, запитів, розпоряджень, проходить велику кількість ланок, на 

яких вона затримується (адже на кожен документ вимагається певна 

реакція з боку чиновника, до якого він надійшов), в результаті доходить до 

найнижчих ланок із значними затримками. Окрім безпосереднього 

виконання вимог того чи іншого документу, обов’язковим є також 

звітування про його виконання.  

 

Багато експертів всіх рівнів скаржились на значний обсяг документообігу, 

а також на те, що опрацювання цих документів займає дуже багато часу. 

Існуючі негативні аспекти управлінських рішень, спущених «згори» (як з 

рівня Міністерства освіти та науки України, так і з рівня місцевої влади), за 

оцінками експертів – представників «нижчих ланок» управління системи 

дошкільної освіти (завідуючі ДНЗ, методисти):  

1. Практиками не сприймаються спущені згори вказівки про заходи та 

святкування, що є поза планом роботи дошкільного навчального закладу. 

Такі речі відчуваються як непотрібні, некорисні для дітей.  

2. Також ставлення практиків до конкурсу «Вихователь року» з точки зору 

мінімального впливу на фаховий рівень працівників.  

3. Зворотній зв’язок від практиків до чиновників Міністерства не працює, 

незважаючи на задекларовану публічність і відкритість системи, 

використовування інструменту громадського обговорення. Більшість 

експертів зазначали, що брали участь в обговореннях щодо базових 

програм, доцільності певних наказів і розпоряджень, освітньо-професійних 

програм підготовки кадрів, тощо. Вони з сумом відзначають, що витратили 

на це багато часу, але їхні практичні рекомендації жодним чином не були 

враховані. Після ігнорування їх рекомендацій, втрачається мотивація, 

ініціатива і бажання реагувати наступного разу на помилки системи. 

Частина експертів зазначала директивність системи. Приклад: 

«протягування» програми «Впевнений старт» без досліджень можливих 

наслідків її впровадження з точки зору впливу на дітей віком 4,5-5 років. 

4. Відсутність наукового дослідження наслідків тих чи інших рішень, які 

були б тривалими в часі, містили порівняння з контрольними групами з 

урахуванням рівня і можливостей фактичного виконання (наприклад, 
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можливостей фахівців реалізувати нову програму), враховуючи 

завантаженість, компетенції персоналу, наявність методичного супроводу, 

тощо. Необхідне також моделювання та відстеження можливих віддалених 

наслідків впровадження інновацій, зокрема, навчальних програм. Як 

приклад – запровадження комп’ютерної грамотності на рівні варіативної 

частини програми.  

5. Критичною для системи є компетентність менеджерів освіти, особливо в 

аспекті проектного менеджменту, адже значна частина діяльності ДНЗ 

побудована за принципом проектів (чітко окреслені часові межі, наявність 

чіткого результату, прозорий бюджет та шляхи його використання, тощо). 

Спостерігається специфічне сприйняття результату: відбувається підміна 

практичного результату управлінським результатом. Критерієм 

ефективності виконання рішення є звіт про його виконання, а не його 

практична користь для дітей. Також немає оцінки відповідності обраного 

інструменту досягненню тієї чи іншої поставленої задачі. Розглянемо 

механізми дії формальних управлінських рішень на прикладі. Нещодавно 

було проголошено 2 роки особливого пріоритету здоров’язбереження дітей 

у дитячих дошкільних закладах. При цьому автоматично відповідальними 

за оздоровчий компонент призначаються фахівці з фізичного виховання. І 

це, незважаючи на те, що фізкультура є не найбільш суттєвим чинником 

впливу на здоров’я.  

Відомо, що на здоров’я дитини щоденно впливає комплекс чинників: 

харчування, психоемоційні та соціальні чинники, підвищена 

інтелектуалізація виховання, спрямована на підготовку до школи, часта 

зміна програм, невпевненість та перевтома педагогічного персоналу, 

порушення звичного ритму діяльності дитячих закладів позаплановими 

заходами, перевантаженість груп, тощо. Експерти та батьки давно 

відмічають факт погіршення здоров’я на даний час у колишніх 

дошкільників, а нині – учнів початкової і середньої школи. При цьому 

системного дослідження причинно-наслідкових зв’язків у вивченні цього 

питання немає. Система реагує формально, встановлюючи пріоритет 

здоров’язбереження на найближчі роки, організовуючи різні конкурси на 

найліпшу програму по здоров’язбереженню. «Мы мало задумываемся о 

том, что результаты современных научных исследований свидетельствуют: 

форсированная выработка у дошкольников школьной готовности 

негативно отражается на их психическом и физическом здоровье и 

развитии. За последние 10-15 лет мы смогли убедиться, что такая 

«подготовка» в итоге оборачивается быстрым угасанием интереса к 

школьному обучению (уже в первом классе!), год от года молодеющими 

школьными неврозами.» (спеціаліст МОН України) Можна зробити 

висновок про відсутність механізму оцінки ефективності прийнятих 

рішень з часом. Нерозуміння численних звітів та доцільності багатьох 

розпоряджень, а також усвідомлення власного безсилля призводить до 

механічного виконання багатьма чиновниками сфери освіти своїх 
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обов’язків. В результаті відбувається підміна у сприйнятті чиновником 

власної ролі у системі освіти, а саме – діяльність на виконання своїх 

функцій, а не робота, спрямована на задоволення потреб дитини. Про це не 

говорять вголос, хоч деякі чиновники все ж наважуються в 

конфіденційному порядку коментувати цю ситуацію. Важливо відмітити, 

що в процесі проведення дослідження було зафіксовано загальні емоції 

обережності, тривожності та навіть страху, притаманні фахівцям сфери 

дошкільної освіти. Це актуально не тільки на рівні ДНЗ, але і на рівні 

районних та обласних управлінь освіти: наприклад, мають місце 

побоювання наслідків відвертих відповідей і очікування можливого 

покарання в разі порушення конфіденційності з боку експертів. Серед 

фахівців і особливо керівників обласних управлінь освіти, присутні 

побоювання щодо втрати роботи. Це викликано тим, що, у разі звільнення, 

таким фахівцям буде надзвичайно важко знайти роботу, і вони фактично 

перейдуть у статус безробітних. Така ситуація фактично блокує будь-які 

прояви ініціативи з боку фахівців та керівників усіх ланок системи 

дошкільної освіти. Таким чином, в рамках системи освіти повністю 

виключене критичне ставлення та негативне реагування на розпорядження 

згори.  

4. Діяльність керівника ДНЗ: під тиском «паперової роботи» Сьогодні 

праця керівника ДНЗ в першу чергу пов'язана з ситуацією психологічного 

тиску, безперспективності. Це відбувається через надмірну 

бюрократизацію системи: навала документів різних галузей: охорона 

праці, охорона дитинства, пожежна безпека, цивільна оборона, санітарно-

епідеміологічна служба, юстиція, харчування, фінансування тощо. Крім 

паперової роботи, діяльність керівника ДНЗ пов’язана з постійними 

перевірками. Ці перевірки шкодять ефективності роботи керівника ДНЗ та 

негативно впливають на якість освітнього процесу:  За свідченням 

експертів, на рівні міського управління освіти, як правило, ведеться 

циклограма тільки власних перевірок та інспектування. Перевірки різних 

служб різних відомств є безсистемними та неузгодженими між собою, 

порушують планову роботу і вносять безлад, вимагають значних витрат 

часу.  Перевірки вимагають безумовного виконання кожного пункту 

нормативного документу, що регулює відповідний аспект діяльності ДНЗ. 

Зрозуміло, що всі служби дбають про забезпечення належних умов 

організації діяльності ДНЗ. Кожна служба хоче бачити свій напрямок 

(тему) в організації роботи як з педагогами, батьками, так і в роботі з 

дітьми. Але значна кількість вимог і побажань служб має опосередковане 

відношення або не має жодного відношення до безпосередньо головного 

завдання навчального закладу – освітнього процесу і надання освітніх 

послуг. Створюється надлишкове навантаження на діяльність навчального 

закладу, що не дає повноцінної можливості підвищувати якість освіти.  

Більшість вимог нормативних документів не можуть бути виконані через 

застарілість матеріально-технічної бази ДНЗ, нестачу кадрів, недостатнє 
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фінансування тощо. Окремим і дуже вагомим аспектом діяльності 

чиновників управлінь освіти та керівників ДНЗ є звітування в органи 

місцевої влади або в управління освіти (а часто – в обидві інстанції) з 

приводу проведених тематичних заходів, цільових програм, тощо. Як вже 

було вказано раніше, на рівні нормативного регулювання діяльності 

системи ДНЗ, за ними закріплено подвійне підпорядкування – з одного 

боку, Міністерству освіти України та управлінням освіти, з іншого – 

місцевій владі, яка фактично фінансує діяльність комунальних ДНЗ з 

місцевих бюджетів. Це подвійне підпорядкування негативно впливає на 

роботу завідуючих ДНЗ та методистів, бо фактично вдвічі збільшує обсяг 

«паперової» роботи. На думку експертів, тільки частина звітів є корисною 

з точки зору інформації, яку вони містять, для подальшого аналізу і 

використання самим ДНЗ. Так, зрозумілими та доцільними вважаються 

статистичний звіт, звіт про атестацію педагогічних кадрів ДНЗ, звіт про 

виконання рекомендацій експертної комісії з державної атестації закладу 

тощо, адже вони необхідні і для роботи самого закладу. В той же час, за 

оцінками експертів, інші звіти щодо виконання різноманітних заходів, 

цільових програм є недоцільною витратою часу. Виникає запитання, для 

чого потрібен, наприклад, звіт про проведення «Дня здоров’я і фізичної 

культури», в якому визначається: кількість дітей, вік яких дозволяє брати у 

даному заході участь; кількість дітей основної медичної групи у ДНЗ; 

кількість дітей, які прийняли участь у заході; ті ж самі показники, тільки у 

відсотках? Які висновки можна зробити, порахувавши кількість учасників 

по району, місту, Україні? Необхідно зрозуміти, що лише поєднання 

різних методів аналізу: вивчення плану заходів, планів освітньої діяльності 

в кожній віковій групі, перегляд динаміки, бесіди з педагогами, дітьми та 

батьками можуть дати якісну оцінку змісту, доцільності та ефективності 

запланованих заходів. Слід зазначити, що необхідність звітувань, як 

правило, виходить із рішень, які ухвалені на нараді керівників міста, 

області, на колегії управління освіти тощо. Керівник закладу, відповідно 

до технології прийняття управлінського рішення, складання наказів, має 

писати накази про проведення кожного з цих заходів, а потім і про 

результати їхнього проведення. Це величезний обсяг паперової роботи, 

виконуючи яку, не вистачає часу на нагальні потреби дитячого закладу і 

якісне здійснення посадових обов’язків в цілому. Тому важливим є 

зменшення кількості різноманітних звітувань та надання інформації 

керівниками дошкільних навчальних закладів. Це питання підіймалося 

фахівцями на сторінках фахових видань, проте, кількість звітності з 

кожним роком збільшується.  

5. Вплив управлінських рішень на систему підготовки кадрів для ДНЗ 

Фактично кількість місць для абітурієнтів ВНЗ регламентується ліцензією, 

яку видає МОН України раз на 5 років. Процесом кадрового забезпечення 

регіону керує регіональна влада. Актуальна інформація, яка має бути 

підґрунтям для прийняття управлінських рішень для кадрового 
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забезпечення, на відповідних рівнях системи дошкільної освіти збирається 

і систематизується. Статистичні показники, враховуються при плануванні 

кадрової політики: середнє навантаження на одного співробітника, 

кількість ставок на кількість людей, віковий показник (перспектива виходу 

на пенсію), середній показник позапланового виходу з професії, кількість 

вихователів, що будуть підвищені тощо. Регіональними управліннями 

освіти проводиться аналіз перспективи ротації кадрів, планування виходу 

працівників на пенсію в перспективі на 5 років. Заплановані потреби 

регіону узгоджуються та розподіляються між регіональними ВНЗ різних 

рівнів із забезпеченням їх відповідним фінансуванням бюджетних місць 

для підготовки кадрів. ВНЗ, в свою чергу також аналізують попит на фах з 

боку абітурієнтів, інше. Започатковано підготовку психологів для ДНЗ. В 

той же час, завідуючі ДНЗ звертають увагу на критичну ситуацію на рівні 

кількісного забезпечення кадрами. Відсутність фахового відбору 

відповідним чином впливає на якість підготовки молодих фахівців 

(детальніше питання підготовки кадрів розглянуто в розділі 2 цього 

дослідження). Можливо припустити, що певні показники, важливі для 

управління процесом кадрового забезпечення, не враховані та 

продовжують впливати на недостатню ефективність забезпечення на 

кількісному рівні кадрами системи. «Скоро в нас просто не буде кому 

працювати. Молоді випускники вищих навчальних закладів абсолютно не 

готові до роботи з дітьми. Тих, хто приходить, недостатньо, щоб закрити 

вакансії» (Завідуюча ДНЗ) Водночас, відсутність відповідальності за 

управлінські рішення дозволяє чиновникам їх іноді і не приймати. 

Чиновники МОН України зазначали, що наступні показники, важливі для 

якісного планування кадрового забезпечення, не збираються та не 

аналізуються: відсоток невмотивованих до роботи за спеціальністю 

випускників; кількість розчарованих в обраній професії під час навчання; 

собівартість підготовки фахівців, які влаштувалися за фахом (фактичні 

витрати на підготовку спеціалістів за фахом відносно до кількості тих, хто 

залишився в професії після навчання). Безоплатність вищої освіти, на 

думку одного з фахівців департаменту вищої освіти Міністерства, є 

достатньою умовою, щоб кожен мав право опановувати будь-який фах за 

власним бажанням. Наявність на сьогодні ЗНО, безумовно, забезпечує 

прозорість процедури прийому до ВНЗ. Але більшість представників 

освітянської громади, в тому числі органів управління освіти, впевнені у 

необхідності введення додаткового відбору за критеріями особистісної 

придатності до отримання дошкільного фаху. При цьому, відсутність 

такого відбору вже сьогодні призводить до марного витрачання 

бюджетних коштів на підготовку тих, хто наперед не планує працювати за 

фахом, і, як слідство, - до дефіциту кваліфікованих кадрів в системі 

дошкільної освіти, адже не всі мають здібності до роботи з дітьми. Фахівці 

педагогічних ВНЗ та ДНЗ вважають необхідним поряд з запровадженням 

відбору до професії, проведення заходів щодо підняття престижу 
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педагогічної професії. Адже введення відбору на тлі демотивуючих 

факторів вибору дошкільного фаху може призвести до значного недобору 

абітурієнтів і поглибить кадрову кризу ще більше. Вже сьогодні необхідно 

запровадити у тестовому режимі декілька систем відбору абітурієнтів за 

особистісними критеріями і відстежити результати протягом наступних 3-5 

років. Результатом такого пілотування може стати відбір кращих 

інструментів, що мають найвищу прогностичну здатність. Національна 

програма розвитку дошкілля до 2017 року здебільшого фокусується на 

будівництві дошкільних навчальних закладів, при цьому кадрові питання 

вирішуються шляхом організації національного конкурсу «Вихователь 

року». Чиновниками даний конкурс розглядається як інструмент 

підвищення кваліфікації фахівців ДНЗ на системному рівні. При цьому 

програма не має жодного якісного показника для оцінки ефективності її 

реалізації. 6. Дошкільна освіта як пріоритет: економічний аспект 

Пріоритетність освіти задекларована і владою, і певними положеннями 

нормативно-правової бази. Але при формуванні реальної економічної 

політики питання освіти розглядаються за залишковим принципом. Це 

можна визначити за тим, які загальнодержавні освітні програми 

враховуються при формуванні Державного бюджету і місцевих бюджетів. 

Так, ані в Державному бюджеті України, ані в місцевих бюджетах, що 

були досліджені, на 2012–2013 роки серед переліку загальнодержавних 

програм, що обов’язково потрібно врахувати головним розпорядникам 

бюджетних коштів, немає Державної цільової соціальної програми 

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. За висновками авторів 

Національної доповіді про стан і перспективи розвитку освіти в Україні, 

що була підготовлена до 20-річчя незалежності України, загалом 

українська освіта фактично не стала загальнонаціональним пріоритетом. 

Розвиток української освіти впродовж розбудови державної політики 

відбувається в умовах суперечливих внутрішніх впливів політичних, 

економічних, культурних і власне освітянських чинників. Головними з 

економічних чинників є:  руйнівні соціальні ефекти освіти (корупція, 

нерівність розвитку регіонів і, як наслідок, нерівність у здобутті якісної 

освіти), які спричиняють суттєве соціальне розшарування суспільства;  

відсутність моніторингу якості проведення реформ, низький рівень участі 

громадськості в реформуванні освіти, управлінні нею, оцінюванні якості та 

ефективності;  тривала економічна криза;  криза сім`ї як соціального 

інституту, що зумовила дефіцит відповідального батьківства;  певна 

неузгодженість законів прямої дії, їх функціональна неповнота;  

несформованість моніторингу виконання законів і нормативів розвитку 

освіти;  низький соціальний і матеріальний статус педагогічних 

працівників.  

В частині запровадження обов`язкової дошкільної освіти дітей старшого 

дошкільного віку автори Національної доповіді про стан і перспективи 

розвитку освіти в Україні вважають вкрай необхідним забезпечити:  
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розвиток мережі дошкільних навчальних закладів усіх типів і форм 

власності, особливо в сільській місцевості, шляхом будівництва нових 

дошкільних закладів, відновлення діяльності закритих і відомчих, 

реорганізації дитячих садків загального типу відповідно до потреб 

населення;  виділення коштів для запровадження альтернативних форм 

здобуття дошкільної освіти;  розроблення державного єдиного фінансового 

нормативу утримання однієї дитини в дошкільному навчальному закладі 

відповідно до типу закладу, що дозволить планувати видатки на дошкільну 

освіту, відхід від принципу фінансування дошкільної освіти від 

досягнутого;  забезпечення дошкільних закладів сучасними меблями, 

спортивним обладнанням, іграшками, іншими засобами навчання і 

виховання для створення комфортних та безпечних умов перебування 

дітей у дошкільних закладах;  розроблення програми державного 

фінансування видання навчальної і методичної літератури для дошкільних 

навчальних закладів;  посилення соціального захисту працівників 

дошкільної освіти, а саме: прирівняння їх у статусі до педагогічних 

працівників інших освітніх ланок. Практично всі вищенаведені завдання 

відображені в Державній цільовій соціальній програмі розвитку 

дошкільної освіти на період до 2017 року. Метою Програми є розроблення 

та впровадження механізму розвитку дошкільної освіти, забезпечення 

конституційних прав і державних гарантій щодо доступності та 

безоплатності здобуття дошкільної освіти в державних та комунальних 

дошкільних навчальних закладах. Програмою запропоновано два варіанти 

розв’язання проблем у дошкільній освіті:  перший – забезпечення розвитку 

дошкільної освіти на рівні місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, за умови належного фінансування за рахунок 

коштів відповідних бюджетів;  другий – надання державної підтримки для 

зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів з 

метою стимулювання розвитку дошкільної освіти.  

Формули, за якими здійснюється фінансування дошкільної освіти, 

враховують два типи відмінностей. 1) Перший тип відмінностей стосується 

різних категорій дітей до 6 років: таких, які відвідують дошкільні заклади, 

і таких, які не відвідують ДНЗ. 2) Другий тип відмінностей стосується їх 

місцезнаходження – у міській чи сільській місцевості. Ці відмінності 

відображені різними коефіцієнтами коригування основного 

розрахункового нормативу, що пропонуються для різних груп вихованців. 

Середній норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину в ДНЗ 

України: 2007 рік – 4 665 грн. 2008 рік – 6 590 грн. 2012 рік – 8 348 грн. 

2013 рік – 8 802 грн. (заплановано) Тобто близько $1000 на рік. Для 

порівняння; у середньому в Росії цей показник сягає $1 750, а у Європі 

– 6 800 євро на рік. Серед найбільш нагальних проблем розвитку системи 

освіти практично всіх регіонів слід виділити:  застарілу матеріально-

технічну базу НЗ, недостатнє інформаційно-методичне їх забезпечення;  

недостатні обсяги фінансування з місцевого та державного бюджетів для 
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розвитку матеріально-технічної бази НЗ;  низький рівень соціального 

захисту учасників навчально-виховного процесу; соціального забезпечення 

педагогічних працівників;  надто повільну демократизацію освіти.  

Пріоритетами для бюджетного процесу місцевих органів самоврядування 

є:  впровадження програмно-цільового методу складання та виконання 

міського бюджету;  упорядкування заходів і переліку цільових програм, що 

реалізуються в регіоні;  встановлення чіткого взаємозв'язку між 

результатами діяльності і бюджетними коштами, виділеними на їх 

досягнення;  раціональне використання коштів на капітальне будівництво;  

реалізація за рахунок бюджетних коштів проектів зі значним економічним, 

соціальним або бюджетоутворюючим ефектом. Одним з основних завдань 

місцевих органів виконавчої влади та підпорядкованих їм органів 

управління освітою є створення умов для здобуття дітьми дошкільної 

освіти. 

3. Місцеві програми розвитку освіти В усіх адміністративно-

територіальних одиницях (наприклад, областях, містах, районах) є власні 

програми розвитку освіти, що фінансуються з відповідних бюджетів. 

Основні місцеві освітні програми такі:  підготовка навчальних закладів до 

нового навчального року;  підготовка навчальних закладів до осінньо-

зимового періоду;  капітальний ремонт навчальних закладів;  придбання 

меблів для навчальних закладів;  комп'ютеризація та інформатизація 

навчального процесу;  закупівля фільтруючих систем для харчоблоків 

навчальних закладів;  охорона закладів освіти;  оздоровлення дітей тощо. 

Але розподіл навчальних закладів для участі в тих, чи інших програмах не 

прозорий для громадськості, відбувається без широких консультацій і 

попереднього обговорення як серед навчальних закладів, так і серед 

зацікавленої громадськості. Недостатньо прозорим для громадськості є 

звітування про перебіг реалізації та виконання відповідних програм. Отже, 

можна передбачати корупційну складову.  

5. Приватна дошкільна освіта України. Сучасний приватний 

дошкільний заклад України:  є суб’єктом і об’єктом соціальної сфери 

України, невід’ємною складовою системи освіти України, яка, у свою 

чергу, є пріоритетною сферою соціально-економічного та культурного 

розвитку суспільства; має на меті створення моделей якісної сучасної 

освіти;  здійснює соціальне підприємництво в напрямку реалізації 

пріоритетних державних потреб, передусім – надання обов’язкової 

дошкільної освіти; виконує державне замовлення і є одним із реалізаторів 

державних гарантій обов’язкової освіти /всі приватні ДНЗ повинні 

проходити державну атестацію/;  створює можливості для реалізації права 

освітнього вибору громадянами та соціальними групами відповідно до 

певних потреб дитини або родини (фізіологічних, психологічних, 

медичних, інтелектуальних, світоглядних, культурологічних тощо та ін..), 

що є ознакою демократичних процесів у суспільстві; навчає та виховує 

щороку від 20 до 200 дітей;  економить кошти місцевих бюджетів, 
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передбачені на виконання державних стандартів і нормативів дошкільної 

освіти або на створення нових місць для навчання та утримання 

дошкільнят;  утримує від 20 до 50 робочих місць, створених не за рахунок 

державного або місцевого бюджету, за які сплачує відповідний єдиний 

соціальний внесок; прибутковий податок із заробітної плати працівників 

спрямовується на формування місцевого бюджету; економить 4–5 млн. 

грн. місцевого бюджету, що необхідні для утримання матеріально-

технічної бази дошкільного закладу; залучає недержавні інвестиції в 

утримання та розвиток матеріально-технічної бази соціальної 

інфраструктури, зокрема її освітньої сфери, а також у якісну освіту молоді, 

яка є частиною людського капіталу країни, головним стратегічним 

ресурсом її розвитку;  за можливості, навчає та виховує на пільгових 

умовах до 2–3% дітей державних пільгових категорій, які поділяють ідеї та 

принципи відповідного дошкільного закладу;  організовує семінари з 

обміну досвідом та напрацюваннями.  Перші приватні дошкільні заклади в 

незалежній України було створено в 1991 році. Засновниками виступали, 

як правило, педагогічні колективи – з метою реалізації певних 

педагогічних ідей і моделей. Будь-який приватний дошкільний заклад 

функціонує за принципами реального інституту громадянського 

суспільства: автономності, відповідальності, пріоритету внутрішніх джерел 

активності над зовнішніми, високого ступеня свободи вибору освітніх 

програм і засобів їх реалізації. Основні показники функціонування 

приватного дошкільного закладу як автономної освітньої організації:  

концептуальна обґрунтованість освітньої діяльності;  цілісність і 

синергетичність педагогічної системи;  здатність мобільно відображати 

актуальні соціальні запити;  ефективність та оптимальність способів 

управління;  діалогічність у взаємодії з різними соціальними інститутами. 

У системі освіти України приватні дошкільні навчальні заклади становлять 

лише 2% від загальної кількості вітчизняних дошкільних навчальних 

закладів.  

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

 

 

 

Лекція 7. Тема. Організація інспектування дошкільних навчальних 

закладів. 

План 



141 
 

1. Завдання інспектування ДНЗ. Вимоги до інспектора. Принципи його 

роботи. 

2.Види інспектування та підготовка до їх проведення. 

3.Вивчення, узагальнення та розповсюдження передового педагогічного 

досвіду. 

4. Організація підвищення професійної педагогічної майстерності педагогів, їх 

науково-теоретичного рівня. 

5. Стилі керівництва в роботі інспектора ДНЗ. 

Основні поняття:  

Методи: 

1.Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 

2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод навчальної 

дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних ігор, метод 

створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального матеріалу, метод 

створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. сімя  

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Список літератури 

1.Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2.Новые подходы к управленческой деятельности в дошк. образоват. 

учреждении. – М., 1997. 

Структура лекційного заняття №7 

1. Організаційна частина заняття.  

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2. Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 
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1.Завдання інспектування ДНЗ. Вимоги до інспектора. Принципи його 

роботи. 

Основними завданнями інспектування є: здійснення контролю за 

дотриманням освітнього законодавства України; виявлення випадків 

порушення і невиконання законодавчих та інших нормативних актів, 

застосування, в межах своєї компетенції, заходів щодо їхнього 

припинення;аналіз причин, що лежать в основі порушень, та підготовка 

пропозицій щодо їхнього усунення або попередження;аналіз та експертна 

оцінка діяльності навчальних закладів, посадових осіб;інструктування 

посадових осіб щодо застосування діючих в освітній галузі норм і правил та 

надання їм рекомендацій стосовно організації діяльності в рамках діючого 

законодавства; вивчення стану функціонування системи освіти та її 

складових, виявлення позитивних і негативних тенденцій в їхньому розвитку 

та розробка на цій основі пропозицій щодо усунення негативних тенденцій і 

поширення досвіду управління освітньою галуззю;збирання інформації (під 

час інспекторських перевірок), її аналіз та нагромадження для підготовки 

проектів рішень;аналіз результатів реалізації законодавства України та інших 

нормативно-правових актів у галузі освіти з метою розроблення пропозицій і 

доповнень до освітнього законодавства та вжиття заходів щодо підвищення 

ефективності його застосування;організація та розроблення, в межах 

встановленої компетенції, нормативних актів інспекційно-контрольної 

діяльності. 

Спеціалісти,які направляються на інспектування, повинні мати і 

пред'явити об'єктам перевірки документи, що підтверджують їхні 

повноваження (наказ, вказівку, розпорядження, лист відділу освіти, копію 

плану-графіка здійснення перевірок), або підтвердити ці повноваження 

іншим способом (телефонограма, усне повідомлення про терміни та тематику 

інспекційних перевірки). Форми, види, тематика і терміни інспекційної 

перевірки відділу освіти мають бути узгоджені з райдержадміністрацією. 

Спеціалісти, які проводять перевірку, мають право отримувати статистичну 

та іншу потрібну інформацію, що має відношення до теми інспектування. 

Під час інспектування та після його завершення спеціалісти, що його 

проводять, здійснюють інструктування посадових осіб з питань, що 

стосуються теми перевірки. 

Відділ освіти районної державної адміністрації має право здійснювати 

інспектування діяльності загальноосвітніх навчально-виховних закладів, 

розташованих на підпорядкованій йому території, у порядку інспекційного 

контролю з питань:здійснення державної освітньої політики;реалізації права 

громадян на отримання загальної середньої освіти; стану організації 

навчально-виховного процесу;діяльності керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів;використання фінансових і матеріальних коштів 
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відповідно до нормативів, за призначенням, вірогідності даних під час 

складання звітів про витрачання цих коштів; організації методичного 

забезпечення навчального процесу;реалізації затверджених навчальних 

планів і програм; дотримання статутів, правил внутрішнього розпорядку 

загальноосвітніх навчальних закладів;поточного контролю успішності 

учнів;своєчасності надання окремим категоріям учнівської молоді та 

вихованцям пільг та окремих видів матеріального забезпечення, 

передбачених діючим законодавством;медичного обслуговування в 

навчальних закладах;організації харчування в навчальних закладах;інших 

питань в межах компетенції відділу освіти, що визначаються положенням 

про них. 

1.Результати інспектування узагальнюються у формі одного з таких 

документів: аналітична довідка, довідка про результати перевірки, службова 

записка або доповідь про стан справ з питання, яке перевіряється. В цих 

матеріалах мають бути констатація фактів, їхня оцінка, висновки та 

пропозиції. До них мають бути додані копії документів, що підтверджують 

викладені в результатах інспектування факти та обгрунтовують зроблені 

висновки. 

7.Стилі керівництва в роботі інспектора. 

Успіх застосування того чи іншого стилю залежить від багатьох 

обставин:змісту задачі і термінів її розв'язання;особистості 

керівника;особливостей колективу і виконавця;специфіки «поточного 

моменту»;інші фактори. Види стилю:авторитарний 

)директивний)демократичний (колегіальний)ліберальний (поблажливий). Під 

стилем розуміється манера поведінки керівника стосовно підлеглих, що 

дозволяє вплинути на них і змусити робити те, що в цей час потрібно. 

Існують дві основні стильові шкали: шкала влади, діапазон якої 

простирається від повної демократії до абсолютної автократії. Тут 

розглядається ставлення керівника до своїх підлеглих як до суб'єктів 

управління; шкала переваг, на якій відбивається ставлення керівника до 

підлеглих як до об'єктів управління. Авторитарний стиль - це поведінка 

керівника, який має достатній обсяг влади для нав’язування своєї волі 

підлеглим. Основними позитивними характеристиками керівника-автократа 

є: відданість, ризикованість, оперативність, настирливість тощо. 

Негативним у керівника-автократа є: надмірна централізація влади, свідоме 

обмеження контактів з підлеглими, нетерпимість до заперечень, формальне 

проведення нарад, перевищення меж законів, часте застосування 

адміністративних стягнень тощо. Демократичний стиль - це поведінка 

керівника який намагається не нав’язувати свою волю підлеглим, а створює 

клімат у колективі, де працівники мотивують себе самі до праці через 
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потреби вищого рівня. Основними позитивними характеристиками 

керівника-демократа є справедливість, повага до підлеглих, турбота про них, 

делегування другорядних питань підлеглим, прислуховування до думок 

підлеглих, доведення вказівок підлеглим у вигляді пропозицій, порад і навіть 

прохань, інформування колективу про стан справ та перспективи розвитку 

організації тощо. Ліберальний стиль - це поведінка керівника, який надає 

своїм підлеглим майже повну волю у виборі завдань та контролю за ними. 

Основними позитивними характеристиками керівника-ліберала є: 

ввічливість, добродушність до підлеглих, готовність вислуховувати 

пропозиції і навіть критику підлеглих тощо. 

Негативним у керівника-ліберала є: відсутність ініціативи, очікування 

вказівок зверху, невпевненість, легкість впливу оточуючих, невимогливість 

до підлеглих, легко роздає нереальні обіцянки, безконтрольність, якщо 

вказівка не виконується підлеглим, може виконувати її сам. 

 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз активності 

групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  

- підготовка до практичної роботи. 

 

 

Лекція 8. Тема. Контроль за роботою дошкільного навчального закладу. 

План 

1. Види інспектування та підготовка до їх проведення.  

2.Перевірка навчально-виховної роботи в групах раннього віку. 

3.Перевірка виховної та методичної роботи в ДНЗ з питань набуття зв’язків 

дошкільного закладу із школою. 

4.Перевірка завідуючої ДНЗ організації дитячого харчування. 

5.Специфіка аналізу проведення семінарів та семінарів-практикумів в ДНЗ. 

6.Перевірка підготовки та проведення педагогічних рад в ДНЗ. Актуальність 

тем педрад, ведення документації. 

7.Перевірка роботи завідуючої: керівництво виховною та методичною 

роботою. 
Основні поняття:  

Методи: 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності: 

1) словесні: метод пояснення, метод розповіді, метод бесіди (вступної 

бесіди, бесіди-повідомлення, бесіди-повторення, контрольної бесіди, 

репродуктивної бесіди, евристичної бесіди, катехізисної бесіди); 
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2) наочні методи навчання: метод ілюстрування, метод демонстрування, 

самостійне спостереження; 

3) практичні методи навчання: вправи, практичні роботи, дослідні роботи. 

2. Методи стимулювання навчальної діяльності студентів: метод 

навчальної дискусії, метод забезпечення успіху в навчанні, метод пізнавальних 

ігор, метод створення ситуації інтересу в процесі викладання навчального 

матеріалу, метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. 

3. Методи стимулювання обов’язку і відповідальності в навчанні. 

 

Дидактичні засоби навчання : навчальна програма та робоча навчальна 

програма з дисципліни, навчально-методичний комплекс дисципліни, 

програмні матеріали з дисципліни для студентів, термінологічний словник, 

підручники, фахові видання, проектор, робочі лекційні зошити.   

Список літератури 

1.Організаційно-педагогічні аспекти діяльності нових типів дошкільних 

закладів / Укл. Лобас О.Я., Лаврентьєва Г.П., Бурова А.П. – К., 1997. 

2.Новые подходы к управленческой деятельности в дошк. образоват. 

учреждении. – М., 1997. 

Структура лекційного заняття №8 

1. Організаційна частина заняття. 

Привітання. Актуалізація уваги студентів. Підготовка до висвітлення нової 

теми. Повідомлення теми лекційного заняття. 

2.Повідомлення теми, мети та основних завдань заняття. 

Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення 

лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. 

3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.  

4. Мотивація навчальної діяльності студента. 

5.Перелік рекомендованих літературних джерел. Психолого-педагогічний ескіз 

навчальної літератури та періодичних видань. 

5.Структурні елементи заняття, які забезпечують досягнення дидактичної і 

виховної мети. Їх зміст і послідовність. 

1.Види інспектування та підготовка до їх проведення. 

Інспектування у формі інспекційного контролю – це перевірка 

результатів діяльності навчальних закладів, їхніх посадових осіб з метою 

встановлення фактів виконання чи невиконання діючого освітнього 

законодавства, інших нормативних актів, у тому числі наказів, розпоряджень 

керівників та інших посадових осіб. Інспекційний контроль – це система 

спеціально організованих перевірок керівників навчальних закладів з 

використанням таких методів: документального контролю, обстеження, 

спостереження за фактичним станом справ, експертизи, анкетування, опиту 

учасників навчально-виховного процесу, контрольних зрізів знань та інших 
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правомірних методів, що сприяють реалізації мети контролю та не 

суперечить засадам педагогічної й управлінської етики. 

Видами інспекційного контролю є: атестація навчальних закладів, 

планові перевірки, оперативні перевірки, моніторинг, аудит, фінансова 

ревізія. 

Атестація навчальних закладів освіти проводиться відповідно до 

затвердженого положення про неї. Планове інспектування здійснюється 

відповідно до затвердженого плану-графіка, який забезпечує періодичність та 

координацію і виключає нераціональне дублювання в організації перевірок. 

Оперативне інспектування здійснюється з метою встановлення фактів 

та перевірки інформації про порушення, вказані у зверненнях громадян та 

організацій, для урегулювання конфліктних ситуацій у взаєминах між 

учасниками навчально-виховного процесу. 

Моніторинг здійснюється спеціально створеною інфраструктурою, 

яка:веде постійний нагляд за нормованою діяльністю об»єкта 

інспектування;збирання, системний облік, обробку та аналіз, а також 

збереження, оновлення, нагромадження інформації для формування 

варіативного набору рішень стосовно об»єкта інспектування та 

вдосконалення нормативних і розпорядчих актів для ефективного управління 

якістю освіти. 

Аудит – це інспектування за запитом. Воно здійснюється з метою 

консультування посадових осіб без застосування до них заходів 

дисциплінарного впливу за результатами інспектування з метою 

встановлення чи визначення правомірності їхніх дій. 

Фінансова ревізія – перевірка фінансово-господарської діяльності 

закладів освіти, яка здійснюється особами, що мають для цього спеціальні 

повноваження. 

Інспектування може бути: 

- фронтальним: передбачає перевірку всіх сторін діяльностіустанови, 

оцінювання роботи педагогічного колективу, з'ясування передумов успіхів і 

причин недоліків у діяльності вихователів; 

- вибірковим: має на меті перевірку окремих ділянок роботи установи. 

До нього вдаються за потреби вивчення важливих конкретних питань, або 

тих, що незадовільно вирішуються; 

- тематичним: спрямоване на поглиблене вивчення, вирішення 

важливої проблеми певною групою садків. 

Основною формою державного контролю за діяльністю навчальних 

закладів усіх типів і форм власності є державна атестація закладу, яку 
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проводять не рідше одного разу на 10 років, у порядку, встановленому 

Міністерством освіти і науки України. 

3.Перевірка навчально-виховної роботи в групах раннього віку. 

Обстеження організовується за віковими групами. Інспектор 

спостерігає педагогічний процес протягом дня: загальну організацію дітей, 

процеси режиму, ігри, заняття, трудову діяльність; оцінює їх вміння, 

організованість, поведінку; знайомиться з планом та обліком роботи; аналізує 

дитячі малюнки, ліплення, конструювання та ін.; розмовляє з вихователями 

та дітьми. Отримані враження дозволяють судити про виконання 

вихователем програми,, про підготовку його до цього дня, про правильність 

методики, про узгодженості в роботі обох вихователів групи. 

Обстеження у групі раннього віку слід починати з уточнення складу 

дітей, наявності різних вікових груп, правильності комплектування їх у 

відповідності з нормативними документами: «Статут дитячого садка», 

«Тимчасове положення про дошкільний дитячий заклад - ясла-садок, 

дотримання диференційованого виховання в даних підгрупах. Інспектору 

важливо з'ясувати дані про фізичний розвиток дітей (зміна ваги і росту, 

рухів), а також про поведінку, реакції на навколишнє. 

Необхідною є перевірка побудови режиму для дітей кожного вікового 

періоду: тривалість неспання і сну, послідовність сну і харчування; облік при 

цьому індивідуальних особливостей розвитку та стану здоров'я окремих 

дітей, знову прийнятих в ясла - садок; причини порушення, зміни або 

невиконання режиму. 

Важливо з'ясувати також, як в процесі режиму забезпечений 

правильний догляд дорослих за дітьми, яке ставлення до дітей з боку сестри, 

няні. Інспектору належить перевірити, як організовується годування 

маленьких дітей: місце, час, якість їжі, зміни в її складі відповідно до віку 

дітей; гігієна харчування, роль сестри та помічника вихователя; виховання 

початкових навичок самостійності і акуратності. 

Не менш важливо простежити проведення таких гігієнічних процедур, 

як умивання, переодягання дітей; прийоми, які використовують при цьому 

дорослі; виховання у дітей позитивного ставлення до цих процедур, 

стимулювання дитячої активності і самостійності. Інспектор з'ясовує, чи 

використовуються дорослими побутові процеси для спілкування з дитиною, 

підтримання в неї гарного настрою, розвитку мовлення та рухів. 

4. Перевірка навчально-виховної роботи в дошкільних групах. 

Інспектування виховної роботи - найвідповідальніша і найбільш важка 

частина перевірки, що вимагає високої педагогічної кваліфікації інспектора. 
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Інспектування є дієвим засобом поліпшення виховної роботи, підвищення її 

ідейності, засобом удосконалення майстерності співробітників дитячого, 

саду, тільки в тому випадку, якщо інспектор глибоко проаналізує 

педагогічний процес, покаже його сильні і слабкі сторони, намітить 

конкретні заходи щодо подолання наявних недоліків. Відповідальною за всю 

роботу дитячого садка є завідуюча. Тому кожну перевірку, чи носить вона 

фронтальний або тематичний, характер, інспектор проводить в її присутності. 

Обстеження дитячого саду починається бесідою інспектора з завідуючою про 

завдання перевірки і початкового з'ясування стану роботи дитячого закладу. 

Завідуюча висвітлює роботу на день обстеження. Вона повідомляє про 

укомплектованості дитячого садка дітьми, про розподіл їх за групами, про 

відвідуваності; оцінює рівень педагогічної роботи по віковим групам; 

характеризує склад вихователів і обслуговуючого персоналу; повідомляє про 

підвищення їх ідейно-теоретичного рівня та ділової кваліфікації, про стан 

трудової дисципліни. Потім інформує про матеріальних умовах, про стан 

господарства, про свої труднощі. 

Таким чином, перша бесіда дає інспектору загальне уявлення про 

роботу установи, що перевіряється, а також первинний матеріал про 

діяльність завідуючої, знанні нею стану справи. Все це допоможе інспектору 

виділити в процесі обстеження найбільш важливі питання в житті даного 

дитячого садка. 

Обстеження організовується за віковими групами. Інспектор 

спостерігає педагогічний процес протягом дня: загальну організацію дітей, 

процеси режиму, ігри, заняття, трудову діяльність; оцінює їх вміння, 

організованість, поведінку; знайомиться з планом та обліком роботи; аналізує 

дитячі малюнки, ліплення, конструювання та ін.; розмовляє з вихователями 

та дітьми. Отримані враження дозволяють судити про виконання 

вихователем програми, про підготовку його до цього дня, про правильність 

методики, про узгодженості в роботі обох вихователів групи. 

5.Перевірка виховної та методичної роботи в ДНЗ з питань набуття 

зв’язків дошкільного досвіду зв’язку дошкільного закладу із школою. 

Обстеження організовується за віковими групами. Інспектор 

спостерігає педагогічний процес протягом дня: загальну організацію дітей, 

процеси режиму, ігри, заняття, трудову діяльність; оцінює їх вміння, 

організованість, поведінку; знайомиться з планом та обліком роботи; аналізує 

дитячі малюнки, ліплення, конструювання та ін.; розмовляє з вихователями 

та дітьми. Отримані враження дозволяють судити про виконання 
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вихователем програми, про підготовку його до цього дня, про правильність 

методики, про узгодженості в роботі обох вихователів групи. 

Корисно зустрітися з учителем І класу і дізнатися його думку щодо 

готовності вихованців обстежуваного дитячого закладу до школи, 

подивитися їх зошити; намітити подальшу спільну роботу з метою 

закріплення і поглиблення сталої зв'язку, поліпшення підготовки дітей до 

шкільного навчання і, з іншого боку, перенесення деяких методичних 

прийомів, наочних посібників, які використовуються в дитячому саду, в І 

клас школи. 

Бесіди з завідуючою і вихователем дозволяють дізнатися зміст порад, 

що даються батькам щодо підготовки їх дітей до школи, наочне 

відображення цих консультацій в батьківському куточку. 

При відсутності зв'язку у обстежуваного дитячого садка зі школою 

інспектор сприяє його налагодженню через відділ народної освіти, допомагає 

встановити контакт з директором, з учителем молодших класів, намітити 

зміст і форми наступності між дитячим садком і школою. 

Для отримання більш повного уявлення про виховної роботи в кожній 

віковій групі і правильної оцінки її інспектор не може Обмежуватися лише 

перевіркою поточного дня: він вивчає план, облік, дитячі роботи, а також 

розмовляє з педагогом та завідуючої дитячим садом. 

Інспектор переглядає календарний план по кожній групі за 2-3 місяці. 

При цьому важливо звернути увагу на те, як намічається одночасно з усіма 

дітьми: ранкова гімнастика, заняття, рухливі ігри з правилами, 

спостереження, деякі види праці (старші групи), розваги. Треба розглянути їх 

утримання, відповідність вимогам «Програми виховання в дитячому садку», 

проаналізувати обсяг програмного матеріалу для даної вікової групи. 

Перевірка плану дасть можливість встановити дотримання 

послідовності повідомляються дітям відомостей, умінь і навичок, 

поступового ускладнення їх і повторності, відповідність щодня намічуваних 

занять вимогам програми, простежити заплановану роботу з підгрупами та 

окремими дітьми, її зміст, а також відображення в плані різного виду ігор. 

Слід звернути увагу на якість планів - конкретні вони або схематичні. 

Так, наприклад, позитивним слід вважати план (конспект) заняття, де 

намічено програмне зміст, інструктаж дітям на початку заняття, послідовний 

його хід, методичні прийоми вихователя, імена дітей, яких передбачається 

викликати для відповіді, розповіді; посібники та матеріали. Або при введенні 

в план нового комплексу ранкової гімнастики послідовно перераховуються 

всі вправи; при плануванні господарського праці дітей конкретизуються 
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завдання і організація дітей; при проведенні екскурсій розкривається вступна 

бесіда, зазначаються об'єкти спостереження, запитання до дітей і т. д. 

Необхідно перевірити відображення в плані керівництва сюжетно-рольовими 

іграми: включення в план вказівок про створення умов для гри, використанні 

різноманітних способів формування у молодших дітей вміння грати («поруч» 

і «разом»); прийомів і методів керівництва грою у старших групах 

(нагадування про цікаву прогулянці, екскурсії, підготовка атрибутів для гри, 

розмова про минулу ФУ). 

6.Перевірка завідуючої ДНЗ організації дитячого харчування. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» 

організація та відповідальність за харчування дітей у державних та 

комунальних ДНЗ покладається на обласні, міські , районні та 

підпорядковані їм органи управління у сфері яких перебуває заклад. З метою 

організації раціонального харчування дітей у ДНЗ, визначення рівня його 

стану, своєчасного вжиття заходів щодо покращення якості органи 

управління освітою здійснюють систематичний контроль за організацією 

харчування дітей в ДНЗ. Вивченню підлягають різні питання, які дають 

можливість дати оцінку рівню організації харчування, зокрема: виконання 

норм харчування в ДНЗ, якість харчування; організація харчування дітей 

пільгових категорій; правильність встановлення плати за харчування дітей 

різних категорій; робота щодо покращення матеріально-технічного 

забезпечення харчоблоків ДНЗ, систематичність, плановість проведення 

контролю за організацією харчування дітей в ДНЗ. Місцеві органи 

управління освітою вивчають стан організації харчування безпосередньо у 

ДНЗ під час проведення державної атестації ДНЗ ( це дає можливість 

комплексно вивчити стан організації харчування: перевірка проводиться 1 

раз на 10 років, термін – від 3- 10 днів). Така перевірка ще може 

здійснюватись під час тематичної перевірки, що дає можливість скласти 

уявлення про стан організації харчування в ДНЗ , її тривалість може бути 3-5 

днів. 

5.Специфіка аналізу проведення семінарів та семінарів-

практикумів в ДНЗ. 

Перевірка підготовки та проведення педагогічних рад в ДНЗ.  

Актуальність тем педрад, ведення документації. 

Педагогічна рада - це орган управління школою, головним завданням 

якого є створення дружного, працездатного педагогічного колективу. 

Основна місія педагогічної ради - забезпечення розвитку та 

функціонування закладу. Головою педради ДНЗ є завідувач. До складу пед. 
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Ради ДНЗ входить завідувач, заступник завідувача з навчально-виховної 

роботи, вихователі-методисти, вихователі, практичні психологи, муз. 

Керівники гуртків та інші спеціалісти також можуть входити голови 

батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері 

дошкільної освіти за наявності ліцензій. 

Педагогічна рада ДНЗ: оцінює результативність реалізації Державної 

базової програми та хід якісного виконання програми розвитку, виховання і 

навчання по кожній віковій групі; розглядає питання удосконалення 

організації навчально-виховного процесу у ДНЗ; визначає план роботи ДНЗ 

та педагогічне навантаження працівників; затверджує заходи щодо зміцнення 

здоров»я дітей; обговорює питання підвищення кваліфікації пед..працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний  

процес. 

Процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду; визначає 

щляхи співпраці ДНЗ з сім»єю; затверджує план підвищення педагогічної 

майстерності педагогічних  працівників; заслуховує звіти педагогічних  

працівників, які проходять атестацію.  

Тематика засідань педради визначається наприкінці поточного 

навчального року, виходячи із науково-методичної теми, що обрана 

колективом ДНЗ (Підсумки діагностування дітей старшого дошкільного  

віку; Результати адаптаційного періоду у групах раннього віку; Про 

організацію харчування; Хід атестації вихователів; про спільну роботу 

батьків і вихователів щодо формування у дітей культурно-гігієнічних 

навичок і т.д.) 

Перевіряється: 

Плани роботи. Книга протоколів засідань педагогічної ради. Матеріали 

проведення педагогічних рад закладу.  

З’ясувати:- склад педагогічної ради;- кількість засідань, що 

проводиться на рік;- тематику засідань;- рішення, що ухвалюються;- 

наявність наказів керівника на виконання рішень педагогічної ради;- стан 

контролю за виконанням рішень педагогічної ради. 

 Зробити висновок щодо: 

- відповідності діяльності педагогічної ради, тематики її засідань 

вимогам законодавства про дошкільну освіту; 

- ролі зазначеного колегіального органу в управлінні ДНЗ 
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6.Перевірка роботи завідуючої: робота з кадрами  

дошкільного закладу. 

Стан забезпечення кадрами, необхідними для реалізації змісту 

дошкільної освіти. Документація та інші джерела, які підлягають аналізу: 

Штатний розпис ДНЗ; Книга обліку особового складу працівників; Особові 

справи працівників закладу; Протоколи атестаційної комісії; Трудові книжки 

працівників та книга обліку трудових книжок;Посадові інструкції 

працівників закладу. 

Питання, які необхідно з»ясувати членам комісії: 

Загальна кількість працівників і їх фахова освіта;Освітньо-

кваліфікаційний рівень педагогічних працівників;кількість педагогічних 

працівників, які працюють без відповідної фахової освіти;стан забезпечення 

закладу медичними працівниками, наявність їх фахової освіти. 

Стан забезпечення обслуговуючим персоналом: 

Стан укомплектованості спеціалістами для забезпечення колекційної і 

лікувальної роботи (у закладах компенсуючого типу); Кількість педагогічних 

працівників, які мають педагогічні звання; Кількість працівників, які 

нагороджені державними та відомчими нагородами (орден, медаль, грамота); 

Співвідношення кількості педагогічних працівників, які мають у 

дошкільному навчальному закладі основне місце роботи та кількість 

педагогів, які здійснюють навчально-виховну роботу за сумісництвом; 

Співвідношення кількості педагогічних працівників пенсійного, перед 

пенсійного віку до загальної кількості педагогічних працівників, які 

працюють в ДНЗ; 

Наявність посадових інструкцій, їх зміст; Плинність кадрів за період, 

який перевіряється. 

Зробити висновок (вивчити дані питання): 

Стан укомплектованості педагогічними працівниками, медичним та 

обслуговуючим персоналом; Рівень якісного складу педагогічних 

працівників; Відповідність базової освіти педагогічних працівників займаним 

посадам; Рівень стабільності кадрового складу; 

Причини високої плинності кадрів; відповідність змісту посадових 

інструкцій вимогам кваліфікаційних характеристик. 

Забезпечення умов для підвищення кваліфікації педагогічним 

працівникам. Стан атестації педагогічних працівників. 

Документи, які підлягають аналізу: Річний план роботи; Матеріали, 

щодо проведення атестації педагогічних працівників ( заяви, списки, їх 

характеристики, графік роботи атестаційної комісії), протокол засідання 
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атестаційної комісії, перспективний план підвищення кваліфікації та 

проведення атестації педагогічних працівників, книга наказів, матеріали 

атестаційної комісії. 

Питання, які необхідно проаналізувати членам комісії:  

Наявність нормативно-правової документації з проведення атестації 

педагогічних працівників; 

Наявність заходів, які спрямовані на підвищення педагогічної 

майстерності; 

Наявність планів та графік проходження курсів підвищення 

кваліфікації, стан їх реалізації за той період, що перевіряється; 

Стан виконання планів підвищення кваліфікації та атестації 

педагогічних працівників; 

Стан роботи з атестації педагогічних працівників; 

Наявність наказів про організацію, хід, підсумки атестації та 

ознайомлення з ними педагогічних працівників; 

Наявність умов для підвищення кваліфікації шляхом самоосвіти. 

Висновки щодо: Дотримання вимог стосовно організації та 

проведення атестації педагогічних працівників; Рівень забезпечення умов 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

6. Перевірка роботи завідуючої: керівництво виховною  

та методичною роботою. 

На дошкільний навчальний заклад в сучасних умовах розвитку нашого 

суспільства покладаються дуже відповідальні соціальні завдання - навчати, 

виховувати і готувати до життя те покоління людей, праця і талант, 

ініціатива і творчість яких будуть визначати соціально - економічний, 

науково - технічний і моральний прогрес українського суспільства в новому 

столітті. Сучасні реалії, об'єктивні потреби вдосконалення освіти, виховання 

і розвитку обумовлюють необхідність різкого підвищення ролі та значення 

методичної роботи в дошкільному закладі, роблять науковий аналіз і 

практичне вдосконалення цієї роботи актуальною проблемою. «Методична 

робота - в дошкільному закладі - це цілісна, заснована на досягненнях науки і 

передового педагогічного досвіду система взаємопов'язаних заходів, 

спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної 

майстерності кожного вихователя і колективу в цілому». 

Методична робота в дошкільному закладі містить цілісну систему 

заходів, спрямовану на підвищення кваліфікації та професійної майстерності 

педагогів, розвиток творчого потенціалу кожного члена педагогічного 

колективу, а відтак – на досягнення позитивних результатів освітнього 
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процесу. Для цього методична служба:- систематично оновлює данні за 

розділами – інноваційні освітні технології,перспективний педагогічний 

досвід;- стимулює творчу самореалізацію педагогічних працівників; - 

проводить науково-методичні заходи, спрямовані на реалізацію фахового та 

особистісного потенціалу педагогів;- сприяє впровадженню інноваційних 

педагогічних технологій;; - вивчає, узагальнює і поширює перспективний 

педагогічний досвід;- діагностує і прогнозує результати освітнього процесу. 

Методична робота з педкадрами ґрунтується на результатах 

педагогічної діагностики, зміст і засоби реалізації цілей повинні 

узгоджуватися з ними, а контрольно-оцінювальна діяльність фіксує 

результати навчально-виховного процесу. Вихователем-методистом 

систематично здійснюється моніторинг навчально-виховного процесу. У 

графіку роботи методичного кабінету визначені дні та години для 

індивідуальних консультацій. Документи методичного кабінету зберігаються 

в установленому місці, ведуться чітко, охайно. 

У річному плані роботи дошкільного навчального закладу передбачені 

різні дієві форми роботи з педагогічними кадрами (консультації, семінари, 

семінари-практикуми, засідання круглих столів, методичних рад). Окрім цих 

традиційних форм роботи в дошкільному навчальному закладі організована 

робота творчих, пошукових, ініціативних груп, ділові ігри, дискусії, 

аукціони, педагогічні ринги. 

Вихователь-методист здійснює перевірку навчально-виховних планів, 

сіток, та затверджує їх, регулює видачу та повернення посібників та 

матеріалів за графіком роботи методичного кабінету. 

Завдання завідуючого та методиста дошкільного закладу полягає в 

тому, щоб виробити систему, знайти доступні і разом з тим ефективні методи 

підвищення педагогічної майстерності. 

Методичне забезпечення є найважливішою частиною підвищення 

кваліфікації педагогів. Воно покликане підтримувати нормальний хід 

освітнього процесу, сприяти його відновленню. 

У всіх випадках завдання методичної служби - створити таке освітнє 

середовище, в якій повністю буде реалізований творчий потенціал кожного 

педагога, всього педагогічного колективу 

V. Підведення підсумків заняття, оцінка знань студентів, аналіз 

активності групи 

 VІ. Пояснення домашнього завдання: 

- лекційний матеріал з теми; 

- самостійне вивчення теми;  
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- підготовка до практичної роботи. 
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КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В 

УКРАЇНІ” 

 

Контрольна робота № 1 

з дисципліни «Організація і керівництво дошкільною освітою Україні» 

Варіант 1 

1. Розкрити сутність управління і керівництво дошкільним навчальним 

закладом як соціально – педагогічною системою. 

2. Авторитет керівника як суб’єкта управлінської діяльності. 

3. Роль керівника ДНЗ у проведенні атестації педагогічних працівників. 

Варіант 2 

1. Управлінський цикл. Характеристика основних компонентів циклу. 

2. Формування взаємин між суб’єктами управлінської діяльності. 

3. Роль керівника ДНЗ в організації методичної роботи з педагогічними 

працівниками. 

 

Контрольна робота № 2 

з дисципліни «Організація і керівництво дошкільною освітою Україні» 

Варіант 1 

1. Мотивування як функція управлінської діяльності. 
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2. Сутність та класифікація управлінських рішень. 

3. Технологія гуманізації взаємин у педагогічному колективі ДНЗ. 

Варіант 2 

1. Стимулювання як к управлінської діяльності. 

2. Умови необхідні для прийняття управлінських рішень. 

3. Технології демократизації взаємин у педагогічному колективі ДНЗ.  

 

Контрольна робота № 3 

з дисципліни «Організація і керівництво дошкільною освітою Україні» 

Варіант 1 

1. Чи є, на ваш погляд, різниця між поняттями «управління» та 

«керівництво»? Якщо так – в чому вона полягає? 

2. Чи завжди, по-вашому, нове (новації) дає позитивний результат в 

освітній та управлінській практиці? Якими причинами це пояснюється? 

3. Визначте умови оптимального функціонування й рішення поставлених 

завдань колективом ДНЗ в режимі розвитку. 

4. Які показники культури управлінської діяльності, на вашу думку, 

властиві керівникам сучасних дошкільних закладів, а які, частіше за все, 

відсутні і потребують розвитку? 

Варіант 2 

1.Аналіз як функція управління керівника дошкільного закладу. 

2. Особливості планування та проведення педради як форми методичної 

роботи. 

3.Форми методичної роботи адміністрації ДНЗ з різними категоріями 

вихователів. 

4. Які показники культури управлінської діяльності, на вашу думку, 

властиві керівникам сучасних дошкільних закладів, а які, частіше за все, 

відсутні і потребують розвитку? 
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ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ 
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                                                                    Самостійні думки випливають  

                                                        лише із самостійно  

       набутих знань. 

                К.Д.Ушинський 

Метою практичних занять є поглиблене вивчення студентами 

теоретичного 

 матеріалу, формування навички самостійної переробки  наукових  текстів 

 та узагальнення матеріалу, розвиток критичного мислення, набуття 

 вміння оперувати основними поняттями.  

Метою самостійної роботи студентів у навчальному процесі є 

опрацювання  

та закріплення педагогічних знань, здійснення підготовки  до практичних  

занять на основі аналізу літературних  джерел, розвиток умінь 

самопізнання 

 та саморозвитку. 

Види проведення практичних занять:  

- розгорнута бесіда;  

- виступи з рефератами, доповідями;  

- диспут у формі діалогу;  

- круглий стіл тощо. 

 

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все 

залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до  

заняття кожен студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової 

теми  заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої лекційні  записи,  які  відносяться 

до теми практичного заняття;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  

5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх 

питань теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. 

Пропуск заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та 

отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює 

значні труднощі при підготовці до підсумкового контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

 переважну більшість практичних занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний 

контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань 

самостійної роботи; 
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 практичне заняття починається вступним словом викладача, в 

якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи 

його проведення; 

 студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

практичного заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними 

проблемами сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити 

приклади; 

 кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і 

термінів. Систематичні виступи на практичних заняттях сприяють 

поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно 

висловлювати свої думки; 

 студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість 

кожному присутньому на занятті висловити свою точку зору та 

подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на 

практичних заняттях прищеплює навички участі в дискусії, аналізі 

різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію; 

 після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім 

учасникам заняття. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на 

занятті припускає явні помилки, то для виключення втрати часу 

викладач може його зупинити і надати слово іншому; 

 закінчується практичне заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми 

участі студентів на занятті (виступ,  запитання, реферат, 

повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються 

рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.  

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

Мета: забезпечення студентам можливостей оволодіти навичками і 

вміннями використання отриманих на лекціях теоретичних знань, 

формування навичок самоосвіти; оволодіння методами аналізу фактів, 

явищ і проблем, що розглядаються та формування умінь і навичок до 

здійснення різних видів майбутньої професійної діяльності, спонукати 

студентів до колективного творчого обговорення найбільш складних 

питань навчального курсу, навчити встановлювати контакт з аудиторією, 

виконувати ролі: викладач – ментор, координатор, модератор, тренер.  

Методи: бесіда,  дискусія, рольова гра, конференція. 
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Практичне заняття № 1. 

Тема:Управлінський цикл та функції управління.  

План заняття.  

І.Виконання практичної роботи. 

1.Законспектувати з рекомендованої літератури тлумачення і коротку 

характеристику функцій управлінської діяльності. 

2.Проаналізувати управлінські функції і поняття циклічності 

управлінської діяльності. 

3.За допомогою паперу і ножиць створити модель управлінського циклу. 

ІІ.Обговорення проблеми практичного заняття.  

Запитання для обговорення:  

1. Управлінський цикл та функції управління.  

 планування як функція управління;  

 організація, регулювання і корегування як функції управління;  

 значення та особливості контролю як функції управління;  

 обґрунтуйте поняття циклічності управлінської діяльності.  

 

2.Мікроклімат в педагогічному колективі. Конфлікти, їх попередження і 

подолання в трудовому колективі ДНЗ  

 Поняття „конфлікти” та їх види. 

 Особливості конфліктів у педагогічному колективі ДНЗ. 

 Роль завідуючої ДНЗ у попередженні конфліктів. 

 Шляхи подолання конфліктів. 

ІІ.Ділова гра „Проблемні ситуації в колективі ДНЗ”.  

 

Література.  

Основна: 

1.Закон України”Про дошкільну освіту”.-К.:Ред.журналу”Дошкільне 

виховання”, 2001.-С.4-33. 

2.Закон України „Про освіту”.-К.: Генеза,1996.-36с. 

3.Національна доктрина розвитку освіти //Освіта України. – 2002.-№33.-23 

квітня; // Дошкільне виховання.-2002.-№7.-С.4-9. 

4.Павлівський Б. Орієнтовна річна циклограма управлінської діяльності 

адміністрації загальноосвітнього навчального закладу//Практика управління 

закладом освіти.-2009.-№8.-С.23-31;№10.-С.39-41;№11.-С.20-22;№12.-С.34-36. 

5.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах /Лист МОН України 

№1/9-455 від 03.07.2009р.//Практика управління закладом освіти.-2009.-№8.-

С.99-101. 

6.Положення про дошкільний навчальний заклад //Освіта України.-2003.-№22.-

25 березня.-С.3,8; // Дошкільне виховання.-2003.-№5.-С.3-6. 

7.Про затвердження Примірного положення Про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів 

перед педагогічним колективом та громадськістю. Наказ МОН України №178 
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від 23.03.2005р.// Практика управління закладом освіти.-2007.-№3.-С.109-111. 

8.Примірний Статут дошкільного навчального закладу // Дошкільне 

виховання.-2003.-№7.-С.22-27; Інформаційний збірник МОН України.-2003.-

№9.-С.14-18. 

9.Свирида Л., Майдебура О.Використання технологій менеджменту та 

маркетингу в управлінні навчальним закладом // Практика управління закладом 

освіти.-2009.-№12.-С.17-22. 

10.Тищенко В. Модель управлінської діяльності ДНЗ комбінованого типу // 

Практика управління закладом освіти.-2009.-№3.-С.4-11. 

11.Хриков Є.М.Управління навчальним закладом.-К.:Знання,2006.-365с.  

 

 

Практичне заняття №2.  

Тема: Типи дошкільних навчальних закладів та їх характеристика. 

Завідуюча (директор) дошкільного навчального закладу: керівник і 

педагог. 
План заняття. 

І.Практична робота студентів з планами роботи ДНЗ на навчальний рік ( форма 

організації роботи студентів – підгрупова). На основі аналізу плану – визначити 

тип дошкільного навчального закладу та пріоритетний напрямок його роботи. 

Практична робота студентів з посадовою інструкцією завідуючої (директора) 

ДНЗ (форма роботи студентів – підгрупова ). 

На основі аналізу посадової інструкції – визначити права і обов’язки завідуючої 

ДНЗ. 

 ІІ.Обговорення проблеми практичного заняття. 

1. Державні документи та підзаконні акти про права і обов’язки завідуючої 

(директора) ДНЗ. 

2.Основні напрямки діяльності завідуючої (директора) ДНЗ. 

3.Порядок призначення і звільнення завідуючої (директора) ДНЗ. 

4.Особливості взаємодії завідуючої ДНЗ з її заступниками. 

ІІІ.Ділова гра „ Влаштування дитини в дошкільний навчальний заклад”.  

Література.  

Основна: 
1.Закон України „Про дошкільну освіту”. – К.:Ред.журналу”Дошкільне 

виховання”, 2001. – С.4-33. 

2.Закон України „ Про освіту”. –К.: Генеза,1996. – 36с. 

3.Конституція України. – К. – Преса України, 1997. – 80с. 

4.Платонова А.Гігієнічні рекомендації щодо організації режиму роботи ДНЗ з 

короткочасним перебуванням дітей // Практика управління закладом освіти. – 

2009. -№8. – С.32-39. 

5.Положення про дошкільний навчальний заклад // Освіта України. – 2003.- 

№22. – 25 березня. – С.3,8; // Дошкільне виховання. – 2003. - №5. – С.3-6. 
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6.Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) 

компенсуючого типу. Наказ МОН України № 240 / 165 від 27.03.2006р.// 

Дошкільне виховання. – 2006. - №6. – С.3-6. 

7.Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів. Постанова 

Кабінету Міністрів України №1122 від 05.10.2009р. // Практика управління 

закладом освіти. – 2009. -№11. – С.83. 

8.Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних 

навчальних закладах. Лист МОН України №1/9 -431 від 17.08.2005р. // Освіта 

України. – 2005. - №64. – 30 серпня. – С.2. 

9.Примірний Статут дошкільного навчального закладу// Дошкільне виховання. 

-2003. - №7. – С.22-27; Інформаційний збірник МОН України. – 2003. - №9. –

С.14-18. 

10.Терміни перебування шестирічних дітей у дошкільному навчальному 

закладі. Лист МОН України №1/9-349 від 19.05.2006р.// Дошкільне виховання. - 

№6. – С.6. 

11.Тищенко В. Модель управлінської діяльності ДНЗ комбінованого типу // 

Практика управління закладом освіти. -2009. - №3. – С. 4 -11. 

 

 

Практичне заняття №3.  

Тема: Контрольно – аналітична діяльність завідуючої дошкільного 
навчального закладу. 

План заняття.  

І.Обговорення проблеми практичного заняття. 

1.1.Державні документи та підзаконні акти про здійснення контролю в 

дошкільному навчальному закладі. 

1.2.Види контролю в ДНЗ. 

1.3.Методи контролю. 

1.4.Відображення результатів контролю в ДНЗ. 

ІІ.Практична частина заняття. 

Представлення студентами пам’ятки контролю (вид спільної діяльності 

вихователя і дітей – за вибором студента).  

Питання для аналізу пам’ятки контролю:  

 вид контролю; які методи контролю передбачено застосовувати;  

 чи ознайомлено вихователів з питаннями пам’ятки заздалегідь;  

 де і як планується оприлюднювати результати контролю.  

Література 

Основна: 
1.Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. -

1999. -№1.- С.6-23. 

2.БерзіньВ., Стасюк Л. та ін.Медико-педагогічний контроль за фізичним 

вихованням дітей та учнівської молоді // Практика управління закладом освіти.-

2007.-№ 11.- С.48-61. 

http://lecture.in.ua/metodichni-rekomendaciyi-poglyadi-na-role-simyi-u-formuvanni-o.html
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3.Дичківська І. Педагогічна експертиза інноваційної діяльності // Дошкільне 

виховання. – 2004. - №4. – С.6-10. 

4.Закон України „Про дошкільну освіту”. – К.: Ред.журналу „Дошкільне 

виховання”, 2001. – С.4-33. 

5.Каплуновська О., Сергач С.Сучасні підходи до проведення внутрішнього та 

експертного контролю ДНЗ // Дитячий садок. -2003. - №19(211). – С.14-19. 

6.Крутій К. Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти // 

Вихователь-методист дошкільного закладу.-2009.- №3.-С.4-6; №4.- С.35-36. 

7.Положення про дошкільний навчальний заклад // Дошкільне виховання. – 

2003. -№5. – С.3-6. 

8.Про вжиття додаткових заходів щодо профілактики та запобігання 

жорстокому поводженню з дітьми. Наказ МОН України №844 від 25.12.2006р. 

// Практика управління закладом освіти. – 2007. - №2. – С.100. 

9.Примірний Статут дошкільного навчального закладу // Дошкільне виховання. 

-2003.- №7. – С.22-27. 

10.Пшеврацька О. Ні, „сліпому вихованню” //Дитячий садок. -2003. - №36(228). 

– вересень. – С.4. 

11.Романюк І. Навчально-виховний процес та контроль за ним // Дитячий садок. 

– 2002. - №36 (180). – С.1-23. 

12Смольникова Г.Тематичний контроль за станом навчально-виховного 

процесу в дошкільному навчальному закладі // Дитячий садок. – 2003. - 

№11;2003. - №38. 

13.Тименко О.Тематична перевірка в дошкільному навчальному закладі // 

Практика управління закладом освіти. – 2007. - №3. – С.65-71. 

 

Практичне заняття №4. 

Тема: Державна атестація дошкільних навчальних закладів – 

основна форма державного контролю за діяльністю ДНЗ. 
 

План заняття. 

І.Обговорення проблеми практичного заняття. 

1.1.Державні документи та підзаконні акти про державну атестацію ДНЗ. 

1.2.Планування і періодичність проведення державної атестації ДНЗ. 

1.3.Завдання державної атестації ДНЗ. 

1.4.Принципи державної атестації ДНЗ. 

1.5.Процедура проведення державної атестації ДНЗ та її етапи. 

1.6.Підведення підсумків державної атестації. 

ІІ. Практична частина заняття. 

Представлення студентами структури підсумкової довідки за результатами 

контролю (вид спільної діяльності вихователя і дітей – за вибором студента).  

Література.  

Основна: 
1.Білецька Л.Атестація дошкільних навчальних закладів // Практика управління 

закладом освіти. – 2007. - №9. – С.19-24. 
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2.Дичківська І.Педагогічна експертиза інноваційної діяльності // Дошкільне 

виховання. – 2004. - №9. – С.6-10. 

3.Закон України „Про дошкільну освіту”. – К.: Ред. журналу „Дошкільне 

виховання”, 2001. – С.4-33. 

4.Каплуновська О., Сергач С. Сучасні підходи до проведення внутрішнього та 

експертного контролю ДНЗ // Дитячий садок. – 2003. - №19 (211). – С.14-19. 

5.Копейкіна О., Бурова А.Вивчення діяльності дошкільного навчального 

закладу //Дошкільне виховання. – 2004. - №7. – С.4-9. 

6.Про затвердження Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних 

та позашкільних навчальних закладів. Наказ МОН України №553 від 

24.07.2001р. // Інформаційний збірник МОН України. -2002. - №1.- С.3-8. 

7.Комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічних працівників // Практика 

управління закладом освіти. – 2009.- №1. – С.54-62. 

8.Чикало О.Контроль за діяльністю дошкільного навчального закладу // 

Практика управління закладом освіти. – 2008.- №9. – С.40-48.  
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Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 
Спеціальність: 6.01010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в 

Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Курс «Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні» в 

системі підготовки фахівців, його основні завдання. 

2. Принцип системного підходу, демократизації й перебудови в 

проведенні контролю в ДНЗ. 

3. Передовий досвід у контексті розвитку громадського дошкільного 

виховання в Україні. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.01010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Наради завідуючих як загально районний захід. 

2. Семінари як масова форма удосконалення професійної майстерності 

педагогів дошкільних закладів освіти. 

3. Праця дітей, умови та етапи організації колективної праці дітей 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                      М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                         Р.П.Вдовиченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



170 
 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.01010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Тематичні перевірки, вимоги до них.. 

2. Керівництво відомчим дошкільним закладом інспектором 

3. Характеристика функції управління - вироблення й прийняття рішень. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                   Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.01010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Особливості перевірки розділів програми д/з під час фронтальної 

перевірки. 

2. Керівництво відомчими дошкільними закладами и з боку інспектора 

відділу освіти. 

3. Дидактичні вимоги до занять під час їх аналізу, схема аналізу занять 

методистом. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Інспектор-організатор і керівник дошкільної справи в районі, місті. 

2. Характеристика фронтальної перевірки як форми контролю з боку 

інспектора. 

3. Методичний кабінет в дошкільній установі. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 
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Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Розвиток суспільного дошкільного виховання в Україні. 

2. Методи управління, їх характеристика. 

3. Вимоги щодо інспектування мало комплектних дошкільних закладів та 

дошкільних установ зі спеціальним призначенням. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                      М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                         Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Види методичного контролю та планування педагогічного процесу. 

2. Вимоги щодо обладнання й організації роботи методичного кабінету в 

районному (міському) відділі освіти. 

3. Характеристика адміністративно-господарської роботи завідуючої д/з. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                      М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                         Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Умови для створення повноцінної творчої гри дітей в групі (аналіз 

методиста). 

2. Планування роботи районного ( міського) методкабінету. 

3. Організація вивчення педагогічної діяльності вихователів методистом 

дошкільного закладу (етапи вивчення, принципи). 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

Зав. кафедрою                      М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                         Р.П.Вдовиченко 
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Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 
Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Обсяг контролю методистом д/з та завгоспом. 

2. Базовий компонент дошкільної освіти як результат розвитку системи 

дошкільного виховання в Україні. 

3. Підготовка інспектора та вимоги до нього щодо відвідування д/з. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Керівництво вихователем ігровою та трудовою діяльністю (групи ігор, 

етапи розвитку творчих ігор) дітей. (Аналіз методиста). 

2. Форми проведення методоб'єднань. 

3. ДНЗ, сім'я, громадськість як один з напрямів роботи методиста. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                         Р.П.Вдовиченко 

 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Поняття циклічності виховного процесу, його характеристика. 

2. Огляди та конкурси дошкільних закладів. 

3. Відвідування дошкільного закладу інспектором (методистом) відділу 

освіти. Вимоги до відвідування. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 
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Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Методична робота завідуючого ДНЗ. 

2. Види перевірок, їх характеристика. 

3. Обсяг роботи головного спеціаліста з дошкільної освіти. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Оформлення запису аналізу занять вихователів; мета перевірки 

календарних планів. 

2. Форми та методи контролю, показники ефективності спостереження. 

3. Документація головного спеціаліста з дошкільної освіти. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Принципи планування та організації роботи педагога. 

2. Виконавчий та ініціативний типи керівників, їх характеристика. 

3. Завідуюча ДНЗ, її функції та методи роботи, їх характеристика. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                             М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

 



174 
 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Двоєдиний характер діяльності інспектора. Задачі інспектування. 

2. Організація як одна з функцій управління. 

3. Контроль завідуючої ДНЗ, вимоги до нього, види та методи. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Аналіз навчальної діяльності, типи аналізу.  

2. Робота методичного кабінету в ДНЗ. 

3. Педагогічні наради, семінари, консультації їх значення для 

підвищення професійної компетенції педагога. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність:6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Педагогічні читання, вимоги до них. 

2. Основні напрями діяльності керівника д/з. 

3. Правове регулювання праці працівників дошкільної установи. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 
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Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Педагогічні ради, їх місце в навчально-виховному процесі ДНЗ. 

2. 3начення планування в роботі дошкільного закладу. 

3. Обсяг контролю завідуючим дошкільним закладом. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                     М.А. Хайруддінов   

Екзаменатор                        Р.П.Вдовиченко 

 

Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: 6.010101 «Дошкільна освіта» 

Навчальний предмет: Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 

1. Планування роботи інспектора. 

2. Методичні об'єднання, вимоги до них. 

3. Види контролю керівником ДНЗ освіти. 

 

Затверджено на засіданні кафедри дошкільної освіти  (протокол № 3 від 

«13 жовтня» 2017 р    .)     

 

Зав. кафедрою                    М.А. Хайруддінов   
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МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

“ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В 

УКРАЇНІ” 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Необхідною умовою вирішення на належному рівні завдань дошкільної 

освіти є використання, поряд із нормативно-правовим, науково-методичного 

забезпечення функціонування першої ланки системи освіти в Україні. 

У ст. 18 Закону України «Про дошкільну освіту» визначено одне з основних 

завдань органів управління системою дошкільної освіти – організація науково-

методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику 

досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій.  

Розробкою науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти – 

методичних рекомендацій, навчальних підручників і посібників, оновленого 

відповідно до модернізованого змісту дошкільної освіти дидактичного 

матеріалу, адресованого різним категоріям – студентам педагогічних 

навчальних закладів усіх рівнів акредитації, педагогам різних типів дошкільних 

навчальних закладів, батькам займаються провідні спеціалісти вгалузі 

дошкільної освіти. 

Бібліотеку сучасного керівника ДНЗ можна поповнити виданнями, які 

пропонують українські видавництва: 

 1 «Шкільний світ» http://www.osvitaua.com/shkilniy-svit/peredplata-gazety-

zhurnaly/dytyachiy-sadok.html 

 Науково-методична робота у дошкільному навчальному закладі Калуська 

Любомира, Отрощенко Наталія Миколаївна, Вірстюк Ірина. Рік видання: 

2011, Сторінок: 136 

Видання спрямоване на вдосконалення керівництва методичною роботою 

в дошкільному навчальному закладі. У чотирьох розділах і додатках висвітлено 

питання, які стосуються теоретико-методологічної основи, змісту, напрямів, 

структури, системного підходу (діагностика, планування, атестація, контроль, 

досвід), а також запропоновано активні форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами в сучасному дошкільному закладі. Посібник 

підготовлено на основі державних нормативно-правових документів у сфері 

дошкільної освіти. Для завідувачів і вихователів – методистів дошкільних 

навчальних закладів. 

 Педагогічна рада у дитячому садку Рік видання: 2010 Сторінок: 128 

У книжці подано інформацію про основні принципи організації 

педагогічної ради, її проведення, опубліковано різні за тематикою і формою 

організації матеріали педагогічних рад. 
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 Дитячий садок. Накази з питань основної діяльності Меленець Людмила. 

Рік видання: 2009 Сторінок: 128 

У посібнику послідовно і детально розкриваються питання 

управлінського спілкування у сферах збереження життя і здоров’я дітей, 

методичного обслуговування та раціонального харчування , організаційно-

педагогічної роботи, теоретичної та фахової підготовки працівників ДНЗ, 

методичної роботи, взаємодії закладу з сім’єю та громадськістю, 

адміністративно-господарської діяльності тощо, подано у вигляді циклограми 

орієнтовний перелік наказів керівника ДНЗ з питань основної діяльності на 

поточний рік. А також додаються інформаційні матеріали – плани заходів, 

графіки проведення різних видів робіт, які стануть у пригоді під час виконання 

наказів. 

 Робоча книга завідувача дитячого садка Рік видання: 2006 

Книга містить теоретичне підґрунтя та практичні поради для керівника 

дошкільного закладу. У структурі книги перелік державних нормативних 

документів про дошкільну освіту та документацій ну базу її забезпечення, 

орієнтовні схеми для здійснення контролю за навчальним, виховним, 

розвивальним процесом та організацією життєдіяльності дитячого колективу. А 

також у книзі ви знайдете циклограми з питань внутрішнього контролю на рік, 

графіки та схеми проведення перевірок навчально-виховного процесу у ДНЗ. 

 Дошкільна освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання Гураш Л., 

Вороніна Т. Рік видання: 2006 

Видання містить нормативно-правові акти вищих органів влади України, 

Міністерства освіти і науки України у сфері дошкільної освіти, що регулюють 

впровадження державних стандартів освіти. 

 Дитячий садок: управління. 2-ге вид. Рік видання: 2006 

Збірник складається з матеріалів з питань управління дошкільною 

освітою. Вір ознайомлює читачів, ял керувати людьми; зі способами прийняття 

рішень; пріоритетами управлінської діяльності; як проводити дискусії і як 

справитися зі стресовою ситуацією; а також допоможе з'ясувати, хто суб'єкт 

керування ДНЗ; чи потрібно навчати педагогів дитячих садків. А також 

подаються методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу, 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи, з питань безпеки життєдіяльності 

дітей та багато інших різнопланових статей, які стануть у пригоді керівникам 

різного рівня. 

 «Мандрівець» http://www.mandrivets.com/?go=show&idcatal=537 

- Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника 

дошкільного навчального закладу Романюк Ірина Анатоліївна ISBN 978-966-

634-613-4 Рік видання: 2012 Кількість сторінок: 280 

У навчально-методичному посібнику розкриваються основні питання 

керівництва дошкільним навчальним закладом, надаються практичні поради, 

що стосуються змісту управлінських функцій. Особливу увагу приділено 

питанням здійснення педагогічного аналізу, розробки річного плану та 

організації контролю в умовах дошкільного навчального закладу. 
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 Організаційна та адміністративна робота керівника дошкільного 

навчального закладу Ківшарь Любов Іванівна ISBN 978-966-634-535-9 Рік 

видання: 2011 Кількість сторінок: 328. 

Збірник містить поради щодо організації управлінської діяльності у 

дошкільному навчальному закладі, роботи з кадрами, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, роботи з батьками, атестації дошкільного навчального 

закладу. 

 Діловий щоденник керівника дошкільного навчального закладу 

Омельяненко Ніна Володимирівна, Курочка Ніна Миколаївна  

Видання відповідають вимогам Інструкції про ділову документацію у 

дошкільних навчальних закладах (наказ МОН України № 32 від 30.01.1998 р.) і 

створені для успішної організації роботи кожного підрозділу ДНЗ, належного 

виконання посадових обов’язків працівниками та забезпечення повноцінної 

організації життєдіяльності дітей. 

 Настільна книга керівника дошкільного навчального закладу. Частина 3 

Омельяненко Ніна Володимирівна, Курочка Ніна Миколаївна ISBN 978-

966-634-503-8 

Збірник містить нормативно-правові документи (закони, постанови, 

накази, листи) щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів. 

 Педагогічна рада у дошкільному навчальному закладі: технологія 

розробки, підготовки та проведення Романюк Ірина Анатоліївна ISBN 

978-966-634-359-1 Рік видання: 2008 Кількість сторінок: 128 

У посібнику розкрито основні теоретичні та практичні питання щодо 

підготовки та проведення педагогічної ради у дошкільному навчальному 

закладі; надано рекомендації щодо структури річного циклу педагогічних рад, 

оформлення протоколів, аналізу ефективності роботи педагогічної ради; подано 

зразки проведення педагогічних рад. 

 Керівництво дошкільним навчальним закладом: Інформативно-методичні 

матеріали на допомогу керівникові дошкільного навчального закладу 

Майор Н., Тимофеєва Ольга Олександрівна, Манилюк Юлія 

Станіславівна ISBN 966-634-246-4 Рік видання: 2007 Кількість сторінок: 

168 

Матеріали збірника розкривають концептуальні засади модернізації 

дошкільної освіти, мету, завдання та пріоритетні напрямки її розвитку. У 

збірнику подані сучасні вимоги до організації керівництва дошкільним 

навчальним закладом, до контролю і управління навчально-виховним 

процесом, а також орієнтовні форми контролю за різними видами діяльності в 

дошкільному навчальному закладі. Збірник містить інформативний матеріал 

для роботи з батьками в системі дошкільної освіти. 

 «Основа» http://book.osnova.com.ua/books/18/85/1293 

 Настільна книга керівника ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ Автор: / упоряд. 

Чала Т. Т. Видавництво: ВГ «Основа» Мова: українська Сторінок: 512 

Формат: А5 Код: 30ДН53 
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Книга містить актуальний матеріал для керівників ДНЗ: пріоритетні 

напрями управлінської діяльності й організації навчально-виховного процесу; 

програму розвитку ДНЗ; документацію щодо організації контролю за 

функціонуванням і розвитком ДНЗ; порядок атестації працівників та ін. 

Матеріали допоможуть оптимізувати педагогічний процес й поліпшити роботу 

всього закладу. 

 150 відповідей на запитання керівника ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ Автор: 

- Видавництво: ВГ «Основа» Мова: українська Сторінок: 224Формат: А5 

Код: 30ДН48 

Ця книга стане в нагоді тим, хто бажає опанувати сучасні методи 

управління педагогічним колективом. У ній систематизований практичний 

матеріал щодо проблем організації дошкільного виховання. Якими є функції 

управління? Яким вимогам відповідає лідер сучасного колективу? Що таке 

інновація? Які існують типи технологій? На ці та інші запитання Ви знайдете 

детальні відповіді у посібнику. 

 Як оцінити роботу ДНЗ (самоконтроль, моніторинг результатів...) Серія: 

Керівнику ДНЗ Автор: Швайка Л. А. Видавництво: ВГ «Основа» Мова: 

українська Сторінок: 176 Формат: А5 Код: 30ДН75 

У збірку вміщено пропозиції щодо оцінювання діяльності дошкільного 

навчального закладу. Застосування основних методів та прийомів аналізу 

результатів дошкільного навчального закладу за всіма напрямками діяльності 

дасть змогу всебічно оцінити стан справ і підвищити якість роботи ДНЗ. 

 Посадові інструкції працівників ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ Автор: 

Швайка Л.А. Видавництво: ВГ «Основа». Мова: українська Сторінок: 144 

Формат: А5 Код: 30ДН97 

У посібнику представлені орієнтовні посадові інструкції для всіх 

категорій працівників дошкільного навчального закладу відповідно до діючого 

штатного розпису. 

 Експериментальна діяльність в ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ Автор: / 

упоряд. Швайка Л. А., Молодушкіна І. В. Видавництво: ВГ «Основа» 

Мова: українська Сторінок: 192 Формат: А5 Код: 30ДН115 

Посібник допоможе організувати експериментально-дослідну роботу в умовах 

ДНЗ. До уваги практиків представлені теоретичні основи експерименту, вимоги 

і нормативна база щодо його проведення, аспекти психолого-педагогічного 

супроводу інноваційним процесом. У посібнику представлені рекомендації 

щодо організації пошуково-дослідної роботи з дітьми в ДНЗ. 

 Атестація дошкільного навчального закладу: досвід роботи Серія: 

Керівнику ДНЗ Автор: Жовнєр С. І. Видавництво: ВГ «Основа» Мова: 

українська Сторінок: 228 Формат: А5 Код: 30ДН81 

Даний посібник містить докладний опис досвіду проходження державної 

атестації ДНЗ № 395 — ЦРД "Росток". Увазі читача пропонується варіант 

складання самоаналізу організації функціонування дошкільного навчального 

закладу відповідно до умов атестації. В додатках відповідно до блоків 

самоаналізу висвітлюються деякі аспекти роботи ДНЗ. Матеріали посібника 
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можуть використовуватися як під час проходження атестації, так і в 

повсякденному житті дошкільного закладу. 

 Планування роботи дошкільного навчального закладу (за Базовою 

програмою розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі") Серія: 

Керівнику ДНЗ Автор: Анісімова О. Е., Колінько Н. О., Полєвікова О. Б. 

Видавництво: ВГ «Основа» Мова: українська Сторінок: 192 Формат: А5 

Код: 30ДН154 

Посібник містить актуальну практичну інформацію для працівників 

дошкільної галузі щодо планування навчально-виховної роботи ДНЗ відповідно 

до положень Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», а 

також авторську програму «Гармонія інтелекту, духовності та здоров’я», що не 

дублює зміст Базового компонента дошкільної освіти, доповнює його 

варіативним (змінним) компонентом. 

 Педагогічні ради в ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ Автор: Чала Т. Т., Швайка 

Л. А. Видавництво: ВГ «Основа» Мова: українська Сторінок: 208 Формат: 

60х90/16 Код: 30ДН35 

Посібник містить повний комплект документації, необхідної керівникові 

дошкільного закладу для успішної організації його роботи в різних аспектах. 

Для методистів подано зразки проведення моніторингу, аналізу педагогічного 

процесу, різноманітних довідок, планів тощо. 

 Методична робота в ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ Автор: Швайка Л.А. 

Видавництво: ВГ «Основа» Мова: українська Сторінок: 288 Формат: 

60х90/16 Код: 30ДН30 

Посібник містить повний комплект документації, необхідної керівникові 

дошкільного закладу для успішної організації його роботи в різних аспектах. 

Для методистів подано зразки проведення моніторингу, аналізу педагогічного 

процесу, різноманітних довідок, планів тощо. 

 Адміністративно-господарська діяльність в ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ 

Автор: Чала Т.Т., Швайка Л.А. Видавництво: ВГ «Основа» Мова: 

українська Сторінок: 320 Формат: 60х90/16 Код: 30ДН36 

Посібник містить повний комплект документації, необхідної керівникові 

дошкільного закладу для успішної організації його роботи в різних аспектах. 

Для методистів подано зразки проведення моніторингу, аналізу педагогічного 

процесу, різноманітних довідок, планів тощо. 

 Створення безпечних умов функціонування ДНЗ Серія: Керівнику ДНЗ 

Автор: Швайка Л. А. Видавництво: ВГ «Основа» Мова: українська 

Сторінок: 288 Формат: А5 Код: 30ДН98 

Матеріали посібника допоможуть організувати роботу з питань охорони 

праці, протипожежної безпеки в сучасному дошкільному навчальному закладі. 

В ньому подані нормативні документи, орієнтовні інструкції, розробки заходів 

із персоналом ДНЗ, а також рекомендації щодо проведення роботи з 

попередження дитячого травматизму. 

 «Ліпс» http://lips.zp.ua/ourpublication/programms.html 
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 Організація безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі: 

Практичний посібник для керівників ДНЗ – 2-е вид., виправ. та доп. 

Упор.: З.Д. Каржова, С.А. Панченко. Частина 1. 2012 — 308 с.  

Посібник містить матеріали щодо створення здорових та безпечних умов 

праці в дошкільному навчальному закладі, навчання та перевірки знань усіх 

категорій працівників, інструкції, зразки документів про розслідування 

нещасних випадків, організацію роботи з пожежної безпеки та адміністративно-

громадський контроль за станом охорони праці, заходи з охорони праці, 

актуальні на 2012 рік. До видання додається CD-диск, що містить посадові 

(робочі) інструкції та інструкції з охорони праці. 

 Організація безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі: 

Практичний посібник для керівників ДНЗ – 2-е вид., виправ. та доп. 

Упор.: З.Д. Каржова, С.А. Панченко. Частина 2. Інструкції з охорони 

праці для окремих професій та видів робіт у ДНЗ. - 2012 — 252 с. 

Друга частина посібника містить інструкції з охорони праці для окремих 

професій та видів робіт у ДНЗ на допомогу керівникові щодо забезпечення 

здорових та безпечних умов праці працівників дошкільного навчального 

закладу станом на 2012 рік. До видання додається CD-диск, що містить 

посадові (робочі) інструкції та інструкції з охорони праці. 

 Виховання без насилля. Дайджест 8 Упор. О.М. Байєр, О.М. Сироватко, 

Ю.М. Чемодурова 2011 — 300 с. 

Запропоноване видання розкриває питання теорії та практики щодо 

попередження насильства та захисту прав дитини в сім’ї та закладах освіти. 

Наведені матеріали, які запропоновано різними авторами, допоможуть батькам 

та спеціалістам служб захисту дитини від насильства в системі дошкільної та 

початкової освіти коротко ознайомитись зі світовим досвідом щодо 

ненасильницького виховання та подолання наслідків насилля. 

 Діагностика як метод моніторинґових досліджень професійної 

компетентності педагогів дошкільного навчального закладу І.А. Романюк 

2012. – 156 с. 

У навчально-методичному посібнику систематизовано матеріали щодо 

теоретичних питань діагностики, представлено модель діагностування 

професійної компетентності педагога дошкільного навчального закладу із 

параметрами, критеріями та системою оцінювання його діяльності. Ці 

матеріали допоможуть фахівцям дошкільної освіти конструктивно та 

об’єктивно підходити до здійснення моніторинґових досліджень та 

забезпечувати якісну систему науково-методичної роботи з педагогічними 

кадрами. 

 Управлінська діяльність в системі дошкільної освіти: теорія і практика. 

Дайджест 7 Упор. К.Л. Крутій, О.М. Байєр, З.П. Дорошенко, О.М. 

Каплуновська, Н.В. Погрібняк 2009. — 224 с. 

Запропоноване видання розкриває питання теорії та практики управлінської 

діяльності в системі дошкільної освіти. Наведені матеріали, які запропоновано 
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різними авторами, допоможуть управлінцям різного рівня творчо їх 

застосовувати в управлінській діяльності в системі дошкільної освіти. 

 Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту Уклад.: 

В.В. Бакуменко, К.Л. Крутій, Н.В. Погрібняк 2007. — 356 с. 

У збірнику подано нормативно-законодавчі акти щодо функціонування і 

розвитку дошкільних навчальних закладів, чинні на 2007 рік. Перше видання 

збірника вийшло у 1999 році, друге – у 2002, третє – у 2003, четверте – у 2005 

році. 

 Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в дошкільному 

навчальному закладі. Дайджест 6 Упорядник О.М. Байєр. 2008. — 236 с. 

Запропоноване видання розкриває теоретичне обґрунтування психолого-

педагогічної підтримки дітей дошкільного віку в умовах сім’ї і дошкільного 

навчального закладу. Наведені наукові статті та практичні рекомендації 

допоможуть у запровадженні психолого-педагогічного супроводу розвитку 

дошкільників, створенні атмосфери емоційного благополуччя дитини в 

закладах освіти. 
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Самостійна робота студентів з дисципліни «ОРГАНІЗАЦІЯ І 

КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ» займає важливе 

місце у навчальному процесі ВНЗ при підготовці фахівців спеціальності  

Дошкільна освіта. Ефективна організація навчально-виховного процесу в 

системі професійної підготовки майбутніх  вихователів, керівників дошкільних 

навчальних закладів неможлива без належної організації самостійної роботи 

студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завдання для самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до педагогічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності  вчителя. Завдання 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та активуванню 

процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована на 

формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах педагогіки, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. Їх 

підготовка сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу і формуванню у 

студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до практичних занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, практичних 

занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до іспиту. 

 

Види самостійної роботи: 

1. Міні - творча робота  

Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують не лише  

теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне емпіричне дослідження за 

методиками (тест, анкета, інтерв»ю тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може 

бути друкований текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 

сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, список 

літератури (не менше 3 джерел). 
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Максимальний бал –10.  2 роботи за період навчання 

2. Реферат 

Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не лише  

переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто передбачає 

критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 сторінок, план, список 

літератури  (не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал -10.   2 роботи за період навчання. 

 

3. Аналіз монографій 

Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично проаналізувати 

оригінальний текст і зробити власні висновки щодо його актуальності. Обсяг – 

3 сторінки. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

4. Складання опорного конспекту. 

Ця форма самостійної роботи передбачає складання конспекту, який має творчу 

форму. Опорний конспект кодує зміст інформації за допомогою поєднання 

графічних символів, малюнків, цифр, ключових слів та ін.. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

5. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який складається з 

певної кількості пунктів (із заголовками) та підпунктів. Кожен пункт плану 

відповідає певній частині конспекту. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

6. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які розкривають 

закономірності якогось явища. 

6) Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

Оцінювання наукових доповідей. Тривалість доповіді – від 7 до 10 хвилин. 

Доповідь представляється в письмовій та усній формі. За доповідь максимально 

можна отримати 10 балів. Оцінювання доповіді див. у табл.1. 

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студента 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не більше, 

ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення окремої 

навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і 

самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та змісту 

конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної мети в 

реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в навчальному 

процесі практичних, ських і лабораторних занять. 

 Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для  
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самостійної роботи 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних 

кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в домашніх умовах. У 

необхідних випадках ця робота проводиться згідно із заздалегідь складеним 

графіком, що гарантує можливість індивідуального доступу студента до 

потрібних дидактичних засобів. 

Методичне забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

До навчально-методичного забезпечення СРС відносяться:  

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та 

навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в 

електронному вигляді у відповідності до державного стандарту освіти; 

- методичні рекомендації та посібники з організації СРС; 

- завдання для самостійної роботи студентів; 

- інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 

семестрових завдань тощо; 

- тематика рефератів та доповідей; 

- тематика курсових робіт та проектів і методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- тематика кваліфікаційних робіт та методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

- питання до іспитів та заліків; 

- методичні вказівки щодо написання та оформлення звітів про 

проходження практики. 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру та 

особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її 

вивчення, виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та 

умов навчальної діяльності.  

Згідно з Положенням про організацію освітнього простру в МНУ, навчальний 

тиждень — це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, питань, 

завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 

- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 
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- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених в 

базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок 

загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну роботу 

викладача. За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу викладачів, 

проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом семестру 

(поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, консультації перед 

контрольним заходом (екзаменаційні) проводяться за графіком 

деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, передбачених 

робочим навчальним планом, у студентів заочної форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових проектів;  

- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 

                                    Таблиця 

1 

Розподіл балів за наукову доповідь 

Вимоги Бали 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну позицію. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

9-10 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року, або 2) доповідач висловив і 

обґрунтував свою власну позицію. 

7-8 
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Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) до і після 2000 року. Студент 

доповідає, не заглядаючи у конспект. 

5-6 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 року. Студент 

доповідає, заглядаючи у конспект. 

3-4 

Доповідь недостатньо повно висвітлює тему, студент не 

вклався у час, використані результати наукових досліджень 

(монографії, наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 

року. Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

1-2 

Доповідь не відповідає темі виступу 0 

 

Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять  

 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів на 

підставі індивідуально виконаних завдань. Практичні заняття проводяться з 

основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з 

навчальною і науковою літературою. 

 

Головна мета практичних занять - сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та методичної 

літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до заняття студенти самостійно відпрацьовують 

літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться критично оцінювати різні 

джерела знань. Під час практичного  заняття організовується дискусія із 

завчасно визначених тем, до яких студенти готують тези відповідей або 

індивідуально виконані реферати-доповіді.  

 

Основними завданнями практичних занять  є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 
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-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в 

країні. 

 

Практичні заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом заняття, рекомендованою 

літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за темою заняття, що 

вміщений у навчальних посібниках. Це дасть змогу скласти загальне уявлення 

про тему, яку виносять на практичне заняття. Якщо з цієї теми прочитано 

лекцію, то корисно також ретельно опрацювати її конспект. Лише після цього 

розпочинається самостійна робота над вивченням першоджерел.Окрему ланку в 

процесі підготовки до практичного заняття становить безпосередня підготовка 

виступу з того чи того питання. Варто, щоб студент привчав себе виступати не 

за готовим текстом, зачитуючи його, а своїми словами, користуючись лише 

коротким планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, записами 

цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити вміння виявляти 

самостійність під час виступів. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все залежить 

від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до  заняття кожен 

студент повинен: 

6) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми  

заняття;   

7) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми заняття;  

8) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

9) скористатися при потребі консультацією викладача;  

10) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск  

заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати 

цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі 

при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

- переважну більшість практичних занять буде проведено у формі 

інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль 

якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи; 
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- практичне заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми практичного 

заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, 

розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на заняттях сприяють поповненню словарного запасу, а 

також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на занятті висловити свою точку зору та подолати прогалини, які 

мали місце у відповіді. Активна участь на практичних заняттях прищеплює 

навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою 

позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття 

вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам у. Якщо ж 

доповідач чи інший виступаючий на практичному занятті припускає явні 

помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати 

слово іншому; 

- закінчується заняття заключним словом викладача, в якому 

аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів 

(виступ зпитання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та 

нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.  

 

Система контролю самостійної роботи студентів 

Основною формою контролю та оцінювання самостійної роботи студентів є 

проведення контрольних заходів. Контрольні заходи у вищій школі включають 

поточний та підсумковий контроль. Поточний контроль здійснюється під час 

проведення практичних, лабораторних занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення 

поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня 

знань визначаються відповідною кафедрою. Підсумковий контроль 

проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому 

(кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий 

контроль включає семестровий контроль та державну атестацію студента.  

Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом 

для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на 

підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався 

при проведенні навчальних занять. Контроль СРС здійснюється в залежності 

від виду самостійної роботи і передбачає такі форми:  

- тестування; 

- контрольні та розрахунково-графічні роботи; 
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- контрольні питання після кожної лекції; 

- співбесіда; 

- захист курсових робіт і проектів; 

- перевірка виконання індивідуальних завдань під час практики; 

- ділові ігри та творчі наукові конференції; 

- колоквіуми; 

- завдання, що передбачають нестандартні рішення; 

- звіти з виконання лабораторних та інших видів робіт; 

- інші форми. 

Приклади форм самостійної роботи студентів, контролю та звітності. 

 

Форми і засоби проміжного та підсумкового контролю знань 

Контроль роботи студента є необхідним компонентом навчального процесу, 

який має на меті визначення реального рівня професійної підготовки студента, 

а також надання необхідних рекомендацій, сприяючих подальшому розвитку 

творчої особистості студента. Об’єктами контролю є отримані студентами 

знання в процесі засвоєння матеріалу дисципліни на лекціях, ах, диспутах та 

під час виконання самостійних, індивідуальних завдань. Логічним завершенням 

процесу контролю є процедура оцінювання. 

Оцінка знань студентів здійснюється за результатами поточного та 

підсумкового контролю. Поточний та підсумковий контроль здійснюється в 

кредитно-модульній системі. Форми поточного контролю: психологічний 

диктант, експрес опитування на лекціях,  тестування, рубіжні перевірочні 

роботи, контрольний захід. Оцінка знань та вмінь студента базується на сумі 

отриманих балів: на лекційному занятті; на семінарському занятті; під час 

індивідуальної роботи з викладачем. 

Контроль під час семінарського (практичного) заняття може бути 

реалізованим: у формі тестування, психологічного диктанту, за результатами 

роботи над індивідуальною роботою, участі в обговореннях, виступу з 

доповіддю.  
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Основне завдання вищої освіти полягає у формуванні творчої 

особистості фахівця, здатної до саморозвитку, самоосвіти, інноваційної 

діяльності. Виконання цього завдання навряд чи можливе лише через 

передачу знань у готовому вигляді від викладача до студента. Необхідно 

перевести студента з пасивного споживача знань у активного їх творця, який 

вміє сформулювати проблему, проаналізувати шляхи розв'язання, знайти 

оптимальний результат і довести його правильність. В цьому допоможе 

належна організація самостійної роботи студентів заочної та дистанційної 

форм навчання. 

Самостійна робота – це форма організації індивідуального вивчення 

студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. 

Мета самостійної роботи студента – сприяти формуванню самостійності як 

особистісної риси та важливої професійної якості молодої людини, суть якої 

полягає в уміннях систематизувати, планувати, контролювати й регулювати 

свою діяльність без допомоги й контролю викладача. 

Завданнями самостійної роботи студента можуть бути засвоєння певних 

знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація набутих знань, їхнє 

застосування при вирішенні практичних завдань та виконання творчих робіт, 

виявлення прогалин у системі знань із предмета. Самостійна робота дає 

можливість студенту працювати без поспіху, не боячись негативної оцінки 

товаришів чи викладача, а також обирати оптимальний темп роботи та умови 

її виконання. 

Для реалізації самостійної роботи в процесі вивчення навчального 

предмета студенти виконують комплекс завдань різних типів відповідних 

рівнів складності. Одним із таких завдань є виконання контрольних робіт з 

окремих дисциплін. 

Виконання контрольної роботи студентами заочної та дистанційної 

форм навчання є важливою складовою навчального процесу. Контрольну 

роботу студенти заочної та дистанційної форм навчання виконують згідно з 

навчальним планом. 

Метою написання контрольних робіт є закріплення знань з відповідного 

навчального курсу, що передбачає оволодіння студентами заочної та 

дистанційної форм навчання методами наукового аналізу, самостійного 

вивчення теоретичного матеріалу того чи іншого курсу. 

Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в 

оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни, 

 

надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим, 

трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не 

перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10 

 

годин. 
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Студент одержує завдання під час настановчої сесії. Якщо він пропустив 

сесію з поважних причин, то особисто звертається за завданнями на 

відповідні кафедри згідно до графіка навчального процесу. Кафедра повинна 

повідомити студента про прізвище викладача дисципліни, його контактні 

дані для отримання необхідних консультацій. Повний термін перевірки 

роботи від надходження в університет до видачі результатів студентам – 10 

днів. Тривалість рецензування викладачем – 7 днів. 

Завдання контрольної роботи – перевірити рівень знань з конкретної 

теми або проблеми. 

У процесі підготовки контрольної роботи студенти набувають навичок 

роботи з монографіями, науковими статтями, нормативними і статистичними 

матеріалами. Вони також вивчають основні вимоги щодо оформлення 

наукових робіт. Контрольну роботу з навчальної дисципліни студенти 

виконують відповідно до затвердженої тематики за їх власним вибором. Крім 

того, за погодженням з викладачем, студент може запропонувати свій варіант 

теми контрольної роботи. 

Перед виконанням контрольної роботи студент має детально вивчити 

лекційний матеріал з курсу, підібрати відповідну навчальну, методичну та 

спеціальну літературу за рекомендованим списком (а також самостійно 

підібраною). 

 

 

МЕТОДИКА РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЮ І НАУКОВО- 

МЕТОДИЧНОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ 

 

У справі організації самостійної роботи студента на першому місці 

знаходяться вміння працювати з навчальною і науково-методичною 

літературою. Кожен студент повинен правильно і швидко знаходити 

потрібну книжку, довідник, словник, знати основи бібліографії. 

Бібліографія полегшує і прискорює пошук потрібної літератури при 

підготовці доповідей, інформації, а також у процесі наукової роботи. 

Бібліографічні видання   інформують   читачів   про   видану   літературу, 

публікують анотації до книжок і журнальні статті для бібліотечних каталогів. 

Кожна бібліотека має каталоги, що полегшують підбір літератури. Студенти 

повинні знати, що каталоги є систематичні, предметні й алфавітні. У 

систематичному каталозі відображено весь фонд даної бібліотеки, а картонки 

розкладаються за галузями знань. Предметні каталоги є різновидом 

систематичних каталогів; картонки в них зібрані в алфавітному порядку 

відповідно до змісту книг. В алфавітних каталогах картонки стоять в 

алфавітному порядку за прізвищами авторів або назв книг, якщо автори не 

вказані. До цього каталогу звертаються у тому випадку, коли потрібно 

вияснити наявність книг певного автора в бібліотеці або знайти потрібну 

книжку, назва якої вже відома читачеві. 

Для відшукання книги з якогось питання читач повинен знайти в 
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систематичному каталозі відповідний розділ або підрозділ у цьому розділі, 

переглянути всі зібрані в них картонки і скласти необхідний список 

літератури. До цього списку слід, передусім, включити урядові директивні 

матеріали, основні праці вчених з даної проблеми, підручники, навчальні 

посібники, методичні матеріали; потрібно також переглянути картонки нових 

надходжень до бібліотеки і включити до списку джерела, які з'явилися 

останнім часом (журнальні статті, брошури, книги). У кожній бібліотеці є 

картотека журнальних та газетних статей. В такій картотеці можна знайти 

назви статей, опублікованих у періодичних виданнях з проблем дисципліни, 

 

назви  статей  зі  збірників  наукових  праць,  матеріали  різних  конференцій, 

учені записки і т. п. Ці картотеки несуть оперативну інформацію, тому що 

частіше, ніж інші, поповнюються свіжими матеріалами. У бібліотеках 

(обласній та інших ВНЗ) є також картотеки авторефератів дисертацій з 

необхідної тематики. В картках, окрім авторів книг, їх назв, року, місця 

видання і видавництва, проставляються бібліотечні шифри (у лівому 

верхньому кутку). Щоб швидко отримати замовлену книжку, необхідно 

вказати всі її дані, в тому числі і шифр, оскільки це значно полегшує 

бібліотекарям пошук потрібної книги. 

Під час навчання студенту доводиться звертатися до різних довідкових 

видань. До них відносяться енциклопедії, довідники, словники. Так, в 

словнику можна знайти стисло викладені матеріали з різних правових 

питань. Інформацію про літературу, яка готується до друку, студент може 

знайти у спеціальних каталогах видань конкретних видавництв. Про 

літературу, яка вже побачила світ, та про опубліковані журнальні й газетні 

статті постійно інформують спеціальні видання: «Літопис журнальних та 

газетних статей», «Книжковий літопис». У пошуках потрібної літератури 

можна скористатися останніми номерами журналів, які подають зведену 

інформацію про опубліковані в них упродовж минулого року статті. Списки 

літератури є і в багатьох книжках, підручниках, навчальних посібниках, 

наукових статтях. У спеціальних реферативних бюлетенях студент може 

відшукати потрібну інформацію про літературу, видану за рубежем. 

Підбір потрібної книги доцільно розпочинати з перегляду каталогів. У  

багатьох  бібліотеках,  окрім  каталогів,  складаються  рекомендовані  списки 

літератури з різних розділів (до курсових чи дипломних робіт). Крім того, 

студент може отримати кваліфіковану допомогу у чергового бібліотекаря. 

Для майбутнього вчителя дуже важливо навчитися працювати з книгою. 

Адже книга – джерело знань. Щоб здобути їх з книжки, необхідні певні 

знання. 

Оскільки протягом навчання студентам доводиться опрацьовувати 

багато літератури, то їм важливо навчитися читати книги. Перш за все 

необхідно виробити навички раціонального і швидкого читання. Техніка 

швидкого читання ґрунтується на вмінні сприймати одночасно кілька слів, а 

то й цілий абзац, без мисленнєвого їх висловлювання. Пам'ять і мислення у 
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цей момент настільки активізовані, що дозволяють сприймати майже весь 

текст. Зрозуміло, що для цього потрібні спеціальна підготовка і тривале 

тренування. Ця форма читання ознайомча за своїм характером і доступна 

всім. 

Другим важливим етапом у покращенні техніки читання є вироблення 

відповідної установки, готовності до самовдосконалення. Дуже важливою 

умовою тут виступають вольові засилля, уміння примусити себе працювати в 

заданому ритмі і напрямку. 

Економія часу у процесі роботи з книгою досягається не тільки за 

рахунок швидкості читання, а й за рахунок вибору найкращого в даних 

умовах різновиду читання. 

Важливе місце займає попереднє читання. У процесі такого читання 

відмічаються всі незнайомі, іноземні слова, наукові терміни і поняття, щоб у 

подальшому можна було вияснити їх значення, наприклад, за словниками чи 

довідниками. 

За необхідності повністю охопити зміст розділу, статті, книги в цілому 

використовується наскрізне читання (читання підряд), що передбачає уважне 

прочитання всього матеріалу. 

Вибіркове читання передбачає певний відбір матеріалу для читання з 

метою його поглибленого вивчення. Інколи така необхідність виникає, коли 

треба знайти відповідь на певне запитання, тобто цей вид читання 

визначається інтересами і практичними потребами читача. 

Повторне читання – з метою повернутися до того, що дуже потрібне 

або не зовсім зрозуміле, через якийсь час є потреба ґрунтовно осмислити 

його. 

Під час роботи з першоджерелами використовується аналітичне 

читання (або читання з опрацюванням матеріалу) – критичний розбір змісту 

з метою глибокого його вивчення, конспектування найістотнішого. Воно 

супроводжується виписуванням фактів, цитат, висновків на картки, 

 

складанням тез, рефератів і т. д. 

Швидке ознайомлення з книгою в цілому при великій швидкості 

читання (за 1,5-2 години прочитується до 200-300 сторінок) називають 

партитурним читанням. 

Змішане читання – застосування різних видів читання залежно від 

змісту матеріалу, цілей і завдань його вивчення. 

Економія часу та енергії читача досягається не тільки швидкістю 

читання і запису, а й за рахунок уміння правильно обрати і реалізувати 

раціональний вид запису (план, тези, конспект, анотація, рецензія, реферат та 

ін.). 

План – короткий, логічно побудований перелік запитань, які 

розкривають зміст прочитаного матеріалу. У ньому немає конкретного 

викладу матеріалу, а є структура, що визначає зміст. Щоб уміти складати 

план, потрібно навчитися виділяти з прочитаного головні думки, 
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встановлювати співвідношення, зв'язки між ними, чітко і коротко 

формулювати їх. Розрізняють плани: простий, складний, цитатний тощо. 

Тези – це коротко сформульовані основні думки, положення 

прочитаного матеріалу. Якщо кожен пункт плану – це запитання, то тези 

являють собою узагальнену, коротку на нього відповідь. Вони виражають 

саму сутність, але не розкривають змісту. 

Чи  не  найчастіше  студентам  потрібне  вміння  складати  конспект  – 

короткий виклад прочитаного матеріалу, доповіді, лекції, статті і т. д. 

Маючи в основі план і тези або план у тезисній формі, легко залучити 

для їх розкриття фактичний матеріал. Конспект містить в собі не тільки 

констатуючу, а й аргументуючу частину: приклад, доведення виучуваного 

матеріалу, власні думки і т. д. 

 

Студенти повинні вміти складати  анотації  (невеликий  (10-20 рядків) 

опис змісту книги або статті, що інколи включає їх коротку оцінку) і рецензії 

– коротку оцінку виучуваного матеріалу. У рецензії дається виклад суті 

проаналізованого матеріалу (статті, книги, доповіді, лекції і т. д.), 

 

аналізуються  його  зміст  і  форма,  відзначаються  достоїнства  і  недоліки, 

робиться узагальнення. Оціночні судження в рецензії повинні бути 

переконливо аргументовані. 

Студенти повинні вміти виписувати цитати – дослівні витримки з 

книги, що найбільш характерно відображає ту чи іншу думку автора. У них 

вказуються автор, назва його роботи, місце і рік видання, а також сторінка. 

Перераховані вище види роботи і є тими виписками чи записами, які 

виступають відносно самостійно, використовуються в різних комбінаціях 

залежно від поставлених цілей і завдань. 

Всі ці види роботи з літературою використовуються під час написання 

контрольних робіт, які є одним з найпоширеніших видів самостійної роботи 

студентів заочної та дистанційної форми навчання. 

 

МЕТОДИКА НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Першим етапом написання роботи є складання бібліографії з обраної 

наукової теми. У роботах подібного рівня не рекомендується обмежуватися 

лише навчальною літературою (підручниками, посібниками або 

методичними розробками), а обов'язково слід ознайомитися з кількома 

спеціальними науковими або науково-популярними дослідженнями, що 

підвищить якісний рівень роботи, її наукову цінність. 

Наступним підготовчим етапом є глибоке вивчення історичних джерел – 

знаходження найбільш яскравих документальних підтверджень тим фактам, 

що викладаються в контрольній роботі, ретельний аналіз та оцінка 

відповідних документів. 

На наступному етапі здійснюється систематизація й узагальнення 



199 
 

фактичного матеріалу – накопичення необхідного обсягу інформації 

відповідно до теми і структури роботи, відбір найбільш переконливих і 

вагомих даних, розташування їх у певній хронологічній і тематичній 

послідовності. 

Вся підготовча робота завершується аргументованим та логічним 

викладенням особистих думок у письмовій формі. Головною умовою 

досягнення логічності під час написання контрольної роботи є чітке 

розуміння студентом мети, головних напрямків і кінцевого результату свого 

дослідження. Робота повинна бути переконливою, містити органічний зв'язок 

між окремими питаннями, а також між кожним з них і всією темою в цілому. 

 

Обов'язково потрібно використовувати різноманітні види аргументів та 

доводів: порівняння, зіставлення, посилання на джерела тощо. 

Робота над контрольною роботою має бути послідовною, з чітким 

урахуванням її головних етапів, які передбачають: 

- обрання теми,  

- складання плану,  

- виявлення джерельно-історіографічної бази обраної проблеми,  

- конспектування літератури і підбір цитат, які необхідно виписувати 

точно (а іноді й дослівно), із зазначенням сторінок розташування в тексті,  

- власне написання контрольної роботи.  

Контрольна робота повинна включати: 

 титульний аркуш, на якому вказується назва міністерства, 

навчального закладу та кафедри, назва теми контрольної роботи,  

відомості  про  студента  (факультет,  група,  прізвище,  ініціали), 

місце й рік написання (Додаток А); 

 план роботи, що відбиває внутрішню структуру роботи (Додаток 

Б);  

 вступ;  

 основна частина, яка передбачає безпосереднє висвітлення питань 

плану роботи і складається з відповіді на теоретечні питання і, 

якщо є практичні, то й розв'язання практичного завдання;  

висновки;  

 список використаної літератури в алфавітному порядку.  

 

У Вступі обов’язково слід зазначити мету написання роботи, стисло 

охарактеризувати ступінь розробки проблеми у літературі.  

Приступаючи до розкриття змісту кожного пункту плану, слід 

повторити його найменування. Викладення матеріалу повинно бути 

самостійним, у разі цитування текст слід подавати у лапках і супроводжувати 

посиланнями. Оформлення посилань – у квадратних дужках, наприклад: 

[4, 217], де перша цифра означає номер у переліку літератури, а друга – 

номер сторінки. В кінці кожного розкритого питання належить робити 

узагальнення. 
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Після розкриття теми треба зробити висновки та навести перелік 

літератури, що цитувалася та використовувалась при підготовці та написанні 

контрольної роботи. 

 

ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Контрольна робота пишеться від руки або за допомогою технічних 

засобів. Обсяг контрольної роботи – 18 сторінок учнівського зошиту або 12– 

15 аркушів формату А 4, не враховуючи титульного аркушу, плану роботи та 

переліку літератури. 

Оформлена контрольна робота здається на відповідну кафедру для 

рецензування завчасно, до початку сесії, протягом якої студенти будуть 

складати залік чи іспит з цієї дисципліни. 

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись таких 

вимог: 

- контрольна робота повинна бути охайно оформленою, розбірливо 

написана без скорочення слів (крім загальновідомих скорочень) та надіслана  

у відповідні встановлені строки;  

- сторінки роботи повинні бути пронумеровані (нумерація наводиться у 

правому верхньому кутку листка), а також мати поля для зауважень;  

- зміст контрольної роботи повинен відповідати планові та повністю 

розкривати питання плану;  

- у тексті роботи слід виділяти й озаголовлювати відповідні розділи;  

- в кінці контрольної роботи наводиться список використаної студентом 

літератури згідно встановлених вимог (Додаток В);  

- контрольна робота може бути написана від руки або за допомогою 

технічних засобів і має бути підписана студентом із зазначенням дати її 

виконання.  

При неповному та неправильному виконанні контрольної роботи і 

порушенні інших вимог контрольна робота не зараховується. 

 

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Робота,  яка  виконана  студентом  відповідно  до  необхідних  вимог, 

перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена 

контрольна робота є одним із видів обов'язкових навчальних робіт, за 

результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового 

контролю. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні 

підсумкової оцінки. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна 

робота залишається у нього для участі у повторній здачі. 

Контрольні роботи,    які    визнані    викладачем    незадовільними, 

повертаються студенту для повторного виконання. У такому разі викладач 

обґрунтовує невідповідність роботи критеріям оцінювання та надає термін 

для її доопрацювання, але не пізніше, ніж за тиждень до початку сесії. 

При повторному незадовільному виконанні контрольної роботи студент 

не допускається до складання сесійного контролю. 
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Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в 

установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається 

прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом відповідної 

кафедри з врахуванням поважних причин, підтверджених документально. 

Контроль кафедр з питань перевірки та своєчасного надання 

консультацій студентам у міжсесійний період здійснює завідувач кафедри 

університету. 

Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні роботи 

знищуються, про що на кафедрі складається відповідний документ (акт) із 

зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання 

зберігаються на кафедрах протягом одного календарного року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



202 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Кафедра педагогіки та дитячої психології 

 

ІНШІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ 

ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ  

В УКРАЇНІ 

  

 

 

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта 

Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта  

 

 

 

Автор: доцент Вдовиченко Р.П. 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри від «28» серпня  2017 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             м. Миколаїв - 2017-2018 н.р. 

 

 


	МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	ІМЕНІ В О СУХОМЛИНСЬКОГО
	ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО  ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ
	В УКРАЇНІ
	Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта
	Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта
	4.Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посіб. – Київ, 1997. – 112с.

	4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: для студентів денної форми навчання: залік (8 семестр).
	5. Засоби діагностики успішності навчання:
	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

	Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта (1)
	Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта (1)
	1. Опис навчальної дисципліни
	4.Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навч. посіб. – Київ, 1997. – 112с.
	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції.
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.
	4. Мотивація навчальної діяльності студента.
	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. (1)
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань. (1)
	4. Мотивація навчальної діяльності студента. (1)

	11. Критерії оцінки результатів методичної  роботи у ДНЗ.
	12.Критерії оптимального функціонування методичної роботи.
	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції.
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.
	4. Мотивація навчальної діяльності студента.

	Навчально-методичне наповнення методичного кабінету повинно відповідати таким вимогам:
	 інформативність та змістовність;
	 перспективність;
	 науковість;
	 доступність;
	 сучасність;
	 естетичність;
	 системність;
	 конкретність;
	 задоволення потреб педагогів у саморозвитку і професійному самовдосконаленні.
	Для забезпечення вільного пошуку педагогом необхідних навчально-методичних матеріалів вихователь-методист повинен систематизувати інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створити картотеку, завданням якої є допомога педагогам у підбо...
	Картотеку психолого-педагогічної, методичної літератури, публікації періодичних видань можна формувати за будь-яким принципом залежно від потреб дошкільного закладу.
	Картотека методичних та дидактичних матеріалів, ігор, обладнання, технічних засобів навчання та опис має складатися з назви матеріалу та анотації.
	Для забезпечення вільного доступу та швидкого орієнтування у наповненні методичного кабінету всі матеріали групуються за окремими розділами:
	 нормативно-правові документи (Закони України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України);
	 галузеві нормативно-правові та інструктивно-методичні документи, що регламентують діяльність дошкільного закладу (накази, розпорядження, листи, рекомендації, положення Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та інші но...
	 Базовий компонент дошкільної освіти України (державний стандарт дошкільної освіти), програми (основні й додаткові), навчальні, навчально-методичні, методичні посібники з різних змістових напрямів дошкільної освіти;
	 наукова література з різних галузей знань (педагогіка, психологія, медицина, біологія, соціологія та ін.);
	 документація вихователя-методиста, що визначена відповідним наказом Міністерства освіти і науки України;
	 зразки перспективного досвіду роботи дошкільних навчальних закладів міста, району, області, країни. Всі ці матеріали обов’язково анотуються. В анотації (яку складає вихователь-методист чи завідувач) коротко викладається зміст досвіду та подаються ре...
	 методичні розробки консультацій для педагогів і батьків (педагогічного, методичного, психологічного, медичного, дефектологічного змісту тощо), плани проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів, ділових ігор та інших форм методичної ...
	 зразки планування освітньої роботи з дітьми за різними моделями, а також методичних розробок різних форм організації дитячої життєдіяльності (свят, розваг, походів за межі дитячого садка, ігор, дослідно-пошукової діяльності, навчально-пізнавальних з...
	 банк інноваційних педагогічних технологій;
	 добірка фахових періодичних видань (газети, журнали, альманахи, часописи тощо);
	 бібліотека художньої літератури для дітей (з програмовими й позапрограмовими творами різних жанрів вітчизняних і зарубіжних авторів, українського фольклору);
	 зразки ігрових та дидактичних матеріалів, посібників;
	 перелік наочних засобів розвитку і навчання (репродукції картин, альбоми, ілюстрацій, фотоматеріалів, схеми, таблиці, муляжі, аудіо та відеоматеріали, електронні засоби навчання тощо) із зазначенням місця їх розташування ;
	 технічні засоби розвитку і навчання (телевізор, магнітофон, відеомагнітофон, комп’ютер, інтерактивна дошка та ін.).
	Для інформаційної підтримки методичної роботи в дошкільному закладі, за можливістю, варто створити центр електронної допомоги (електронну картотеку), як наповнення методичного кабінету, так і самих матеріалів. Основні розділи електронної картотеки мож...
	Питання призначення на посаду, звільнення з посади, оплата праці вихователя-методиста дошкільного навчального закладу урегульовано Законом України «Про дошкільну освіту» та іншими нормативно-правовими актами.
	12.КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
	МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
	Високий рівень:
	Достатній рівень:
	Середній рівень:
	Початковий рівень:
	Організація науково-дослідної роботи:
	АНКЕТА
	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції.
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.
	4. Мотивація навчальної діяльності студента.

	Планування роботи в дошкільних навчальних закладах
	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції.
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.
	4. Мотивація навчальної діяльності студента.
	1. Контроль як функція управління
	Ефективно спланована й організована методична робота з кадрами допомагає кожному керівникові  дошкільного навчального закладу реалізовувати основні функції управлінської діяльності, яка розпочинається зі збору й оброблення інформації й закінчується пр...
	Розуміючи контроль як систему забезпечення і перевірки правильності тих чи тих підсистем структури управління освітнім процесом у дошкільному закладі, автор пропонує керуватися єдиним принципом: контроль має бути найважливішим засобом ефективної орган...
	Критерії оцінки та чинники результативності діяльності педагога
	Аналіз численних підходів до контролю за видами діяльності дітей дошкільного віку довів необхідність як урахування традиційних видів контролю, так і розроблення принципово відмінних.
	На наш погляд, критерієм оцінки діяльності педагога має виступати не лише описана в педагогічній літературі побудова системи контролю заняття (режимного моменту), а й результативність усього освітнього процесу в єдності його структурних компонентів.
	На жаль, левову частку (понад 60,6%) уваги керівники ДНЗ приділяли контролю за роботою педагогів, за процесом навчання дітей.
	Натомість з-під контролю керівників систематично випадають такі важливі ділянки роботи, як матеріально-технічна база педагогічного процесу, його програмно-методичне забезпечення, використання перспективного педагогічного досвіду, впровадження інноваці...
	Будь-яке посилення контролю, спрямованого виключно на педагога і його діяльність, неминуче призводить до адміністративного тиску на нього як центральну фігуру педагогічного процесу та до подальшої руйнації мотиваційної сфери педагогічної праці, асам к...
	Алгоритм перевірки
	Будь-який контроль здійснюється в певній послідовності. Як правило, керівник починає розробляти план контролю з обгрунтування, чому перевіряємо ту чи ту ділянку діяльності ДНЗ. Наступний крок — формулювання мети: що отримаємо на виході, для чого пот...
	Передумови ефективного контролю
	Концепція постійного контролю за якістю дошкільної освіти, запропонована нами, передбачає постійне вдосконалення роботи дошкільного навчального закладу. Основна ідея концепції — зробити певну справу правильно, вчасно і з першої спроби. З'ясуємо основн...
	1.повне залучення всіх рівнів управління (від помічника вихователя до методиста РМК) як у рішеннях, так і в діях до процесу, в якому якість дошкільної освіти відіграє головну роль;
	2. дошкільний навчальний заклад є динамічною, орієнтованою на замовника освітніх послуг (батьків) структурою, яка оперативно реагує на зміни вимог споживача (дитини) і зміни в технологічному процесі (інновації в освіті);
	3. постійне вдосконалення — щоденний процес, відповідальність за який покладається на всіх працівників ДНЗ (знизу до верху).
	Нова концепція передумови ефективного контролю також передбачає, що працівники ДНЗ (педагоги, медичний і технічний персонал):1. спільно розробляють і ухвалюють мету та завдання ДНЗ;
	2. беруть участь у необхідній для цього підготовчій роботі (семінари, курси підвищення кваліфікації, самоосвіта тощо);
	3. мають достатній професійний рівень задля досягнення необхідного стандарту.
	Якщо позитивний результат отримано, участь у процесі його досягнення визнається і заохочується.
	Причини управлінських невдач
	Аналіз ситуації в дошкільних закладах показує, що керівники ДНЗ зазнають невдач у своїй управлінській діяльності найчастіше з таких причин:
	1. відсутність загальної відповідальності за якість дошкільної освіти. Керівник ДНЗ повинен усвідомлювати, що саме якість освіти має бути підгрунтям усієї стратегії колективу, основою річного і перспективно-календарного планування роботи з дітьми, не ...
	2. невміння чітко визначити мету, яка стоїть перед педагогами. Керівникові ДНЗ слід чітко визначити як мету, так і критерії результативності роботи, які мають бути реальними (не надто високими, але й не заниженими), щоб колектив міг досягти їх за умов...
	3. неувага до фокусування заходів щодо підвищення професійного рівня педагогів. Необхідно чітко уявляти систему підвищення кваліфікації педагогів не лише на рівні ДНЗ, але й методичного кабінету району (міста), інституту післяди пломної освіти, узгодж...
	4.   несформованість навичок самоаналізу у педагогів. Необхідно навчити педагогів піддавати критичному аналізу кожну ідею, метод, що використовувалися раніше, а також фіксувати результативність як чинних, так і нещодавно запроваджених програм, методик...
	5. «нестворення» невеличких ініціативних і творчих груп. Таким групам можна делегувати не лише певні питання функціонування закладу, але й розв'язання методичних проблем, які постають перед педагогами;
	6. нездатність спонукати педагогів до внесення пропозицій щодо ефективного функціонування і розвитку закладу;
	7. недостатня увага до обміну інформацією між педагогами за результатами відвіданих заходів — методичних об'єднань, семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо. Ефективно спланована й організована робота в ДНЗ допомагає кожному керівникові дошкільн...
	1. Суть і зміст контрольно-аналітичної діяльності за освітньо-виховною роботою в ДНЗ.
	Поєднання таких важливих функцій управління як контроль та аналіз за освітньо-виховним процесом слід розглядати як цілісний процес. Це  виявляється у внутрішньому взаємозв’язку структурних елементів ,  єдності вимог, спільної мети й об’єктів контролю...
	Педагогічний аналіз – це функція управління дошкільним навчальним закладом, що спрямована на вивчення стану, тенденцій і закономірностей розвитку, об’єктивну оцінку результатів пед.процесу і вироблення на цій основі рекомендацій щодо упорядкування сис...
	Існує три види аналізу: параметричний, тематичний, комплексний. Параметричний аналіз – щоденний аналіз за освітнім процесом, який дозволяє з’ясувати причини відхилень від нормативів, і надавати рекомендації тощо. Наприклад:«Підготовка до нового навчал...
	Результати аналізу оформляються у вигляді графіків, діаграм, схем. Контроль – це самостійна функція управління, яка передбачає перевірку та оцінювання реального стану об’єкта. Його використовують для запобігання негативним результатам.  Ця  процедура ...
	Науковці виділяють такі шляхи демократизації контролю:Самоконтроль і самокорегування діяльності вихователя, керівника ДНЗ. Адміністративний контроль на діагностичних засадах із метою допомоги: зріз знань, умінь і навичок у дітей, діагностика, регулюва...
	Організувати контроль процесу буває набагато складніше, ніж контроль результатів. Під час контролю процесу може розмиватися персональна відповідальність співробітників.
	Моніторинг дозволяє досягти оптимального поєднання контролю процесу і результатів процесу  та  дає можливість збору достовірної інформації для прийняття управлінського рішення. Моніторинг набагато ефективніший під час відстеження об’єкта у стані пості...
	Таблиця №1
	(Таблиця №2 Циклограма контролю за освітньо – виховним процесом в групах.)
	Термін проведення перевірок такий:
	комплексна – до 10 днів; тематична – 5днів; (можливо, впродовж декількох місяців);
	оперативно – оглядова – до5днів; попереджувальна – до 2 годин. Алгоритм майбутньої перевірки може бути таким:
	підготовчий етап:  розробка структури майбутньої перевірки ( постановка мети, складання плану, графік вивчення, визначення об’єкту, встановлення термінів);
	практичний етап : збір і обробка інформації про стан об’єкта, що перевіряється (тематичний або комплексний аналіз); спостереження, співбесіди, тестування, вивчення інформації, відвідування занять;
	аналітико – узагальнюючий етап :оформлення основних висновків за результатами перевірки, а саме:узагальнення матеріалів  вивчення – (довідка, інформація, наказ), де розкриваються основні причини успіхів (недоліків), розробляються рекомендації, ухвалюю...
	обговорення підсумків на нараді при завідуючій, педраді, батьківських зборах тощо.
	Характеристика об’єктів та форм контролю.( таблиці №3. Об'єкти контролю, акценти контролю. )
	(Таблиця № 4.Форми контролю)
	3.Основні завдання внутрішньосадового контролю. Кожен працівник ДНЗ постійно потребує чіткого уявлення про те, як розвивається дошкільний заклад, які тенденції цього розвитку, як удосконалюється навчально-виховний процес. Внутрішньосадовий контроль по...
	- цілі та завдання контролю мають випливати з цілей та завдань навчально-виховного процесу;
	- необхідно створити єдину систему контролю всіх напрямків роботи дитсадка;.
	- контроль слід планувати;- у процесі контролю важлива не констатація фактів, а виявлення причин, що зумовлюють недоліки, та розробка ефективних заходів для їх усунення;
	- контроль буде дієвим лише в тому разі, якщо здійснюється своєчасно, якщо пропозиції за його результатами виконуються;
	- ефективним є консультативний контроль з тих напрямків роботи, над якими працює освітній заклад;- результати перевірки треба доводити до відома всіх членів педагогічного колективу.
	Отже, контроль має бути регулярним, систематичним, дієвим та гласним. Вимоги до внутрішнього контролю можна доповнити такими установками:- слід чітко визначати об'єкти та мету контролю;- виявляти резерви підвищення рівня навчання та виховання, поєдн...
	Визначають такі загальні правила контролю:
	  контроль не повинен бути несподіваним, виконавці мають знати про строки перевірки (за умов, якщо у керівника дошкільного навчального закладу немає підстав до недовіри підлеглим).   контроль не може бути тотальним. Слід сконцентрувати увагу на найб...
	1.Вивчити нормативні документи.
	2.Скласти план перевірки та визначити основні питання її змісту: організація і методи роботи, терміни проведення, форми узагальнення матеріалів, оприлюднення результатів перед колективом групи; види і форми надання методичної допомоги та посилення ...
	3.Чітко розпланувати функції, визначити: що перевірятиме сам керівник закладу, яку роботу він доручить методисту, вихователям групи, медсестрі, фізкерівникові, у який спосіб здійснюватиметься керівництво перевіркою, оформлення підсумкових матеріалів.
	4.             Відібрати інформативний матеріал. 5.               Заздалегідь повідомити вихователів вікової групи про майбутню перевірку.
	  методи роботи: вивчення й ознайомлення зрізними літературними, методичними, інструктивними матеріалами; узагальнення вивченого, складання планів, добирання літератури, повідомлення (усне, письмове має стати предметом обговорення.   З'ясувавши не...

	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції. (1)
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань. (1)
	4. Мотивація навчальної діяльності студента. (1)
	1. Завдання інспектування ДНЗ. Вимоги до інспектора. Принципи його роботи.

	2.Види інспектування та підготовка до їх проведення.
	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції.
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.
	4. Мотивація навчальної діяльності студента.
	1.Завдання інспектування ДНЗ. Вимоги до інспектора. Принципи його роботи.
	7.Стилі керівництва в роботі інспектора.
	1. Види інспектування та підготовка до їх проведення.
	2.Перевірка навчально-виховної роботи в групах раннього віку.

	4.Перевірка завідуючої ДНЗ організації дитячого харчування.
	5.Специфіка аналізу проведення семінарів та семінарів-практикумів в ДНЗ.
	6.Перевірка підготовки та проведення педагогічних рад в ДНЗ. Актуальність тем педрад, ведення документації.

	7.Перевірка роботи завідуючої: керівництво виховною та методичною роботою.
	Повідомлення мети та основних завдань заняття. Актуальність проведення лекційного заняття. Основні поняття теми лекції.
	3. Актуалізація опорних знань студентів і контроль актуального рівня знань.
	4. Мотивація навчальної діяльності студента.
	1.Види інспектування та підготовка до їх проведення.

	3.Перевірка навчально-виховної роботи в групах раннього віку.

	4. Перевірка навчально-виховної роботи в дошкільних групах.
	5.Перевірка виховної та методичної роботи в ДНЗ з питань набуття зв’язків дошкільного досвіду зв’язку дошкільного закладу із школою.

	6.Перевірка завідуючої ДНЗ організації дитячого харчування.
	5.Специфіка аналізу проведення семінарів та семінарів-практикумів в ДНЗ. (1)
	Перевірка підготовки та проведення педагогічних рад в ДНЗ.
	Актуальність тем педрад, ведення документації.
	6.Перевірка роботи завідуючої: робота з кадрами
	дошкільного закладу.

	6. Перевірка роботи завідуючої: керівництво виховною
	та методичною роботою.
	Тема:Управлінський цикл та функції управління.  План заняття.  І.Виконання практичної роботи.
	1.Законспектувати з рекомендованої літератури тлумачення і коротку характеристику функцій управлінської діяльності.
	2.Проаналізувати управлінські функції і поняття циклічності управлінської діяльності.
	3.За допомогою паперу і ножиць створити модель управлінського циклу.
	ІІ.Обговорення проблеми практичного заняття.  Запитання для обговорення:
	1. Управлінський цикл та функції управління.
	2.Мікроклімат в педагогічному колективі. Конфлікти, їх попередження і подолання в трудовому колективі ДНЗ
	 Поняття „конфлікти” та їх види.
	 Особливості конфліктів у педагогічному колективі ДНЗ.
	 Роль завідуючої ДНЗ у попередженні конфліктів.
	 Шляхи подолання конфліктів.
	ІІ.Ділова гра „Проблемні ситуації в колективі ДНЗ”.
	Література.  Основна:
	1.Закон України”Про дошкільну освіту”.-К.:Ред.журналу”Дошкільне виховання”, 2001.-С.4-33.
	2.Закон України „Про освіту”.-К.: Генеза,1996.-36с.
	3.Національна доктрина розвитку освіти //Освіта України. – 2002.-№33.-23 квітня; // Дошкільне виховання.-2002.-№7.-С.4-9.
	4.Павлівський Б. Орієнтовна річна циклограма управлінської діяльності адміністрації загальноосвітнього навчального закладу//Практика управління закладом освіти.-2009.-№8.-С.23-31;№10.-С.39-41;№11.-С.20-22;№12.-С.34-36.
	5.Планування роботи в дошкільних навчальних закладах /Лист МОН України №1/9-455 від 03.07.2009р.//Практика управління закладом освіти.-2009.-№8.-С.99-101.
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