
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА» 

 

 

 

 

Педагогічний факультет  

 

Кафедра фахових методик і технологій початкової освіти 

 

 

 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

 

                           Освітня програма:  ОР «Магістр» 

 

                           Спеціальність: Початкова освіта   

 

                           Галузь знань: 013 Початкова освіта 

 

 

 

Затверджено на засіданні кафедри 

Протокол № __ від “_” ___ 2020 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Івано-Франківськ - 20120 

 



ЗМІСТ 

 

 

1. Загальна інформація 

2. Анотація до курсу 

3. Мета та цілі курсу 

4. Компетентності 

5. Організація навчання курсу 

6. Система оцінювання курсу 

7. Політика курсу 

8. Рекомендована література. 

 
1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні 

 

Рівень вищої освіти Магістр 

Викладач  Доц. Замрозевич-Шадріна Світлана Романівна 

Контактний телефон викладача 0966068182 

E-mailвикладача  zamrozevuch24@rambler.ru 

Формат дисципліни Лекції, практичні, самостійна робота 

Обсяг дисципліни 90 годин 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php? 

Консультації Очні консультації: 30 год 

четвер, 14.30, ауд. 101 

Он лайн- консультації: за потреби студентів,  
у соцмережі fb 

 

2. Анотація до курсу 
Дисципліна «Організація і керівництво дошкільною освітою в Україні» вивчається студентами спеціальності 

«Початкова освіта» на першому курсі у першому семестрі і присвячений ознайомленню з управлінням і 

організацією діяльності дошкільного навчального закладу.  

3. Мета та цілі курсу 

формування здатності до управління діяльністю дошкільного навчального закладу. 

4. Компетентності  

Загальні компетентності: 

- нормативно-правова – здатність 

вибудовувати освітню політику, 

вирішувати складні завдання і проблеми 

в галузі дошкільної освіти; 

- управлінська – здатність ефективно 

РН1 

Володіння системою наукових знань із 

дисциплін загальної та професійної 

підготовки. Знання сучасних 

теоретичних основ освітніх галузей, 

визначених Державним стандартом 

дошкільної  освіти. 

РН2 

Знання  мети, завдань, змісту, методів, 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?


здійснювати управлінську діяльність в 

умовах дошкільних навчальних закладів 

різних типів та форм власності;  

- дидактична – теоретична та практична 

готовність забезпечувати та впливати на 

підвищення рівня дидактичної 

компетентності педагогічного колективу; 

- психологічна – здатність створювати 

сприятливий психологічний клімат у 

колективі, формувати атмосферу 

відданості справі, ініціативи та 

відповідальності; 

- комунікативна – здатність будувати 

ефективні комунікації у професійних 

відносинах, використовувати сучасні 

форми та методи внутрішньої й 

зовнішньої комунікації. 

- інформаційна – здатність ефективно 

працювати з інформацією; 

- лідерська – здатність  втілювати 

продуктивні ідеї та надихати педагогів 

до їх реалізації.  

 

організаційних форм і засобів 

дошкільної освіти, сутності процесів 

виховання, навчання й розвитку дітей 

дошкільного навчального закладу; 

структури календарно-тематичного 

планування. 

РН3 

Знання вікових особливостей дітей, 

індивідуальних відмінностей у перебігу 

їхніх пізнавальних процесів. 

РН7 

Уміння застосовувати знання із 

дисциплін загальної та професійної 

підготовки  у педагогічній діяльності.  

РН8 

Уміння проєктувати процес навчання 

заняття у вигляді календарно-

тематичного планування для певної 

групи, теми. 

РН9 

Уміння розробляти проєкти занять з 

певного предмета та їх фрагменти, 

методику роботи над різними видами 

завдань з метою опанування дітьми 

дошкільного віку певних елементів 

змісту навчальної програми. 

РН10 

Уміння здійснювати моніторинг якості 

навчальних досягнень дітей дошкільного 

віку з певної теми, контроль і 

оцінювання навчальних досягнень дітей 

згідно з критеріями оцінювання та 

відповідно до державних вимог до рівня 

навчальних досягнень дітей, визначених 

програмою з певного заняття. Уміння 

використовувати сучасні психолого-

педагогічні методики діагностування 
дітей дошкільного віку. 

РН11 

Уміння проводити заняття в 
дошкільному навчальному закладі, 

аналізувати заняття щодо досягнення 

його мети й завдань, оцінювати 

ефективність застосованих форм, 

методів, засобів і технологій, 

використовувати інноваційні технології  

вивчення певної освітньої галузі  в групі з 

інклюзивним навчанням. 

РН12 

Уміння проєктувати зміст і методичний 

інструментарій проведення виховних 

заходів у дошкільному навчальному 



закладі. 

РН13 

Уміння працювати з комп’ютерними 

мережами, застосовувати 

інформаційно-комунікаційні та медійні 

технології для організації освітнього 

процесу в дошкільному навчальному 

закладі. 

РН14 

Здатність до здійснення ефективної 

комунікації, в т.ч. іноземною мовою, у 

процесі вирішення професійно-

педагогічних задач, усунення 

комунікативних бар’єрів, організації 

навчального діалогу з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

РН15 

Здатність прогнозувати, проєктувати та 

коригувати педагогічну комунікацію із 

суб’єктами освітнього процесу 

дошкільного навчального закладу на 

засадах етики професійного 

спілкування, налагоджувати 

педагогічну співпрацю з батьками дітей 

з особливостями психофізичного 

розвитку. 

РН16 

Здатність до створення безпечного, 

психологічно комфортного, 

толерантного, 

здоров’язбережувального освітнього 

середовища, зорієнтованого на 

особистісний, творчий і духовний 

розвиток дітей з урахуванням їхніх 

вікових, індивідуальних особливостей   

та регіональних  чинників  розвитку 

РН17 

Здатність до навчання впродовж життя 

і вдосконалення з високим рівнем 

автономності набутої під час навчання 

кваліфікації. 

РН18 

Здатність аналізувати соціально та 

особистісно значущі світоглядні 

проблеми, працювати  в команді, 

реалізувати свої права й обов’язки як 

члена демократичного суспільства, 

приймати рішення на основі сформованих 

ціннісних орієнтацій. 

РН19 

Здатність створювати рівноправний і 

справедливий клімат, що сприяє 



вихованню танавчанню всіх дітей 

дошкільного віку, незалежно від 

соціально-культурно-економічного 

контексту, особливостей 

психофізичного розвитку. 
 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 14 

семінарські заняття / практичні / лабораторні 16 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний/ 

Вибірковий 

Восьмий Початкова освіта  Четвертий   

Тематика курсу 

Тема, план Формазанят

тя 

Література Завда

ння, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконанн

я 
Модуль 1. 
Теоретичні  засади 

управління 

діяльністю 

дошкільного 

навчального 

закладу 

Тема 1 Теоретичні  
засади управління в 

галузі дошкільної 

освіти 

 

Лекція-діалог 

 

 
 

Довідник 

керівника 

дошкільного 

навчального 
закладу / авт.-

уклад. Н. М. 

Курочка, А. Д. 
Середницька. – 

Х. : Вид-

во «Ранок», 

2007. – 456 с. 
Денисенко Н. Ф. 

Управління 

системою 
фізичного 

виховання дітей 

у дошкільних 
навчальних 

закладах / 

Н. Ф. Денисенко. 

– Запоріжжя : 
ЛІПС. Лтд., 

2001. – 308 с. 

Дитячий садок: 
управління / 

упоряд. 

Т. Вороніна. – К. 
: Ред. 

загальнопед. 

газ., 2005. – 128 

с. 

2.Збірник 
законодавчих і 

нормативних 

актів про 

 Максима

льна 

оцінка - 5 

два тижні  



дошкільну 

освіту / упоряд. 
К. Л. Крутій, 

Н. В. Погрібняк. 

– 4-те вид., доп. 

– Запоріжжя : 
ТОВ «ЛІПС» ЛТ

Д, 2005. – 336 с. 

3.Крутій К. Л. 
Управління 

дошкільним 

закладом освіти: 
організація 

контролю та 

керівництва / 

К. Л. Крутій, 
Н. В. Маковецьк

а. – Запоріжжя : 

ТОВ «ЛІПС», 
ЛТД, 1999.– 100 

с. 
 

Тема 2. Сучасний 

стан управління 
дошкільною освітою 

в Україні: проблеми 

та перспективи 

Практичне 

заняття 
1.Довідник 

керівника 
дошкільного 

навчального 

закладу / авт.-
уклад.     Н. М. 

Курочка, А. Д. 

Середницька. – 
Х. : Вид-

во «Ранок», 

2007. – 456 с. 

2.Дитячий садок: 
управління / 

упоряд. 

Т. Вороніна. – К. 
: Ред. 

загальнопед. 

газ., 2005. – 128 
с. 

3.Крутій К. Л. 

Управління 

дошкільним 
закладом освіти: 

організація 

контролю та 
керівництва / 

К. Л. Крутій, 

Н. В. Маковецьк

а. – Запоріжжя : 
ТОВ «ЛІПС», 

ЛТД, 1999.– 100 

с. 
4.Пономаренко 

Т. 

О. Управління в 

Обґрунту

йте 
концепту

альні 

основи 
управлінн

я 

дошкільн
им 

навчальни

м 

закладом, 
спираючи

сь на 

розкритт
я 

сутності 

таких 
понять: 

суспільст

во, 

держава, 
освіта, 

заклад 

освіти, 
професій

на 

діяльніст

ь, 
управлінн

я. 
 

Максимальна 

оцінка - 5 

два тижні  



системі 

дошкільної 
освіти 

(навчальний 

посібник) : 

(гриф 
МОНмолодьспо

рту України 

(лист № 1/11-
10733 від 

23.11.10). –  

Краматорськ : 
КЕГІ, 2012. – 

318 с.  

 
 

Тема 3.Особливості 

управління 
дошкільним 

навчальним 

закладом 

Лекція-

конференція 
Довідник 
керівника 

дошкільного 

навчального 
закладу / авт.-

уклад. Н. М. 

Курочка, А. Д. 

Середницька. – 
Х. : Вид-

во «Ранок», 

2007. – 456 с. 
2.Денисенко Н. 

Ф. Управління 

системою 
фізичного 

виховання дітей 

у дошкільних 

навчальних 
закладах / 

Н. Ф. Денисенко. 

– Запоріжжя : 
ЛІПС. Лтд., 

2001. – 308 с. 

3.Дитячий садок: 
управління / 

упоряд. 

Т. Вороніна. – К. 

: Ред. 
загальнопед. 

газ., 2005. – 128 

с. 
2.Збірник 

законодавчих і 

нормативних 

актів про 
дошкільну 

освіту / упоряд. 

К. Л. Крутій, 
Н. В. Погрібняк. 

– 4-те вид., доп. 

– Запоріжжя : 

  два тижні  



ТОВ «ЛІПС» ЛТ

Д, 2005. – 336 с. 
3.Крутій К. Л. 

Управління 

дошкільним 

закладом освіти: 
організація 

контролю та 

керівництва / 
К. Л. Крутій, 

Н. В. Маковецьк

а. – Запоріжжя : 
ТОВ «ЛІПС», 

ЛТД, 1999.– 100 

с. 

 Довідник 
керівника 

дошкільного 

навчального 
закладу / авт.-

уклад. Н. М. 

Курочка, А. Д. 

Середницька. – 
Х. : Вид-

во «Ранок», 

2007. – 456 с. 
2.Денисенко Н. 

Ф. Управління 

системою 
фізичного 

виховання дітей 

у дошкільних 

навчальних 
закладах / 

Н. Ф. Денисенко. 

– Запоріжжя : 
ЛІПС. Лтд., 

2001. – 308 с. 

3.Дитячий садок: 
управління / 

упоряд. 

Т. Вороніна. – К. 

: Ред. 
загальнопед. 

газ., 2005. – 128 

с. 
2.Збірник 

законодавчих і 

нормативних 

актів про 
дошкільну 

освіту / упоряд. 

К. Л. Крутій, 
Н. В. Погрібняк. 

– 4-те вид., доп. 

– Запоріжжя : 
ТОВ «ЛІПС» ЛТ



Д, 2005. – 336 с. 

3.Крутій К. Л. 
Управління 

дошкільним 

закладом освіти: 

організація 
контролю та 

керівництва / 

К. Л. Крутій, 
Н. В. Маковецьк

а. – Запоріжжя : 

ТОВ «ЛІПС», 
ЛТД, 1999.– 100 

с. 
  

Тема 4.Види  
управління 

дошкільним 
навчальним 

закладом 

Практичне 

заняття 
Довідник 

керівника 
дошкільного 

навчального 

закладу / авт.-
уклад. Н. М. 

Курочка, А. Д. 

Середницька. – 

Х. : Вид-
во «Ранок», 

2007. – 456 с. 

2.Денисенко Н. 
Ф. Управління 

системою 

фізичного 
виховання дітей 

у дошкільних 

навчальних 

закладах / 
Н. Ф. Денисенко. 

– Запоріжжя : 

ЛІПС. Лтд., 
2001. – 308 с. 

3.Дитячий садок: 

управління / 
упоряд. 

Т. Вороніна. – К. 

: Ред. 

загальнопед. 
газ., 2005. – 128 

с. 

2.Збірник 
законодавчих і 

нормативних 

актів про 

дошкільну 
освіту / упоряд. 

К. Л. Крутій, 

Н. В. Погрібняк. 
– 4-те вид., доп. 

– Запоріжжя : 

ТОВ «ЛІПС» ЛТ

1.На 

основі 
алгоритм

у 

розробки 
цільової 

програми 

сформул

юйте 
місію та 

мету 

розвитку 
дошкільн

ого 

навчальн
ого 

закладу. 

2.Побуду

йте 
піраміду 

рівнів 

управлінн
я 

дошкільн

им 
навчальн

им 

закладом. 

Прокомен
туйте 

взаємозв’

язок усіх 
щаблів. 

 

 
 

Максимальна 

оцінка - 5 

два тижні  



Д, 2005. – 336 с. 

3.Крутій К. Л. 
Управління 

дошкільним 

закладом освіти: 

організація 
контролю та 

керівництва / 

К. Л. Крутій, 
Н. В. Маковецьк

а. – Запоріжжя : 

ТОВ «ЛІПС», 
ЛТД, 1999.– 100 

с. 
  



модуль 2. 

Особливості реалізації 

функцій управління в 

галузі дошкільної освіти  
 

Тема 1 Управління 

навчально-виховним 

процесом у ДНЗ на 

основі 
компетентнісного 

підходу 
 

Лекція-діалог Довідник 

керівника 
дошкільного 

навчального 

закладу / авт.-

уклад. Н. М. 
Курочка, А. Д. 

Середницька. – 
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Спланува

ти розділ 

річного 

Плану 

«Вивченн

я стану 

життєдіял

ьності 

дітей». 

2. Обрати 

віковий 

період 

розвитку 

дошкільн

иків і 

наповнит

и змістом 

запропон

овану 

форму 

календар

ного 

плануван

ня за 

режимни

ми 

моментам

и. 

 

Максимальна 

оцінка - 5 
два тижні  
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1.Спроект

увати 

засідання 

творчої 

групи з 

певної 

методичн

ої 

проблеми

. Вказати 

тему, 

мету, 

завдання, 

скласти 

короткий 

план, 

визначит

и форми 

роботи. 

2.Скласти 

проект 

розвитку 

методичн

ої роботи 

на 

найближч

і 5 років. 

 
 

Максимальна 

оцінка - 5 
два тижні  



Модуль 3. Психолого-
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1.Складіт

ь 

орієнтовн

ий 

перелік 

інновацій

них 

педагогіч

них 

технологі

й 

дошкільн

ої освіти 

сьогоденн

я. 

2.Скласти 

гіпотетич

ну картку 

ефективн

ого 

педагогіч

ного 

досвіду за 

аналогією

. 

 

Максимальна 

оцінка - 5 
два тижні  
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дошкільного 

навчального закладу 
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1.Розроби

ти 

тематику 

педагогіч

них рад. 

2.Спроект

увати 

протокол 

засідання 

педагогіч

ної ради. 

3.Навести 

план 

засідання 

підсумко

вої 

педагогіч

ної ради. 

 

 

Максимальна 

оцінка - 5 
два тижні  



Тема 3. 

Контрольно-

аналітична 
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Складіть 

орієнтовн

у схему 

аналізу 

заняття, 

на якому 

був 

присутній 

завідувач 

або 

виховател

ь-

методист. 

 

Максимальна 

оцінка - 5 
два тижні  



 

6. Система оцінювання курсу 

 

Загальна система оцінювання 

курсу 

Вид контролю – іспит (за роботу на практичних заняттях 

5х7= 35 балів, 5 – к/р. Максимальна – 40 б. Іспит – 60 б.) 

 
 

Вимоги до письмової роботи Самостійність виконання, власний аналіз та міркування. 

Семінарські заняття Максимальна оцінка - 40 балів 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Виконання 50 % завдань 

 

 

7. Політика курсу 

Неприпустимі плагіат та списування. 

Лекційні заняття не відпрацьовуються, але знання лекційного матеріалу обов’язкове 

 Пропущені заняття студент відпрацьовує, індивідуально виконуючи передбачену у плані 
лекційного чи практичного занять роботу. Для цього використовуються: 

- усне опитування; 
- перевірка письмових завдань; 

- заслуховування і перегляд відео презентацій; 

- перевірка виконаної, передбаченої програмою курсу самостійної роботи (рекомендаційних 

плакатів, леп буків, проектів тощо). 
Допуском до іспиту є відвідування більше 50 % занять, пройдене тестування на платформі 
дистанційного навчання, виконання самостійної роботи. 
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