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РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1.1. Вступ. Поняття управління. Сутність понять управління, 

керівництво, менеджмент 

План 

1. Поняття управління. Сутність понять управління, керівництво, 

менеджмент. 

2. Розвиток науки управління.  

3. Теорія управління. Категорії «управління», «керівництво», 

«менеджмент», співвідношення між поняттями.  

4. Методологічні основи науки управління. Закономірності та принципи 

управління. Управління як процес.  

5. Мета і завдання управління. Циклічний характер процесу управління.  

6. Організація як об’єкт управління.  

Основні поняття теми: управління, керівництво, менеджмент, 

закономірності, принципи, методи управління. 

З огляду на те, що поняття «менеджмент» має багатоплановий, 

міждисциплінарний характер і складну семантику, в науковій теорії відсутній 

однозначний підхід до визначення цього феномену. У науковій вітчизняній 

управлінській літературі тривалий час велась дискусія щодо тотожності 

понять «управління», «керівництво», «менеджмент». Дослідниця 

менеджменту в освіті О. І. Мармаза дійшла висновку, що названі поняття 

утворюють синонімічний ряд. Послуговуючись результатами досліджень 

вітчизняних і зарубіжних вчених, ми виходимо з наступної суті визначень.  

Управління – вид діяльності, що забезпечує оптимальне функціонування 

і розвиток систем, ефективне та продуктивне досягнення організацією її цілей 

та завдань. Управляють системами, процесами створюючи умови для роботи 

людей.  

Керівництво – спрямування та координація діяльності людей щодо 

досягнення визначеної мети. Керувати – означає спрямовувати роботу інших 
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людей. Серед процесів та засобів взаємодії у структурі організацій провідна 

роль належить менеджменту.  

Менеджмент – вид діяльності, який забезпечує ефективне та 

продуктивне досягнення цілей організації через планування, організацію, 

лідерство (керівництво) та моніторинг організаційних процесів.  

Менеджмент – теорія та практика ефективного управління.  

Освітній менеджмент – галузь менеджменту, яка регулює процеси 

трансформування змісту освітньої діяльності і охоплює підходи, принципи 

функції, методи, прийоми, технології управління у сфері освіти.  

В межах освітнього менеджменту розвивається: шкільний менеджмент; 

внутрішньошкільний менеджмент; педагогічний менеджмент; дидактичний 

менеджмент. Шкільний менеджмент – комплекс принципів, методів, 

організаційних форм взаємодії керівника школи з її персоналом з управління 

освітнім процесом, спрямованим на ефективне досягнення цілей навчання, 

виховання і розвитку учнів. Внутрішньошкільний менеджмент – теорія та 

практика ефективного професійного управління навчальним закладом. О. І. 

Мармаза ставить внутрішньошкільний менеджмент в синонімічний ряд з 

педагогічним.  

 

Розвиток науки управління в Україні.  

Так як Україна входила до складу СРСР, то її управлінська наука 

розвивалася виходячи з підходів, які тоді були. Ряд досліджень були 

спрямовані на вдосконалення адміністративно-командної системи, в зв'язку з 

чим був накопичений певний досвід. 

Автори Андрушків Б.М. і Кузьмін О.Є. в своїй книзі виділяють сім 

етапів розвитку управлінської науки за радянських часів: 

1-ший етап (жовтень 1917 — березень 1921). Розроблено форми й 

методи державного централізованого управління виробництвом, 

обгрунтовано принципи централізму, організаційні методи управління, 

диктатури та державного регулювання. 
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2-гий етап (1921 — 1928). Подальше вдосконалення адміністративного 

управління виробництвом. Зроблені спроби застосування так званого 

госпрозрахунку як основи економічного управління. З'явилися трести й 

синдикати, а також формально вивчалася можливість участі трудящих в 

управлінні. 

3-тій етап (1929 — 1945). Організація індустріальної бази суспільного 

виробництва, вдосконалення структурного управління, методів підбору та 

підготовки кадрів, планування і організації виробництва. 

4-тій етап (1946 — 1965). Пошук нових форм функціонування і 

взаємодії державних органів управління, спроба переходу до територіальної і 

територіально — галузевої системи управління, що призвело до поглиблення 

адміністрування. 

5-тий етап (1965 — 1975). Здійснена спроба господарської реформи 

шляхом посилення ролі економічного управління. 

6-тий етап (1975 — 1995). Усвідомлення неможливості реформування 

адміністративно — командної системи. Цей етап підтвердив необхідність 

радикальної зміни економічних відносин і корінних економічних реформ, 

проведення яких належить до сьомого етапу (1985). В ньому розрізняють: 

1-ший підетап — робота підприємств за першою моделлю 

господарського розрахунку, побудованою на нормативному розподілі 

прибутку; 

2-гий підетап — застосування другої моделі господарського 

розрахунку, побудованої на нормативному розподілі доходу, розвиток 

орендних відносин; 

3-тій підетап — впровадження прогресивних форм організації праці, 

посилення кооперативного руху, розширення економічної свободи; 

4-тий підетап — впровадження територіального господарського 

розрахунку на всіх рівнях управління; 
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5-тий підетап — початок ринкових реформ. Реалізація цього підетапу 

здійснюється вже в умовах розвитку незалежної національної економіки 

України. 

На різних етапах розвитку управлінської науки суттєвий внесок в неї 

зробили такі відомі українські вчені, як О. Терлецький, М. Павлик, М. 

Драгоманов, М. Зібер, С. Подолинський, М. Туган-Барановський, І. 

Вернадський, М. Вольський, Г. Цехановецький, К. Воблій, Т. Войнаровський, 

В. Бандера, І. Коропецький та ін. 

 

Головна мета (місія) освітніх організацій  

– забезпечення навчання, виховання й розвитку особистості (кінцевий 

«продукт» функціонування освітньої організації – особистість).  

Мета, задачі, закономірності та принципи управління закладом освіти  

У широкому плані мета управління закладом освіти полягає у створенні 

необхідних умов для реалізації мети навчального закладу. Конкретна мета: - 

мінімум – забезпечити оптимальне функціонування освітнього закладу; - 

максимум – забезпечити його розвиток.  

Задача управління – це форма відображення управлінської проблеми, 

яка зафіксована в: а) самій проблемі; б) меті її розв’язання; в) умовах та 

засобах вирішення.  

Задачі управління – це:  

1. Удосконалення структури та іміджу закладу освіти:  

- розвиток мережі класів, встановлення оптимального співвідношення 

між класами для обдарованих дітей, базової підготовки та компенсуючого 

навчання; - удосконалення «суб’єкт – суб’єктних» стосунків на всіх рівнях 

управління; 

- розвиток формальної та неформальної структури закладу;  

- розвиток системи освітніх послуг, маркетингу;  

- формування конкурентноспроможності та привабливості закладу.  

2. Підвищення якості змісту освіти:  
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- забезпечення оптимального співвідношення змісту освіти і запитів 

особистості;  

- розвиток професіоналізму вчителів через засвоєння нового;  

- забезпечення когнітивного та креативного розвитку учнів;  

- розвиток персонологічного підходу до навчання за індивідуальними 

проектами;  

- удосконалення науково-методичного забезпечення навчального 

процесу.  

3. Удосконалення організації навчального процесу:  

- формування мотивації школярів до самовдосконалення;  

- створення умов для переходу до особистісно-орієнтованого навчання;  

- розвиток ділової стратегії «вчитель – учень»;  

- засвоєння дослідницького підходу до управління;  

- створення системи стимулювання інноваційної діяльності педагогів. 

4.Удосконалення організації виховного процесу:  

- формування у школярів позитивного ставлення до навчання, школи;  

- створення, збереження і розвиток традицій у школі;  

- формування організаційної культури школи;  

- розвиток дитячого самоуправління та співуправління;  

- формування фізично, психічно та морально здорової особистості. 

5.Удосконалення управлінської діяльності:  

- нова філософія управлінського мислення; 

- концептуальність в управлінні;  

- оновлення методів, технологій діяльності;  

- утвердження лідерської позиції керівника.  

Закономірності управління  

Закономірності установлюють загальні явища, суттєві та необхідні 

зв’язки між ними. Перелічені нижче закономірності, на наш погляд, більш 

системно розкривають сутнісні характеристики управління, їх взаємозв’язок 
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для підвищення якості та досягнення оптимального результату 

управлінського процесу. Вони представлені за класифікацією Г.В.Єльнікової. 

1. Закономірності, які розкривають основу управлінської діяльності.  

- Управління ЗСО детермінується закономірностями соціального 

управління. 

- Загальні закономірності управління ЗСО існують об’єктивно, 

незалежно від рівня управління і розкривають усталені зв’язки між дією 

зовнішніх та внутрішніх подразників та реакцією управлінської підструктури.  

- На кожному рівні управління існують часткові закономірності, які 

відбивають специфіку цього рівня через розкриття усталених характерних 

зв’язків між особливостями компонентів внутрішньої структури керованої 

підсистеми і оточуючого середовища.  

- Загальні функції управління детерміновані загальними 

закономірностями процесу управління.  

- Ефективність управління забезпечується субординаційною і 

координаційною узгодженістю цілей всіх суб’єктів управління з урахуванням 

реальної ситуації.  

- Ефективність управлінської діяльності залежить від ступеня 

взаємовідповідності структур керуючої та керованої підсистем.  

- Результативність управління залежить від способу взаємодії суб’єктів 

управління, рівня свободи та періодичності встановлення зворотних зв’язків 

для спрямування діяльності на досягнення мети.  

2. Закономірності, які розкривають характеристику функціонування і 

розвитку управлінської під структури.  

- Розвиток системи управління ЗСО характеризується якісними і 

кількісними змінами у змісті, структурі, технології управління і в залежності 

від характеру заданих параметрів і критеріїв результату обумовлюється 

перетвореннями в освіті і суспільстві або сам зумовлює ці перетворення.  
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- Порядок зв’язку між суб’єктами управління обумовлений характером 

завдання, формами і методами управління, класифікацією і можливостями 

виконавців.  

- Збільшення свободи посилює процеси самоорганізації (через 

самоуправління), чим підвищує мотивацію виконавців.  

- Якість управління залежить від ступеня розробленості критеріальної 

моделі результату.  

3. Окрім того, слід загальний перелік закономірностей доповнити 

такими:  

- Закономірність залежності компетентності керівництва і результатів 

управління.  

- Закономірність оптимального співвідношення стратегічного і 

оперативно-регулятивного керівництва.  

- Закономірність залежності ефективності керівництва від ровитку 

творчого потенціалу складу педагогів та учнів.  

4. Ю. А. Конаржевський додає таку закономірність:  

- Чим вищий рівень безперервності управлінського впливу, тим 

вагоміша ефективність результатів.  

5. Б. І. Коротяєв доповнює:  

- Чим повніше забезпечує керівник школи взаємодію школи, сім’ї, 

громадськості, тим ефективніше керівництво.  

- Чим вище рівень доцільності управлінської діяльності, тим вищі 

результати діяльності закладу освіти.  

- Чим вище рівень неперервності управлінського впливу, тим вище 

ефективність результатів управління.  

- Чим стабільніше управлінський ритм, тим вище організованість 

управлінської системи та ефективніші результати.  

- Чим повніше забезпечує керівник школи взаємодію змістовної, 

процесуальної та організаційної діяльності педагогічного колективу, тим 

ефективніше керівництво та вище результати діяльності колективу.  
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- Чим краще вміє керівник виконувати всі види управлінської 

діяльності, тим ефективніше управління та результати діяльності.  

- Чим більш повно в діяльності керівника взаємодіють єдиночалля та 

колегіальність, тим більш повно співпадають результати керівництва з 

очікуваними.  

- Чим ефективніша система прямих та зворотних зв'язків в управлінні, 

тим вищі результати управління школою .  

Пізнання закономірностей дозволяє здійснювати глибокий аналіз 

системи управління та об’єктивно оцінювати її стан. Закономірності надають 

можливість удосконалювати управління. Вони враховують фактор часу, 

розвитку зовнішнього середовища, стан керованого об’єкту, його вплив на 

систему управління, дозволяють виокремлювати об’єктивні та суб’єктивні 

фактори і встановлювати їх раціональне співвідношення, здійснити 

системний науковий підхід до управління.  

 

Принципи менеджменту в установах освіти  

Будь-яка система, будується на певних фундаментальних засадах, які 

відображають її головні риси. Це стосується і системи управління 

навчальними установами, яка також базується на поєднанні загальних 

принципів соціального управління та специфіки функціонування конкретного 

закладу. Під принципом слід розуміти фундаментальне вихідне положення, 

що випливає із стійких тенденцій, закономірностей існування і розвитку 

конкретної системи. Основними принципами менеджменту можна вважати:  

- Глибоке переконання у сучасних етичних цінностях.  

- Сильна внутрішня корпоративна культура.  

- Цілісний погляд на людину.  

- Особисті стимули в роботі.  

- Заохочення різних поглядів та консенсус.  

- Єдиний статус усіх працівників.  

- Постійна підготовка та перепідготовка персоналу.  
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- Політика повної зайнятості.  

- Орієнтація на якість.  

- Колегіальне прийняття рішень.  

- Максимальне делегування повноважень.  

- Заохочення горизонтальних зв’язків.  

Система принципів освітнього менеджменту за В. І. Масловим:  

1. Принцип соціальної детермінації. Вимагає передусім розуміння 

керівником головних соціальних завдань, суспільної ідеології освіти на 

конкретному етапі історичного розвитку держави.  

2. Принцип гуманізації в діяльності менеджера. Діяльність керівника 

повинна базуватись на повазі до кожної особистості, з якою він вступає в 

ділове спілкування: вчителя, учня, випадкового відвідувача закладу.  

3. Принцип науковості та компетентності в управлінні установами 

освіти. Передбачає оволодіння керівником теоретичними питаннями і 

технологією педагогічного процесу, менеджменту, фахових методик, вікової 

психології, сучасної політології тощо.  

4.  Принцип інформаційної достатності в менеджменті є вирішальним 

на всіх етапах управлінського циклу.  

5. Принцип аналітичного прогнозування в управлінні. Відображає 

моделюючі процеси різного рівня, що можуть відбутися у керованій 

соціальній системі.  

6. Принцип оперативного регулювання. Тісно пов’язаний із 

процесуальною діяльністю менеджера освіти, оскільки завдяки йому 

виконуються усі управлінські рішення, відбувається реагування на 

інформацію.  

7.  Принцип зворотного зв’язку. Працює на інформаційне забезпечення 

управління, спрямований на реалізацію організаційно-регулятивної та 

контрольно-коригуючої функцій.  

8. Принцип наступності і перспективності тісно пов'язаний з 

універсальними гегелівськими законами, що виявляються у всіх сферах 
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життя. Нездатність менеджера аналізувати спадщину минулого, досвід 

сьогодення, критично оцінити свої можливості не дасть змоги розробити 

стратегічні перспективи розвитку керованої установи освіти, не зробить її 

конкурентоспроможною в умовах ринкових відносин.  

9. Принцип демократії та централізму (тривалий час трактувався 

виключно з політизованих позицій, був спрощений і перекручений) є одним з 

фундаментальних чинників, що забезпечує ефективну управлінську 

діяльність менеджера. Ефективне управління грунтується на чіткому 

розподілі влади між особистістю і відповідними структурами з конкретно 

визначеним механізмом, що регулює відносини між ними.  

10. Принцип стимулювання і згуртування кадрів у діяльності 

менеджера відображає хрестоматійне положення про вирішальну роль 

виконавців у будьякій справі. Стимулювання кадрів передбачає постійну 

орієнтацію колективу на педагогічні інновації, кращий досвід, бажання і 

вміння використовувати наукові досягнення в галузі психології, фахових 

методик, а також надбання культури і духовної спадщини. Основою 

згуртування педагогічного колективу є визнання кожним загальної мети, 

позитивної мотивації праці, чітка її організація, створення необхідних умов 

для роботи, систематична об'єктивна оцінка наслідків діяльності кожного 

члена колективу, належне моральне і матеріальне стимулювання.  

11. Принцип правової пріоритетності і законності передбачає 

узгодженість діяльності менеджера навчальної установи освіти з 

законодавством України в питаннях освіти, праці, охорони дитинства, прав 

людини та ін. Розроблення і прийняття управлінських рішень, їх виконання 

мусять відповідати існуючим правовим нормам, мати певне юридичне 

пророблення, а в окремих випадках — і юридичну експертизу.  

12.  Принцип фінансово-економічної раціональності і ділової активності 

відображає залежність здійснення всіх стратегічних цілей, якісної реалізації 

поточних справ від можливостей їх науково-методичного, 

матеріальнотехнічного забезпечення, фінансування. Ідейну основу теорії та 
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практики управління складають принципи, які використовуються як 

фундаментальні положення та аксіоми.  

За умов розвитку навчального закладу найбільш доцільною, на нашу 

думку, є система принципів, запропонована Ю. А. Конаржевським. 

1. Принцип поваги та довіри до людини. Цей принцип висуває певні 

вимоги до управлінської поведінки керівника:  

– повага особистої гідності;  

– визнання за людиною її прав;  

– повага людини в собі особистості;  

– створення атмосфери взаємоповаги та довіри;  

– прояв вимогливості до людей;  

– створення ситуації успіху;  

– розвиток творчості, ініціативи;  

– заохочення досягнень кожного;  

– гарантія захищеності.  

2. Принцип цілісного погляду на людину. Реалізація цього принципу 

дозволяє сприймати кожного як особистість з її потребами, мотивами, цілями, 

переживаннями, проблемами. Він зумовлює такі вимоги до поведінки 

керівника, як:  

– побудова стосунків з педагогами не тільки в межах «керівник – 

підлеглий», а і в системі «людина – людина». 

 – Усвідомлення, що життя кожного педагога і студента не обмежується 

тільки годинами, проведеними в навчальному закладі;  

–  Прагнути, щоб години роботи та навчання були плідними, цікавими, 

багатими на враження;  

– Бути причетним до життя, цінностей, потреб педагогічного та 

студентського колективів;  

–  Проводити зустрічі не тільки в формально-офіційній обстановці, але і 

неформальне спілкування.  
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3. Принцип співробітництва. Він передбачає проведення управління з 

монологічної на діалогічну основу, що дуже важливо за умов творчості, 

розвитку, інноваційного пошуку. Цей принцип передбачає:  

– опір на основу педагогів та студентства;  

– знання та врахування особистих якостей та цінностей людей;  

– цінування компетентності, відповідальності, ініціативності;  

– доцільність завдань, доручень, рішень;  

– створення реальних умов для творчого та професійного зростання.  

4. Принцип соціальної справедливості. Він передбачає таке управління, 

упродовж якого педагоги знаходяться в рівних умовах та правах, керівник 

оцінює людину за результати її праці, внесок в життя колективу. Відповідно 

висуваються вимоги до управлінської поведінки керівника:  

– прагнути рівномірно розподіляти навчальне навантаження та 

громадські доручення;  

– створювати рівні «стартові умови»;  

– об’єктивно оцінювати всіх і завжди;  

– дотримуватись гласності, систематично інформувати колектив про 

стан справ, досягнення та проблеми в роботі;  

– формувати суспільну думку, єдину систему цінностей.  

5. Принцип індивідуального підходу. Передбачає врахування 

індивідуальних особливостей, рівня професіональної підготовки, досвіду, 

інтересів. Вимогами цього принципу можна вважати наступні:  

– індивідуальний підхід можна реалізувати тільки на підставі 

постійного вивчення кожного члену колективу;  

– аналіз змісту, форм, періодичності спілкування з людьми;  

– допомога педагогам у створенні власних творчих лабораторій;  

– сумісний аналіз діяльності педагога, його успіхів та невдач;  

– врахування тимчасових емоційних станів, невдач людей;  

– співучасть у плануванні цілей, кар’єри педагогів, підтримка успіхів.  
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6.  Принцип збагачення роботи полягає у пробудженні інтересу 

педагога до роботи, творчого пошуку. Він реалізується через такі вимоги до 

управлінської поведінки, як:  

– розробляти спільні плани творчо-пошукової роботи;  

– організувати зустрічі, «круглі столи», диспути з педагогами-

новаторами міста, області, республіки;  

– проводити симпозіуми з проблем викладання окремих дисциплін;  

– організовувати підвищення кваліфікації педагогів;  

Педагогічний менеджмент – комплекс принципів, методів 

організаційних форм, технологічних прийомів управління педагогічними 

системами, спрямований на підвищення ефективності їх функціонування і 

розвитку 

 У практиці західних країн навчальні заклади функціонують як освітні 

організації. Термін «освітні організації» рідко вживається у вітчизняній 

практиці. З'ясуємо поняття про організації. Фахівці з менеджменту беруть за 

вихідне таке визначення: організація – це соціальне утворення, яке 

характеризується спеціально визначеною структурою, діяльність якого 

підпорядкована певній меті.  

Освітня організація – це цілісне соціальне утворення, що має 

спеціальну структуру й виконує у суспільстві специфічні функції (навчання, 

виховання та розвиток особистості).  

Основні характеристики освітніх організацій, які враховуються в 

процесі менеджменту: відкритість системи, що передбачає постійне 

врахування змін, які відбуваються у соціальному середовищі; швидка 

адаптація до нових підходів у суспільному розвитку та трансформація їх у 

новий зміст навчання, нові освітні та інформаційні технології, нові стратегії 

взаємодії між учасниками управлінського та освітнього процесів, нові 

психологічні характеристики учасників такої взаємодії тощо; постійне 

навчання, результатом якого є стратегічне мислення і бачення майбутнього, 
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корпоративна культура, командний принцип роботи та вільний обмін 

інформацією; функціонування на засадах гуманістичного менеджменту.  

 

1.2. Функції управління: сутність, зміст та особливості реалізації в ЗДO. 

План 

1.Функції управління. 

2. Загальні та спеціальні функції управління.  

3. Визначення функцій управління. 

 

Основні поняття теми: функції, функції управлінської діяльності, 

циклічність управлінської діяльності, поняття управлінського циклу, 

корегування, регулювання.  

Що розуміють під функціями менеджменту?  

Аналіз наукової літератури свідчить про різні підходи до визначення 

поняття функції управління, а відтак відсутність їх єдиної класифікації. 

Більшість авторів виокремлюють загальні функції освітнього менеджменту (з 

незначною їх модифікацією) з позиції структури управлінського циклу в 

діяльності керівника (В. Г. Афанасьєв, Б. А. Гаєвський, М. Г. Захаров, 

Ю.Л.Конаржевський, М. І. Кондаков, М. М. Поташнік, В. П. Худомінський та 

ін.). Ми поділяємо сучасний підхід О. І. Мармази до визначення поняття 

функції управління та, власне, загальних і соціально-психологічних функцій 

керівника.  

Визначення функцій управління: вироблення і прийняття управлінських 

рішень, в тому числі, планування; організація; регулювання; коригування; 

облік і контроль; збір та обробка інформації (за В.Г. Афанасьєвим). 

Визначення функцій управління в працях дослідників у галузі менеджменту, 

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

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

та інші).  
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Функції освітнього менеджменту – це основні види управлінської 

діяльності керівника.  Загальні функції менеджменту:  

аналітико-прогностична (аналіз управлінської інформації, визначення 

потреб, виявлення закономірностей і тенденцій розвитку навчального 

закладу, встановлення причинно-наслідкових зв'язків, прогнозування та 

моделювання перспектив);  

планування (визначення стратегії, місії, цілей, і шляхів їх досягнення;          

організаційно-координаційна (визначення місця і ролі кожного члена 

персоналу в реалізації планів, інтеграція та координація наявних 

ресурсів /час, кадри, матеріально-технічні, фінансові/);  

контрольно-оцінювальна (моніторинг досягнення цілей; порівняння 

стандартів, норм, планів та реального стану навчально-виховного процесу);  

регулятивно-корекційна (коригування за наслідками моніторингу).  

 

1. Функція менеджменту: аналіз  

п/п Традиційний підхід Інноваційний підхід  

1 Аналіз навчально-виховного 

процесу, його кількісних та 

якісних показників для 

забезпечення оптимального 

функціонування закладу 

Аналіз навчально-виховного 

процесу, його кількісних та 

якісних показників для 

цілеспрямованого розвитку 

навчального закладу.  

2 Вивчення та аналіз роботи 

вчителів  

 

Вивчення професійних мотивів і 

цінностей вчителів як підґрунтя 

аналізу стану роботи 

3 Формування висновків щодо 

існуючого стану справ 

Здійснення комплексного 

оцінювання ситуації та складання 

прогнозу її розвитку  

4 Встановлення конкретних 

каналів надходження та методів 

Створення системи збору, 

обробки та збереження 
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обробки інформації інформації 

5 Аналіз діяльності персоналу в 

цілому, створення його 

портретної характеристики 

Аналіз діяльності персоналу в 

цілому з позиції ролі кожного, 

створення іміджу кожного 

вчителя 

6 Управління вертикальним 

потоками інформації 

Створення розгалуженої системи 

вертикальних і горизонтальних 

зв'язків та управління ними 

7 Одноосібний аналіз основних 

показників та проблем 

навчального закладу 

Колегіальний підхід до аналізу 

важливих проблем  

 

8 Аналіз та формування висновків 

щодо стану формальної 

структури колективу 

Аналіз і формування висновків 

щодо стану й перспектив 

розвитку формальної та 

неформальної структур 

колективу  

9 Розвиток критичності мислення 

керівника як основа для 

удосконалення діяльності 

Самоаналіз діяльності, 

рефлексивність менеджменту як 

основа удосконалення  

 

2. Функція менеджменту: планування  

1 Розроблення перспективного 

плану 

Розроблення програми розвитку 

навчального закладу, цільових 

проектів. Прогнозування і 

проектування розвитку 

навчального закладу та його 

підсистем 

2 Одноосібне планування Залучення персоналу до 

складання планів, програм 
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розвитку, цільових проектів  

3 Планування цілей пов'язується 

з бюджетом 

Раціональність планування 

4 Планування в умовах заданих 

проблем 

Планування в умовах вільного 

вибору цілей та завдань. 

Визначення місії навчального 

закладу 

5 Ідеологізована постановка 

мети, планування мети заданої 

зверху 

Широке використання 

можливостей наукового підходу 

до планування. Досягнення цілей 

через оптимізацію 

6 Планова основа менеджменту Концептуальна основа 

менеджменту 

7 Складання планів роботи 

персоналу 

Чіткий розподіл завдань кожного 

в межах загального, 

відповідальність кожного за свою 

справу 

8 Складання планів самоосвіти 

вихователів 

Складання планів досліджень, 

саморозвитку вихователів 

 

3. Функція менеджменту: організація  

1 Побудова структури 

менеджменту за 

лінійнофункціональним 

принципом. 

Моделювання структури 

менеджменту 

2 Встановлення чітких 

вертикальних зв'язків і 

стосунків (субординація та 

підлеглість). 

Розробка матричної рухливої 

структури менеджменту 
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3 Регламентація горизонтальних 

зв'язків 

Встановлення горизонтальних 

зв'язків, забезпечення їх 

координації. 

4 Забезпечення стабільних 

обов'язків та прав всіх суб'єктів 

протягом  навчального року. 

Забезпечення динаміки 

функціональних обов'язків та 

прав всіх суб'єктів залежно від 

завдань. 

5 Удосконалення формальної 

структури персоналу 

Створення умов для розвитку 

неформальної структури 

персоналу 

6 Добір молодих кадрів, 

підтримка тенденції оновлення 

персоналу 

Добір досвідчених спеціалістів.  

 

7 У посадовому зростанні 

вихователів увага приділяється 

стажу 

У посадовому зростанні 

вихователів увага приділяється 

індивідуальним можливостям.  

8 Орієнтація на загальну систему 

підвищення кваліфікації 

вихователів 

Орієнтація на перманентну 

систему підвищення кваліфікації 

вихователів.  

9 Демократизація садового 

життя взагалі 

Демократизація менеджменту як 

основа демократизації 

навчального закладу. 

10 Створення атмосфери 

підтримки, довіри 

Формування організаційної 

культури.  

 

4. Функція менеджменту: контроль  

1 Увага до кількісних аспектів 

перевірки 

Узагальнення кількісних 

показників та перетворення їх у 

якісні аспекти. 
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2 Перевірка методики 

проведення навчальних занять 

Увага до кінцевих результатів.  

 

3 Перебільшена увага до 

виховної функції контролю 

Увага до методичного 

спрямування контролю. 

4 Випробування сталої 

випробуваної системи 

внутрішнього моніторингу. 

Постійне моделювання та 

оновлення системи моніторингу 

5 Широке використання 

несподіваного контролю як 

засобу адміністративного 

впливу. 

Забезпечення випереджального 

характеру контролю, реалізація 

мотиваційної функції контролю.  

 

6 . Одноосібне та 

адміністративне планування 

внутрішнього моніторингу. 

Гласність контролю, залучення 

до розроблення та обговорення 

системи внутрішнього 

моніторингу 

7 Вибір зручної технології 

контролю  

Вибір ефективної технології 

контролю 

8 Дотримання формальних вимог 

(бюрократія) контролю. 

Демократизація внутрішнього 

контролю, дотримання принципу 

еталітарності.  

9 Контроль визначається як 

основний засіб перевірки 

роботи вихователів та 

вихованців. 

Контроль визначається як засіб 

регулювання та корекції в 

педагогічному процесі. 

10 Пріоритетна увага до 

особистості того, кого 

контролюють. 

Пріоритетна увага до рівня 

компетентності та особистісних 

якостей того, хто здійснює 

контроль. 

 

1.3. Соціально-психологічні функції менеджменту, стилі керівництва  
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План 

1.Основні функції методів освітнього менеджменту 

2. Класифікація методів освітнього менеджменту  

3. Стилі керівництва 

Основні поняття теми: мотивація, економічні методи, соціально-

політичні методи, організаційно-педагогічні методи, соціально-психологічні 

методи, стилі керівництва. 

 

Організація колективу (згуртування, активізація його діяльності, 

удосконалення, розвиток самоменджменту); 

 мотивація (процес спонукання до діяльності, знаходження мотивів, які 

змушують людину діяти);  

створення сприятливого соціально-психологічного клімату (передбачає 

наявність у колективі стійкого психологічного настрою, який здійснює вплив 

на взаємини людей, їх ставлення до праці та зовнішнього середовища, і в 

якому на емоційному рівні відбиваються особисті й ділові стосунки членів 

колективу, що визначаються ціннісними орієнтаціями, моральними нормами 

та інтересами).  

Ефективність освітнього менеджменту залежить від оптимального 

вибору його методів. Під методами освітнього менеджменту розуміють 

способи управлінської діяльності керівника, його взаємодію з колективом, 

спрямованої на досягнення цілей навчального закладу, його розвитку.  

Основні функції методів освітнього менеджменту:  

 реалізація змісту менеджменту, управлінської діяльності;  

 стимулювання діяльності (спонукання до пошуку шляхів 

покращення діяльності);  

 організація, координація, узгодження дій в колективі (об'єднання 

зусиль педагогічного, батьків, громадськості) визначаються ціннісними 

орієнтаціями, моральними нормами та інтересами).  

Методи освітнього менеджменту класифікують за: 
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     за цілями (стратегічні, тактичні, оперативні);  

 за механізмом впливу (економічні, соціально-політичні, 

організаційно-педагогічні, соціально-психологічні);  

 за стилем менеджменту (авторитарні, демократичні, 

ліберальнопопулістські); 

 за функціями управління (планування, організації, контролю, 

регулятивно-корекційні).  

Організаційно-розпорядчі методи або адміністративні (накази, 

розпорядження, вказівки). 

Методи організаційного впливу (дисциплінарні санкції – зауваження, 

попередження, догана).  

Організаційно-педагогічні методи, які реалізуються у формі 

інструктивно-методичних і теоретичних семінарів, засідань, педрад і 

методичних об'єднань, конференцій, педагогічних читань, наставництва, 

семінарів-диспутів, семінарів-практикумів, консультацій, шкіл передового 

досвіду, батьківського всеобучу тощо.  

Соціально-психологічні методи спрямовуються на забезпечення 

сприятливого психологічного клімату, стимулювання педагогічної 

майстерності (методи формування мотивів /мотивації/, морального 

заохочення, особисті приклади, бесіди, переконування, навіювання, 

колективного аналізу тощо).  

  Оптимальний вибір методів визначає стиль освітнього 

менеджменту. В теорії та практиці управління навчальними закладами 

застосовують моделювання, як спосіб зображення освітньо-організаційної 

структури управління навчальним закладом. Так, у процесі дослідження 

моделей навчальних закладів М. М. Поташнік і А. М. Моісеєв виокремили 

основні їх групи:  

 навчальні заклади, що функціонують;  

 навчальні заклади, що розвиваються.  
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Визначають різні управлінські моделі управління начальним закладом 

(залежно від виду управління – звичайного управління, менеджменту, 

інноваційного менеджменту):  

 адміністративно-функціональна:  

 конкурентно-іміджева;  

 проектно-інвестиційні.  

 

СТИЛІ КЕРІВНИЦТВА  

Основні терміни й поняття: стиль керівництва, автократичний 

стиль, демократичний стиль, ліберальний стиль. 

Стиль керівництва – це звична манера поведінки керівника щодо 

підлеглих. 

Основними стилями керівництва є автократичний, демократичний, 

ліберальний. 

 

 

                                 Основні стилі керівництва 

Автократичний стиль управління. Автократичний 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. 
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Демократичний стиль управління. 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 

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 управління. 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 тощо. 
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 основні характеристики освітніх організацій;  

 структурні компоненти організаційної культури навчального закладу;  

 сутність і зміст основних законів менеджменту;  

 загальні вимоги, яким відповідають закони менеджменту;  

 зв'язок загальних законів із принципами менеджменту;  

 вплив загальних принципів шкільного менеджменту на процеси 

менеджменту;  

 чому функції є основною категорією освітнього менеджменту;  

 чому у функціях знаходить своє відображення зміст управлінської 

діяльності керівника;  

 традиційний та інноваційний підходи до здійснення основних 

загальних функцій шкільного менеджменту;  

 склад соціально-психологічних функцій менеджменту;  

 місце функцій управління у процесі освітнього менеджменту;  

 основні функції методів шкільного менеджменту;  

 сутність і роль стратегічного управління;  

 складові системи стратегічного управління;  

 сутність і роль інноваційного освітнього менеджменту;  

Важливо! На основі набутих знань, Ви повинні вміти:  

 визначати головні передумови виникнення й етапи розвитку 

менеджменту;  

 виділяти основні управлінські революції, школи й підходи і 

демонструвати знання їхньої сутності;  

 охарактеризувати найважливіші історичні періоди розвитку 

менеджменту в освіті і показати їхні відмінні риси. 

 описати загальні властивості освітнього менеджменту;  

 визначити відмінні властивості суб’єкта і об’єкта освітнього 

менеджменту;  
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 пояснити функції освітньої організації;  

 охарактеризувати основні елементи організації;  

 виділяти основні цілі діяльності організації;  

 визначати особливості результатів діяльності освітніх організацій;  

 характеризувати типи організаційної культури;  

 провести класифікацію законів і принципів шкільного менеджменту;  

обґрунтувати необхідність використання вимог законів і принципів 

шкільного менеджменту;  

 визначати характер впливу законів і принципів на процеси освітнього 

менеджменту;  

 знаходити зв’язки й залежності законів і принципів шкільного 

менеджменту;  

 аналізувати вплив законів, принципів і керуватися ними у практиці 

освітнього менеджменту;  

 провести аналіз чинників, що визначають технологію менеджменту;  

 визначати різні потреби керівника у знаннях;  

 визначати роль основних загальних функцій управління у технології 

освітнього менеджменту;  

 визначати різні управлінські моделі управління навчальним закладом;  

 порівняти оперативне та стратегічне управління у сфері освіти;  

 у процесі стратегічного планування використовувати в різних 

варіантах прогнози;  

 створювати моделі процесу стратегічного планування освітньої 

організації;  

 здійснювати процес стратегічного управління. 

 

Контрольні питання 

1. Планування як функція управління. 

2. Організація, регулювання і корегування як функції управління. 
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3. Значення та особливості контролю як функції управління. 

4. Обґрунтуйте поняття циклічності управлінської діяльності. 

5. Дайте визначення поняттю ―стилі управління‖. 

6. Що таке автократичний стиль управління та які позитивні і негативні 

риси поведінки керівника-автократа? 

Що таке демократичний стиль управління та які позитивні риси 

поведінки керівника-демократа? 

7. Що таке ліберальний стиль управління та які позитивні і негативні риси 

поведінки керівника-ліберала? 

8. В чому полягає основна відмінність стилів керівництва? 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Основні поняття теми: система дошкільної освіти, принципи 

дошкільної освіти, завдання дошкільної освіти, здобуття дошкільної освіти, 

органи управління системою дошкільної освіти, органи громадського 

самоврядування в освіті і в дошкільній освіті.  

 

2.1. Дошкільна освіта, завдання, принципи  її організації в Україні 

План 

1. Поняття «дошкільна освіта», «система дошкільної освіти».  

2. Завдання та принципи дошкільної освіти в Україні.  

3. Державна політика у сфері дошкільної освіти. Програми виховання і 

навчання дітей. 

4. Педагогічний процес у дошкільному закладі 

5. Дошкільна освіта за кордоном 

6. Органи управління системою дошкільної освіти.  

 

Сучасна система дошкільної освіти 

Дошкільна освіта є обов´язковою первинною складовою частиною 

системи безперервної освіти в Україні — сукупності навчально-виховних 

закладів, призначених для цілеспрямованого навчання і виховання. }ї 

функціонування регламентоване Конституцією України, законами України 

―Про освіту‖, ―Про дошкільну освіту‖, ―Про охорону дитинства‖, Конвенцією 

ООН про права дитини. 

Заклади дошкільної освіти в системі національної освіти 

Складовими системи освіти є дошкільна, початкова, загальна середня та 

вища освіта. У середині XIXст. у більшості розвинутих країн було 
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законодавчо закріплено обов´язковість початкової освіти. Нині все більше 

країн законодавчо визнають обов´язковість дошкільної освіти. 

Дошкільна освіта сприяє реалізації прав дитини, закріплених 

законодавчими міжнародними документами, зокрема права на охорону 

здоров´я, права на освіту, права на участь в іграх, права на збереження своєї 

індивідуальності, права на захист від усіх форм фізичного, психічного 

насильства, приниження, зловживання, відсутності турботи чи недбалого і 

грубого поводження. 

Принципи державної політики у галузі освіти відображені у Законі 

України ―Про освіту‖ (2017), який проголошує освіту пріоритетною сферою 

соціально-економічного, духовного і культурного розвитку суспільства.      

Основними принципами освіти в Україні є: 

— доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх 

послуг, що надаються державою; 

— рівність умов кожної людини в реалізації її здібностей, таланту, у 

всебічному розвитку; 

— гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських духовних 

цінностей; 

— органічний зв´язок зі світовою і національною історією, культурою, 

традиціями; 

— незалежність від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій; 

— науковий, світський характер, інтеграція з наукою і виробництвом, 

взаємозв´язок з освітою інших країн; 

— гнучкість і прогностичність, єдність і наступність; 

— безперервність і різноманітність; 

— поєднання державного управління і громадського самоврядування в 

освіті. 

Закон ―Про освіту‖ гласить, що ―дошкільне виховання здійснюється у 

сім´ї, закладах дошкільної освіти у взаємодії з сім´єю і має на меті 
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забезпечення фізичного, психічного здоров´я дітей, їх повноцінний розвиток, 

набуття життєвого досвіду, вироблення умінь, навичок, необхідних для 

навчання в школі‖. Державна національна програма ―Освіта. Україна 

XXIстоліття‖ орієнтує на взаємодію суспільного і родинного виховання 

дитини дошкільного віку: ―Суспільне виховання покликане продовжувати 

повноцінний і всебічний розвиток дитини на засадах національної культури і 

духовності з урахуванням різноманітності національного складу та 

регіональних умов України. Воно доповнює родинне виховання і 

здійснюється у дошкільних закладах‖. 

Головними завданнями реформування дошкільного виховання на 

сучасному етапі є: 

— створення належних соціально-економічних, морально-

психологічних умов для повноцінного життя дитини, оптимального її 

розвитку й виховання, зміцнення здоров´я; 

— піднесення пріоритету суспільного дошкільного виховання, розвиток 

мережі дошкільних виховних закладів з метою позитивних зрушень у 

демографічній ситуації; 

— оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання відповідно 

до вікових особливостей дітей; 

— розвиток у дитини духовності як домінуючого начала у структурі 

особистості; 

— своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для 

розвитку талановитих дітей; 

— дослідження динаміки стану здоров´я і психічного розвитку 

дошкільників; 

— інтеграція родинного і суспільного дошкільного виховання; 

— удосконалення навчально-виховного процесу в дошкільних 

виховних закладах з урахуванням особистісних якостей, стану здоров´я, 

природних задатків дитини. 
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Новий етап розвитку дошкільної освіти започаткований прийняттям 

Закону України ―Про дошкільну освіту‖ (2001), який розглядає її як цілісний 

процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини 

дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, 

індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб, 

формування у дитини моральних норм, набуття нею життєвого досвіду. Цим 

законом регламентовано такі аспекти функціонування системи дошкільної 

освіти: 

— забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття 

дошкільної освіти; 

— забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 

дошкільної освіти; 

— визначення змісту дошкільної освіти; 

— визначення органів управління дошкільною освітою та їх 

повноважень; 

— формування прав і обов´язків учасників навчально-виховного 

процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про 

дошкільну освіту; 

— створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти. 

Реалізація завдань дошкільної освіти здійснюється на основі 

відповідних принципів, які проголошують: 

— доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються 

системою дошкільної освіти; 

— рівність умов для різнобічного розвитку дитини; 

— єдність розвитку, виховання, навчання й оздоровлення дітей; 

— єдність виховних впливів сім´ї та дошкільного навчального закладу; 

наступність і перспективність між дошкільною і початковою освітою; 

— світський характер дошкільної освіти; 

— особистісно-орієнтований підхід до розвитку дитини; 

— демократизація та гуманізація педагогічного процесу; 
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— відповідність змісту, рівня і обсягу дошкільної освіти особливостям 

розвитку та стану здоров´я дошкільника. 

Дошкільна освіта здійснюється на основі різноманітних видів і форм: 

постійно діючих дошкільних закладів і закладів з неповним днем, 

прогулянкових, оздоровчих груп, закладів для дітей із проблемами розвитку 

тощо. Оновлення їх роботи на сучасному етапі пов´язане з гуманізацією всієї 

педагогічної сфери, створенням умов для розвитку особистості, 

індивідуальності кожної дитини; оптимізацією умов фінансування й 

управління; створенням служби соціального захисту дітей; поглибленням 

взаємозв´язків різних соціальних інститутів — сім´ї, дитячого садка, школи. 

Система дошкільної освіти орієнтується на максимальне використання 

досягнень етнопедагогіки і світової педагогічної думки. 

З проголошенням незалежності України особливої актуальності набула 

проблема створення безперервної системи національного виховання, 

покликаної максимально задіяти інтелектуальний, духовно-творчий потенціал 

національних і загальнолюдських цінностей, забезпечити єдність, наступність 

і послідовність виховуючих впливів різних соціальних інститутів. 

Функціонування безперервної системи національного виховання 

забезпечується на основі таких принципів: 

— народність (передбачає національну спрямованість виховання, 

оволодіння рідною мовою, формування національної свідомості, любові до 

рідної землі, свого народу, прищеплення шанобливого ставлення до 

культурної спадщини, народних традицій і звичаїв, національно-етнічної 

обрядовості); 

— культуровідповідність (забезпечує органічний зв´язок з історією 

народу, культурними і побутовими традиціями, народною творчістю, 

ремеслами і промислами; духовну єдність та спадкоємність поколінь); 

— природовідповідність (враховує вікові й індивідуальні особливості 

дітей, їхні анатомічні, фізіологічні, психологічні, національні особливості); 
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— гуманізація (спрямована на створення умов для формування кращих 

якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих сил; гуманні взаємини між 

вихователями і вихованцями; повагу до особистості вихованця, гідності; 

розуміння його запитів, інтересів; довір´я до нього; виховання гуманної 

особистості — щирої, людяної, доброзичливої, милосердної); 

— демократизація (метою її є усунення авторитарного стилю 

виховання, співробітництво вихователів і вихованців, сприйняття особистості 

вихованця як вищої соціальної цінності, визнання його права на свободу, 

розвиток здібностей і виявлення індивідуальності, формування усвідомлення 

взаємозв´язку між ідеями свободи, правами людини, її громадянською 

відповідальністю); 

— безперервність (полягає у досягненні цілісності й наступності у 

вихованні, перетворенні його на процес, що триває впродовж усього життя 

людини); 

— етнізація (наповнення виховання національним змістом, 

спрямованим на формування самосвідомості громадянина, відтворення в 

дітях менталітету свого народу). 

До головних завдань виховання дітей дошкільного віку, згідно з 

концепцією дошкільного виховання в Україні, належать: 

— повноцінний і всебічний розвиток дітей на засадах національної 

культури і духовності; 

— забезпечення фізичного та психічного здоров´я дітей, своєчасне 

виявлення тих, хто потребує поліпшення стану здоров´я; 

— започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, 

моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях, набуття 

життєвого досвіду; виховання поваги і любові до батьків, родини, 

Батьківщини, людей праці; 

— створення сприятливих умов для розвитку моральної самооцінки, яка 

має відображати ставлення дитини до себе як суб´єкта гуманних, 

доброзичливих взаємин з оточуючими; 
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— прилучення дітей до народної культури, мистецтва, традицій, 

обрядів українського народу, виховання шанобливого ставлення до 

культурних надбань, звичаїв, традицій інших народів; 

— своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для 

розвитку талановитих дітей; 

— соціалізація дитячої особистості; організація спілкування як 

особливої діяльності, що допомагає дітям пізнати оточуючу дійсність, світ 

людських взаємин і себе; 

— інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання на 

засадах народної педагогіки, національної культури, сучасних досягнень 

науки, надбань світового педагогічного досвіду; 

— психологічна підготовка дітей до навчання у школі, оволодіння 

рідною мовою; забезпечення пізнавальної активності, творчих і художніх 

здібностей в ігровій та інших видах дитячої діяльності. 

Над цими завданнями покликаний працювати національний дошкільний 

заклад (садок). 

Національний дитячий садок — дошкільний заклад, який забезпечує 

трансляцію культури народу, сприяє етнізації особистості, засвоєнню 

духовних надбань нації. 

Основою діяльності національного дитячого садка є етнопедагогіка, яка 

орієнтує на використання у вихованні рідної мови, усної народної творчості, 

народного мистецтва, звичаїв, обрядів, свят; ознайомлення дітей з рідним 

краєм, його природою, географією, історією, народною творчістю, 

традиціями, обрядами, оберегами, символами; включення дітей у спілкування 

з дорослими й однолітками; залучення їх до етичних бесід, народних ігор, 

свят, діяльності, пов´язаної з традиціями народу тощо. Освітня робота за 

напрямами ―Родинно-побутова культура‖, ―Народний календар‖, ―Символи 

народу‖, ―Народні традиції, звичаї, обряди‖, ―Народне мистецтво‖, ―Народна 

медицина‖, ―Усна народна творчість‖ забезпечує практичну діяльність дітей. 
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У такому виховному закладі взаємини дітей і педагогів вибудовуються 

на засадах довіри до можливостей розвитку дитини як особистості, визнання 

її права на творчість, самостійного пошуку раціональних засобів, методів і 

прийомів виховання. Такі дошкільні заклади функціонують не як державні, а 

як родинно-громадські установи, в яких передбачена максимальна участь 

батьків, громадськості у вихованні дітей, творчий пошук педагогічного 

колективу, що сприяє оновленню дошкільної освіти на засадах демократизації 

та гуманізації. 

На заклад дошкільної освіти покладено виконання таких завдань: 

— забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам 

Базового компонента дошкільної освіти; 

— створення сприятливих умов розвитку, виховання та навчання дітей 

(режим роботи, умови фізичного розвитку і зміцнення здоров´я повинні 

відповідати санітарно-гігієнічним вимогам); 

— формування у дітей гігієнічних навичок та основ здорового способу 

життя, привчання їх до безпечної поведінки; 

— сприяння збереженню і зміцненню здоров´я, розумового, 

психологічного і фізичного розвитку дітей; 

— здійснення соціально-педагогічного патронату, взаємодії із сім´єю, 

поширення психолого-педагогічних знань. 

Для виконання цих завдань дошкільний заклад повинен забезпечити 

догляд, розвиток, виховання і навчання дітей. Догляд полягає у створенні в 

дитячому садку умов для охорони життя і здоров´я, дотриманні 

встановленого дошкільним закладом режиму, здійсненні санітарно-

гігієнічних і оздоровчих процедур, організації харчування, побуту та ін. 

Розвиток — забезпечення умов для формування особистості дитини 

відповідно до її задатків, нахилів, індивідуальних психічних і фізичних 

особливостей, культурних потреб.  
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Суттю виховання є забезпечення умов для формування у дітей 

загальнолюдських ідеалів та національних цінностей, моральних засад 

ставлення до навколишнього світу, людей, життя, до себе.  

Навчання здійснюється завдяки створенню умов для спеціально 

організованих педагогічних форм роботи з дітьми, різних видів їхньої 

самостійної діяльності щодо інтелектуального та особистісного розвитку. 

Отже, дошкільні заклади, керуючись у своїй діяльності законодавчими 

актами у сфері освіти, науковими методиками, покликані забезпечити дитині 

захист її прав на охорону здоров´я, освіту, без чого неможливе щасливе 

дитинство. 

Програми виховання і навчання дітей 

Робота закладу дошкільної освіти здійснюється на основі програми 

виховання і навчання — державного документа, який визначає цілі, завдання і 

зміст роботи з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних 

особливостей. Науково, методично обґрунтована програма покликана 

синтезувати історичні надбання, нові досягнення теорії та практики 

дошкільної освіти, актуальні суспільні вимоги до неї, відповідати 

особливостям пізнавальної діяльності дітей, забезпечувати їхній гармонійний 

розвиток. 

У сучасній Україні дошкільні заклади мають право самостійно обирати 

програму виховання дітей з комплексу варіантних програм, затверджених 

Міністерством освіти і науки України, а також розробляти і впроваджувати 

власні.  

Освітня програма - це єдиний комплекс освітніх компонентів, 

спланованих і організованих закладом дошкільної освіти для досягнення 

вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей), визначених 

Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Освітні програми можуть мати корекційно-розвитковий складник для 

дітей з особливими освітніми потребами. Основою для розроблення освітньої 

програми є Базовий компонент дошкільної освіти. 
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Освітня програма схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної 

освіти та затверджується його керівником. 

На основі освітньої програми заклад дошкільної освіти складає та 

затверджує план роботи, що конкретизує організацію освітнього процесу. 

Здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами 

здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі 

Базового компонента дошкільної освіти центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 

освіти, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. 

Додаткові освітні послуги, які не визначені Базовим компонентом 

дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх 

замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та 

юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, 

та закладом дошкільної освіти у межах гранично допустимого навантаження 

дитини. (ст. 23 Закону України «Про дошкільну освіту») 

Програми розвитку дітей 

 Юний легкоатлет 

 Освітня програма "Дитина" 

 Стежина – 2014 

 Настільний теніс – Сумський ДНЗ ғ 14 

 Шкіряний м'яч – Сумський ДНЗ ғ 14 

 Програма – ДНЗ Гагауз 

 Мудрі шахи 

 Англійська мова для дітей дошкільного віку 

 Дитяча хореографія 

 Світ дитинства 

 Україна – моя Батьківщина 

 Дитина у світі дорожнього руху 

 Веселкова музикотерапія 

https://f.osvita.city/file/34/yunij-legkoatlet.pdf
https://f.osvita.city/file/35/osvitnya-programa-ditina-nmc.pdf
https://f.osvita.city/file/36/stezhina2014.pdf
https://f.osvita.city/file/37/1nastilnij-tenis-sumskij-dnz14.doc
https://f.osvita.city/file/38/2shkiryanij-myach-sumskij-dnz14.doc
https://f.osvita.city/file/39/3programadnzgagauz.m.2015.pdf
https://f.osvita.city/file/40/4mudri-shaxi-semizorova.pdf
https://f.osvita.city/file/41/5anglijska-mova-dlya-ditej-doshkilnogo-viku-kulikova.pdf
https://f.osvita.city/file/42/6dityacha-xoreografiya-shevchuk.pdf
https://f.osvita.city/file/43/7svit-ditinstva-bogush.pdf
https://f.osvita.city/file/44/8ukrayina-moya-batkivshhina-rejpolska.pdf
https://f.osvita.city/file/45/9ditina-v-sviti-dorozhnogo-ruxu-timovskij.pdf
https://f.osvita.city/file/46/10veselkova-muzikoterapiya-malashevska.pdf
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 Цікаві шашки 

 Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах 

національних спільнот 

 Програма "Дитина в дошкільні роки" 

 Програма "Скарбниця моралі" 

 Програма "Про себе треба знати, про себе треба дбати" 

 Програма "Соняшник" (ранній вік) 

 Програма "Соняшник" (дошкільнй вік) 

 Програма "Казкова фізкультура" 

 Програма "Грайлик" 

 Програма "Впевнений старт" 

 Програма "Українське дошкілля" 

 Програма "Радість творчості" 

 Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" – нова редакція, 

частина 1 

 Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" – нова редакція, 

частина 2 

 Програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років 

"ОБЕРІГ" 

 Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку 

 Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-

рухового апарату 

 Програмно-методичний комплекс для дітей з ФФНМ 

 Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного 

віку із загальним недорозвитком 

 Програма розвитку дітей "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 

п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" 

 Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом 

"Розквіт" 

https://f.osvita.city/file/47/11czikavi-shashki-semizorova.pdf
https://f.osvita.city/file/48/12navchannya-ditej-ukrmovi-v-dnz-naczspilnot-bogush.pdf
https://f.osvita.city/file/48/12navchannya-ditej-ukrmovi-v-dnz-naczspilnot-bogush.pdf
https://f.osvita.city/file/49/13programa-ditina-v-doshkilni-roki.pdf
https://f.osvita.city/file/50/programaskarbnitsya-moralilokhvitska.pdf
https://f.osvita.city/file/51/pro-sebe-treba-znati-pro-sebe-treba-dbatilokhvitska.pdf
https://f.osvita.city/file/52/kaluskasonyashnikranniy-vik.pdf
https://f.osvita.city/file/53/programakaluskasonyashnikdoshkilny-vik.pdf
https://f.osvita.city/file/54/programakazkova-fizkulturaefimenko.pdf
https://f.osvita.city/file/55/graylikberezina.pdf
https://f.osvita.city/file/56/programavpevneniy-start.pdf
https://f.osvita.city/file/57/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf
https://f.osvita.city/file/58/radist-tvorchosti.pdf
https://f.osvita.city/file/59/rozvitku-ditini-doshkilnogo-vikuya-u-svitinova-redaktsiyachastina-1.pdf
https://f.osvita.city/file/59/rozvitku-ditini-doshkilnogo-vikuya-u-svitinova-redaktsiyachastina-1.pdf
https://f.osvita.city/file/60/rozvitku-ditini-doshkilnogo-vikuya-u-svitinova-redaktsiyachastina-2.pdf
https://f.osvita.city/file/60/rozvitku-ditini-doshkilnogo-vikuya-u-svitinova-redaktsiyachastina-2.pdf
https://f.osvita.city/file/61/programaoberig.pdf
https://f.osvita.city/file/61/programaoberig.pdf
https://f.osvita.city/file/62/programa-rozvitku-glukhikh-ditey-doshkilnogo-viku-lutsko1.pdf
https://f.osvita.city/file/63/programa-rozvitku-ditey-doshkilnogo-viku-z-porushennyami-oporno-rukhovogo-aparatu1.pdf
https://f.osvita.city/file/63/programa-rozvitku-ditey-doshkilnogo-viku-z-porushennyami-oporno-rukhovogo-aparatu1.pdf
https://f.osvita.city/file/64/programno-metodichniy-kompleks-dlya-ditey-z-ffnm2.pdf
https://f.osvita.city/file/65/znm.rar
https://f.osvita.city/file/65/znm.rar
https://f.osvita.city/file/66/programno-metodichniy-kompleks-dlya-ditey-z-ffnm11.doc
https://f.osvita.city/file/66/programno-metodichniy-kompleks-dlya-ditey-z-ffnm11.doc
https://f.osvita.city/file/67/programa-rozkvit-autisti-2013-doopratsovana.pdf
https://f.osvita.city/file/67/programa-rozkvit-autisti-2013-doopratsovana.pdf
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 Програмно-методичний комплекс програма розвитку дітей сліпих та зі 

зниженим зором від народження до 6 років 

 Програма розвитку дітей "Корекційне навчання з розвитку мовлення 

дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення" 

 Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної 

взаємодії дітей від 4 до 6–7 років «Вчимося жити разом» 

 Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних 

навичок ефективної взаємодії дітей віком від 4 до 6–7 років «Вчимося жити 

разом» 

 «Дитина». Створена у 1992 р. Програма спрямована на гуманізацію 

виховного процесу; узгодження колективних, групових та індивідуальних 

форм і методів роботи. Переважає орієнтація на індивідуальну роботу з 

дітьми в усіх вікових групах. При цьому враховуються висновки 

психологічної науки про роль різних видів діяльності та їх використання в 

роботі з дітьми різного віку, простежується зв'язок з традиціями народної 

педагогіки, фольклором, видами національного та світового мистецтва. 

Враховує вона і принципи інтеграції, системності, комплексності. 

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2326-programa-ditina 

«Я у світі».  Програма налаштовує педагога на відкриття дитині 

великого світу в єдності та розмаїтті його чотирьох окремих світів— 

ПРИРОДИ, КУЛЬТУРИ, ЛЮДЕЙ, ВЛАСНОГО "Я". Вона спрямована на 

формування в дошкільника цілісної картини світу — уявлення про 

середовище навколишнє та внутрішнє, про душевне життя (власне та інших 

людей). Програма актуалізує проблему формування у дитини елементарної 

форми світосприйняття — реалістичного й оптимістичного, яке визначає 

можливості організації набутих знань і управління своєю діяльністю. 

У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються 

поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та 

визначаються показники розвитку дітей. 

https://f.osvita.city/file/68/tuf.rar
https://f.osvita.city/file/68/tuf.rar
https://f.osvita.city/file/69/programa_ZNM.rar
https://f.osvita.city/file/69/programa_ZNM.rar
https://f.osvita.city/file/70/1.pdf
https://f.osvita.city/file/70/1.pdf
https://f.osvita.city/file/71/2.pdf
https://f.osvita.city/file/71/2.pdf
https://f.osvita.city/file/71/2.pdf
https://www.pedrada.com.ua/article/2326-programa-ditina
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Навчально-виховний матеріал систематизовано за віковими групами у 

розділах ―Сенсорне виховання‖, ―Виховуємо здорову дитину‖, ―Гра‖, ―Дитина 

і навколишній світ‖, ―Рідна природа‖, ―Мовленнєве спілкування‖, ―Художня 

література‖, ―Цікава математика‖, ―Образотворче мистецтво‖, 

―Конструювання‖, ―У світі музики‖, ―Праця‖. Завдяки цьому вихователі 

мають змогу врахувати не тільки вік, а й рівень розвитку кожної дитини, щоб 

раціонально дозувати матеріал. 

Розпочинається програма розділом ―Психологічні характеристики 

дітей‖, у якому проаналізовано їхні вікові особливості, націлено вихователів 

на вивчення та використання цих особливостей у педагогічному процесі. 

Останній розділ ―Разом із сім´єю‖ передбачає напрями спільної діяльності 

педагогів і батьків, спрямованої на повноцінний розвиток особистості дитини. 

До програми розроблені відповідні методичні рекомендації (К., 1993). 

 

Педагогічний процес у дошкільному закладі 

На певному етапі становлення дитини її навчання і виховання 

здійснюються передусім завдяки взаємодії з педагогом, завдання якого 

полягає в тому, щоб системно, цілеспрямовано, науково обґрунтовано 

сприяти психологічному, розумовому, моральному, фізичному розвитку 

дитини. Ця багатоаспектна, всеохоплююча взаємодія і є педагогічним 

процесом. 

Педагогічний процес — спеціально організована, динамічна взаємодія 

педагога і дітей, спрямована на забезпечення їх навчання, виховання, 

розвитку. 

Зміст педагогічного процесу визначається концептуальними засадами 

освітньо-виховної системи. Головною метою його є раціональна організація 

навчально-виховної роботи, спрямованої на всебічний розвиток дитини. 

Ідею єдності виховання і навчання, яка визначає цілісність 

педагогічного процесу, обґрунтував К. Ушинський. Він стверджував, що від 

комбінації основних елементів найбільше залежить виховна сила школи. 
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Російський педагог, психолог Петро Каптерев (1849— 1922), 

досліджуючи різноманітні особливості взаємодії педагога і вихованців, 

наголошував, що навчання, освіта, привчання, виховання, настанови, 

переконання, напучування, вимоги ―позначають різні властивості, сторони, 

засоби і моменти одного великого цілого — педагогічного процесу‖. 

Педагогічний процес є головною структурною одиницею 

цілеспрямованої й організованої взаємодії педагога і вихованця, під час якої 

дитина опановує соціальний досвід. Значною мірою він відрізняється від 

виховного процесу, що здійснюється постійно під впливом усієї сукупності 

чинників, які формують особистість. 

Сучасні дослідники розглядають педагогічний процес як динамічну 

педагогічну систему, спрямовану на вирішення розвивальних і освітніх 

завдань; передавання соціального досвіду старшими і засвоєння його 

підростаючими поколіннями шляхом їх взаємодії. 

Сутність педагогічного процесу полягає в єдності навчання, виховання і 

розвитку. Саме цим обумовлюються його функції: 

— навчальна (формування мотивації, досвіду навчально-пізнавальної та 

практичної діяльності, засвоєння основ наукових знань, ціннісних орієнтацій 

особистості); 

— виховна (формування моральних, естетичних якостей і ставлень 

людини); 

— розвивальна (формування і розвиток психічних процесів, 

властивостей і якостей особистості). 

Одиницею педагогічного процесу є педагогічне завдання — певна 

педагогічна ситуація, співвіднесена з метою діяльності й умовами її 

здійснення. Головними компонентами педагогічного процесу є його суб´єкти: 

педагог і вихованець. 

Структура педагогічного процесу 

Ефективність педагогічного процесу залежить і від того, наскільки 

успішною є реалізація таких його принципів: цілісність підходу до виховання; 
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неперервність виховання; цілеспрямованість у вихованні; інтеграція та 

диференціація спільної діяльності педагогів і вихованців; 

природовідповідність; культуровідповідність; виховання в діяльності; єдність 

та адекватність управління і самоуправління; оптимізація (відповідність 

методів і прийомів діяльності меті й змісту педагогічного процесу, реальній 

психологічній ситуації); єдність вимог і поваги до особистості дитини. 

Особливе значення має цілісність педагогічного процесу — єдність 

мети, змісту, методів виховання і навчання, виховання і самовиховання, 

процесів, етапів та дій. 

Педагогічний процес є внутрішньо вмотивованим, цілісним феноменом, 

структурні компоненти якого перебувають у стійкій взаємодії і 

взаємозалежностях. Компонентами його структури є: 

— мета (те, до чого прагнуть педагог і вихованець; у педагогіці мета 

постає в сукупності концептуальних ідей, на яких вибудовується 

педагогічний процес); 

— діяльність суб´єктів, які організовують педагогічний процес і беруть 

у ньому участь; 

— відносини, породжені цією діяльністю, а також освоєне суб´єктом 

середовище; 

— управління, яке забезпечує інтеграцію компонентів у цілісну 

систему, розвиток цієї системи. 

За іншими підходами, структуру педагогічного процесу утворюють такі 

компоненти: 

— цільовий (окреслює мету і завдання, що її конкретизують); 

— змістовий (визначає сукупність ставлень, ціннісних орієнтацій, 

досвіду діяльності та знань); 

— діяльнісний (характеризує форми, способи, засоби виховної 

взаємодії, спрямованої на реалізацію мети і завдань, освоєння змісту 

педагогічного процесу); 
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— результативний (уособлює досягнуті результати та ступінь 

ефективності педагогічного процесу); 

— ресурсний (відображає соціально-економічні, морально-

психологічні, гігієнічні умови перебігу педагогічного процесу). 

Безперечно, педагогічний процес не варто розглядати лише як вплив 

педагога на вихованця, оскільки він є складною системою їхніх 

взаємовпливів, у якій педагог і дитина фігурують одночасно як суб´єкт і 

об´єкт. Такий погляд на структуру педагогічного процесу є найближчим до 

гуманістичних засад навчання і виховання. Згідно з ним складовими 

педагогічного процесу є: 

1. Цілеспрямована педагогічна діяльність, носієм якої є педагог як 

системоутворювальна ланка педагогічного процесу. 

2. Дитина, яка як об´єкт педагогічного впливу є індивідуальністю, що 

розвивається і змінюється відповідно до педагогічних цілей; як суб´єкт 

педагогічного процесу дитина є особистістю, що розвивається, прагне 

творчого самовияву, задоволення власних потреб, інтересів і прагнень, здатна 

до активного засвоєння або неприйняття педагогічних впливів. 

3. Зміст педагогічного процесу, завдяки якому здійснюється 

соціалізація дитини, формуються система знань, ставлення до світу, мотиви, 

стимули і форми поведінки, духовні потреби та ціннісні орієнтації. 

4. Організаційно-управлінський комплекс, у межах якого відбуваються 

всі педагогічні події й факти. 

5. Педагогічна діагностика (визначення стану та життєздатності 

педагогічного процесу в цілому й окремих його частин). 

6. Результат педагогічного процесу, який є критерієм його 

ефективності. 

7. Організація взаємодії із суспільним і природним середовищем. 

Те, під яким кутом зору і в яких вимірах розглядає педагог структуру 

педагогічного процесу, значною мірою залежить від його професійної 

зрілості, внутрішньої культури, усвідомлення ним своєї місії. 
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Педагогічний процес у дошкільній педагогіці характеризується певними 

особливостями. Його головними структурними компонентами є гра, праця, 

навчальна діяльність, і підпорядкований він таким вимогам: 

— вирішення завдань виховання і навчання в їх єдності; 

— врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей; 

— гуманістична взаємодія вихователя і вихованців; 

— опора на потреби й інтереси дітей; 

— єдність різноманітних видів діяльності дітей; 

— створення розвивального середовища для дитини та ін. 

Організація життя і діяльності дітей залежить від їхніх індивідуальних 

особливостей, складу групи, в якій виховується дитина. 

Розвивальне середовище як складова педагогічного процесу 

Розвиток дитини є складною єдністю внутрішніх змін її психічної 

діяльності (сприймання, пам´яті, мислення, волі та ін.) і форм її самореалізації 

(умінь, навичок тощо). Відбувається він у різноспрямованій взаємодії усіх 

чинників, одним з яких є зовнішнє (розвивальне) середовище, в якому 

відбувається педагогічний процес і яке є його важливою складовою 

частиною. 

Розвивальне середовище — комплекс психолого-педагогічних, 

матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних 

умов, що забезпечують організацію життя дітей у дошкільному закладі. 

Навчання, виховання, розвиток дитини повинні відбуватися в атмосфері 

захищеності, психологічного комфорту. Це означає, що оточення дитини має 

бути безпечним як щодо гігієни, умов життєдіяльності загалом, так і в 

морально-психологічному аспекті. Передусім навколишнє середовище 

повинно відповідати структурі когнітивної (пізнавальної) сфери дитини, 

передбачати можливості вільного розвитку ігрової та інших видів її 

діяльності. 

Однією з перших звернула увагу на проблему розвивального 

середовища М. Монтессорі, яка найважливішою передумовою розкриття 
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дитиною внутрішнього потенціалу вважала вільну самостійну діяльність у 

створеному педагогом просторово-предметному середовищі. Тому, на її 

думку, завдання педагога полягає насамперед у наданні дитині засобів 

саморозвитку й ознайомленні її з правилами користування ними. Такими 

засобами є автодидактичні (самонавчальні) Монтессорі-матеріали, з якими 

дитина працює спочатку під опікою педагога, а потім самостійно. 

Сучасні дослідники розглядають розвивальне предметне середовище як 

систему матеріальних об´єктів діяльності дитини, що функціонально моделює 

зміст її духовного і фізичного розвитку. Збагачене середовище передбачає 

єдність соціальних і природних засобів забезпечення повноцінної 

життєдіяльності дитини. Сюди відносять архітектурно-ландшафтні та 

природничо-екологічні об´єкти; художні студії; ігрові та спортивні 

майданчики; конструктори; тематичні набори іграшок, посібників; 

аудіовізуальні та інформаційні засоби виховання і навчання. 

Розвивальне предметне середовище має відповідати віковим 

особливостям дітей. Загалом, воно визначається взаємозв´язком таких 

складових: 

1) продукти діяльності фахівців — художників, проектувальників, 

конструкторів, майстрів-оздоблювачів (твори мистецтва, меблі, інструменти, 

предмети, вироби прикладного мистецтва, посібники, іграшки); 

2) результати діяльності персоналу дошкільного закладу і батьків з 

організації та оформлення побуту (облаштування зон, виставок, виготовлення 

посібників та іграшок-саморобок, декоративне оформлення кімнат до свят 

тощо); 

3) результати участі дітей у створенні інтер´єру під керівництвом 

вихователя. 

Усі елементи розвивального середовища покликані забезпечувати і 

стимулювати вільний вибір і зміну видів діяльності дитини, створювати 

актуальні для неї і доступні для її розвитку проблемні ситуації. Для цього 
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вони повинні бути інформативними, емоційними, втілювати в собі 

пізнавальну та емоційну новизну. 

Особливо ефективно впливає на дітей, передусім на їхню рухову 

активність, модульне предметно-ігрове середовище. Прикладами предметів-

модулів можуть слугувати легкі куби різного розміру, виготовлені за типом 

вкладишів, і середні за розміром модулі — ―меблі-іграшки‖. Дитина може 

перетворювати модулі на корабель, будиночок, казкову печеру тощо. 

Захопившись різногабаритними предметами-модулями, дитина долає межі 

традиційного ігрового куточка, легко оволодіває елементами ігрових дій. У 

багатьох дитячих садках Данії, Швеції, США використовують іграшки-

модулі, у тому числі й так звані ―ростучі меблі‖, розмір яких можна 

змінювати відповідно до віку дитини. 

Останнім часом розвивальне середовище якісно збагатилося завдяки 

включенню в нього комп´ютерно-ігрових комплексів. Комп´ютер може 

увійти в життя дитини тільки через гру, яка забезпечує оволодіння новими 

способами дій, особистісний розвиток дитини. 

2. Ігрова зала. Призначена для самодіяльних сюжетно-рольових, 

режисерських і театралізованих ігор, тому повинна бути просторою, світлою, 

затишною, не повторювати оформлення групових кімнат. У ній розміщують 

великі ігрові модулі, подіуми-будиночки для режисерських ігор, подіум-

сцену із завісою для театралізованих ігор, а також сюжетно-образні іграшки. 

3. Зала релаксації. Вона може бути оформлена за зразком зимового 

саду: з живими рослинами, акваріумами, тераріумами, вольєрами з птахами, 

невеликим басейном, ємкостями з піском, галькою для експериментування з 

природним матеріалом, столиками-мольбертами, предметами для ігор, 

аквацентром тощо. 

Оснащувати приміщення у дошкільних закладах слід згідно з Типовим 

переліком обов´язкового обладнання, навчально-наочних посібників та 

іграшок. 
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На цілеспрямоване оформлення простору групової кімнати, який 

повинен часто оновлюватися з ініціативи педагога і дітей, орієнтує програма 

розвитку в дитячому садку ―Крок за кроком‖, яка передбачає організацію 

центрів активності (―Сюжетно-рольова гра‖, ―Будівництво‖, ―Мистецтво‖, 

―Література‖ та ін.). 

Залежно від специфіки, можливостей дитячого садка, особливостей 

дітей можливе створення центрів комплексного, варіативного, тематичного, 

мобільного, дієвого навчально-ігрового середовища, що сприяє розширенню і 

розвитку інтересів дітей. 

 

Дошкільна освіта за кордоном 

У багатьох країнах світу дошкільна освіта є первинною ланкою єдиної 

системи виховання і навчання. Нею опікуються місцеві органи влади, 

промислові та сільськогосподарські підприємства, релігійні та громадські 

організації, приватні особи. Як правило, у більшості країн функціонують 

стаціонарні та сезонні ясла, садки з різною тривалістю роботи, дошкільні 

відділення при початкових класах, материнські школи, майданчики. Виховна 

робота, метою якої є гармонійний розвиток дітей, формування навичок життя 

в суспільстві, здійснюється відповідно до програм виховання та навчання. У 

всіх країнах існують системи підготовки педагогічних працівників (курси, 

середні спеціальні, вищі навчальні заклади). Кожна національна система 

дошкільної освіти має свої особливості та власний передовий досвід. 

Болгарія. Систему суспільного дошкільного виховання в Болгарії було 

сформовано після Другої світової війни. До неї належать дитячі садки 

(повного дня, цілорічні, сезонні, цілодобові), ясла, ясла-садки з денним і 

напівденним перебуванням дітей (садки при школах). Дошкільні заклади 

відвідують майже всі діти. Існує державна програма виховання дітей 

дошкільного віку. Значну увагу в дошкільних закладах зосереджують на 

фізичному вихованні (спортивні свята, навчання плавання, загартування). 

Для системи суспільного дошкільного виховання Болгарії характерні: 
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— широка мережа дошкільних закладів, наявність спеціальних норм їх 

проектування і будівництва; 

— державний характер системи дошкільного виховання і підготовки 

педагогічних кадрів; 

— визнання дошкільного виховання частиною системи народної освіти, 

її первинною ланкою; 

— державна програма виховання дітей в дошкільних закладах. 

На сучасному етапі триває реформування суспільного дошкільного 

виховання, як і всієї системи народної освіти. 

Велика Британія. Тривалий час у Великобританії функціонували 

заклади суспільного догляду дітей із небагатих сімей. Нині вони 

трансформувалися в сучасні типи дошкільних закладів, які забезпечують 

диференційований підхід до виховання дітей. Формування і розвиток системи 

дошкільного виховання відбувалося під впливом ідей Ф. Фребеля, М. 

Монтессорі, Р. Штейнера, Ж. Піаже, Дж. Брунера. 

Дошкільних закладів у країні недостатньо для забезпечення доглядом 

усіх дітей до вступу до школи, навчання в якій починається з 5-ти років. 

Основними їх типами є муніципальні та приватні денні ясла, ясельні школи, 

ясельні класи, ігрові групи, клуби матері і дитини, групи ―можливостей‖ . За 

змістом роботи їх можна об´єднати в три групи: 

— денні ясла, які забезпечують догляд за дітьми; 

— ясельні класи і школи, що працюють як заклади інтелектуального 

розвитку дітей, підготовки їх до школи; 

— ігрові групи, клуби матері та дитини, групи ―можливостей‖. 

Муніципальні денні ясла відкривають місцеві органи влади для дітей 

віком від кількох місяців до 4-х — 5-ти років. Працюють вони протягом року 

з 8 до 18-ої години. Призначені для виховання дітей батьків з невисоким 

рівнем доходів. 

Приватні денні ясла створюють різні приватні особи, організації, 

благодійні товариства, релігійні організації тощо. До них належать церковно-
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общинні денні ясла; ясла, які відкривають для дітей своїх працівників 

фабрики, компанії, корпорації, банки; комерційні ясла; кооперативні ясла; 

ясла психолого-педагогічного профілю при науково-дослідних центрах. їх 

метою є надання матерям, які мають малих дітей, кількох годин вільного часу 

на день. 

У країні є багато приватних вихователів, які за бажанням батьків 

працюють із дітьми віком від народження до 5-ти років протягом усього 

робочого дня. 

Особливо популярні безкоштовні муніципальні ясельні школи і класи 

для дітей 3-х — 5-ти років. Переваги мають ясельні центри — своєрідні 

об´єднання денних і ясельних шкіл. їх небагато. При початкових школах 

часто організовують ясельні центри, які займаються розумовим, фізичним, 

моральним, естетичним, трудовим розвитком дітей, формуванням їхніх 

індивідуальностей. Організовують їх батьки, як правило, ясельні центри 

забезпечують найвищий рівень всебічного виховання. 

Найпоширенішим типом дошкільних закладів є ігрові групи, об´єднані 

в Асоціацію дошкільних ігрових груп. Фінансуються вони частково з 

державного бюджету, за рахунок благодійних внесків, а найбільше — 

батьками дітей. У них виховується до 70 відсотків дітей віком 2—3 років. 

Групи налічують від 6 до 40 дітей, працюють 2—3 години від двох до п´яти 

днів на тиждень. Керівники ігрових груп (часто ними є матері вихованців 

групи) обов´язково повинні мати спеціальну психолого-педагогічну 

підготовку. 

Лікарняні ігрові групи призначені для виховання дітей, які перебувають 

на лікуванні. ―Групи можливостей‖ мають на меті виховання дітей з 

відхиленнями в розвитку. Працюють вони за зразком ігрових груп, однак у їх 

складі значно менше дітей. На заняттях використовують спеціальний ігровий 

і навчальний матеріал. Клуби матері та дитини передбачають обов´язкову 

присутність матерів протягом усього перебування дітей у групі, робота якої 

мало чим відрізняється від роботи ігрової групи. 
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Оскільки англійська система освіти передбачає отримання дозволу на 

прийом трьох-чотирьохрічних дітей до початкової школи, органи освіти 

організовують підготовчі класи (групи) для п´ятирічних дітей. 

Різноманітність типів дошкільних закладів і програм відображає 

особливість концепції дошкільного виховання у Великобританії: дитина є 

активним суб´єктом пізнання навколишнього середовища. Тому виховання 

має на меті розвиток індивідуальності дитини, її самостійності в оволодінні 

різними видами діяльності. Програми виховання і навчання дітей спрямовані 

на цілісне бачення особистості дитини, орієнтують на використання 

мотиваційних чинників до навчання, розвиток ініціативи. У дошкільних 

закладах на одного дорослого припадає не більше трьох малюків і п´яти дітей 

від 3-х до 5-ти років. Для полегшення адаптації до дитячого садка дитина в 

перші дні відвідує його разом з мамою. 

Данія. Найпоширенішими типами закладів суспільного дошкільного 

виховання Данії є денні ясла, садки, ясла-садки, ігрові майданчики та 

цілодобові дошкільні заклади, призначені для виховання і лікування дітей із 

проблемами фізичного та психічного розвитку, надання їм психолого-

педагогічної допомоги і здійснення корекції вад. Педагогічний персонал 

отримує трирічну підготовку з психології, фізіології, педагогіки. Кожен 

п´ятий працівник датських дошкільних закладів є чоловіком. 

У Данії знаходиться центр Міжнародної Монтессорі-асоціації. 

Ізраїль. Дитячі садки в Ізраїлі перебувають на утриманні 

муніципалітетів, релігійних і жіночих організацій. Працюють цілорічно, за 

винятком невеликих канікул у серпні. Діють платні приватні садки і групи по 

5—10 дітей раннього (з 3-х місяців) і дошкільного віку. Відкриття приватних 

дитячих садків дозволяється лише фахівцям з педагогічною освітою. 

Як і муніципальні, приватні дитячі садки контролюються міністерством 

освіти. Усі діти обов´язково мають відвідувати старшу групу в дитячому 

садку, яка безплатно готує їх до школи. Вони опановують різні види 
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художньої діяльності, слухають оповідання і казки, вчаться читати і рахувати, 

працюють з комп´ютером, ознайомлюються з народними традиціями. 

Китай. Дошкільні заклади в Китаї великі (270 вихованців і 60 педагогів 

та обслуговуючого персоналу). Групи нараховують 25—26 дітей переважно 

денного перебування, 5 % груп дошкільних закладів — цілодобові, з яких 

батьки забирають дітей у середу і суботу. Вихователі та їхні помічники мають 

бути різного віку, вміти чітко організовувати поведінку дітей, не надавати 

багато часу на вільну діяльність, виховувати звичку до порядку, 

прищеплювати навички колективного життя, уникаючи покарань, виховувати 

працелюбність, наполегливість, відповідальність перед батьками, 

вихователями, однолітками, країною. Патріотичне виховання є основою 

навчально-виховного процесу. Значна увага приділяється розвитку музичних 

здібностей. 

Німеччина. Традиції суспільного дошкільного виховання в Німеччині є 

одними з найдавніших. З 1957 р. діє закон про вільне відвідування дитячих 

садків, 20 % з яких утримує держава, 80 % належать церковним общинам, 

профспілкам, німецькому Червоному Хресту, службі молоді, іншим 

благодійним товариствам. Батьки оплачують 50 % утримання дітей, інші 

витрати відшкодовує власник дошкільного закладу. 

У Німеччині існують такі типи дошкільних закладів: 

— дитячі садки з повним або неповним днем, призначені для дітей 3-х 

— 6-ти років; 

— одногрупові дошкільні заклади (переважно для старших 

дошкільників); 

— пришкільні групи (для п´ятирічних дітей); 

— підготовчі класи основної школи. У них виховують і навчають 

п´ятирічних дітей; 

— цілодобові інтернати для здорових дітей віком від 3-х до 6-ти років; 

— інтернати для дітей із проблемами здоров´я і розвитку; 
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— материнські центри. У них матері разом з дітьми займаються 

цікавою і корисною діяльністю, спілкуються між собою та спеціалістами з 

педагогіки і психології. 

Головні концептуальні засади виховання дітей реалізуються у дитячих 

садках вільного і відкритого типів. Найпоширеніший тип вільного дитячого 

садка — штейнерівські дитячі садки і дитячі садки Монтессорі. 

Відкритий дитячий садок організовано на ситуативно-орієнтованій 

концепції дошкільного виховання, для якої характерні: відкрите планування з 

участю дітей; навчання на базі реальних життєвих зв´язків; єдність гри і 

навчання; різновікова організація життя та діяльності; зв´язок із 

громадськістю; співробітництво батьків і дошкільного закладу. 

Вихователь повинен бути здатним до систематичних і тривалих 

спостережень, аналізу результатів педагогічної діяльності, прогнозування. 

Республіка Польща. Систему дошкільного виховання у Польщі 

утворюють дитячі садки, ясла-садки з повним (міста) та неповним (сільська 

місцевість) днем перебування дітей. Діють також цілодобові двотижневі ясла-

садки і тимчасові дитячі садки типу сімейних мікросадків, розташовані у 

квартирах багатоквартирних будинків. 

США. На розвиток американської системи дошкільного виховання 

вплинула реалізація програми ―Хад Старт‖ (1965), яка передбачала 

збільшення асигнувань на створення дошкільних закладів (передусім для 

дітей із малозабезпечених сімей). Якщо у 1965 р. дитячі садки відвідували 10 

% трьох-чотирьохрічних дітей, то у 1985 р. — 40 %, а 5—6-річних дітей — 96 

%. Нині відвідування дошкільних навчальних закладів є нормою підготовки 

до школи. 

Потреби сімей спричинилися до формування різноманітних типів 

закладів дошкільної освіти: 

— групи дітей 4-х — 5-ти років при школах. Ці державні дитячі садки 

працюють 2—3 години зранку, дбаючи передусім про інтелектуальний 

розвиток дитини; 
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— школи-ясла для дітей раннього віку (з 3-х років). Окремі з них діють 

при наукових центрах і педагогічних коледжах, використовуючи програми 

розвиваючого навчання; 

— приватні центри. Функціонують протягом дня переважно при 

підприємствах і організаціях для дітей робітників і службовців. 

Кожен штат США має свої освітні стандарти, а кожен заклад працює за 

власною програмою. 

У звичайних групах займається 1—2 дошкільняток із проблемами 

розвитку. З ними працюють спеціальний педагог на основі індивідуальної 

програми і вихователь, чиї повноваження поширюються на всю групу. 

Неповноспроможні діти беруть участь у спільному житті групи, за 

необхідності їм надають відповідну допомогу. Спільна діяльність із 

здоровими дітьми має сприяти розвитку їхніх умінь. Як правило, це 

забезпечує позитивні результати як для неповноспроможних дітей, так і для 

здорових їхніх однолітків. Діти вчаться жити в інтегрованому суспільстві, з 

дитинства здобуваючи соціально-комунікативний досвід, виховуючи в собі 

милосердя і гуманність. 

Концепція дошкільного виховання у США полягає у розвитку 

особистості дитини через набуття нею досвіду. Значна увага приділяється 

розвитку дитячої творчості та обдарованості. У процесі залучення до 

мистецтва у дітей розвивають здатність до спілкування. 

Приміщення групової кімнати, як правило, поділене на зони (куточки) 

для організації різних видів діяльності: центр соціодрами (сюжетно-рольової 

гри), лялькового театру, мистецтва, кулінарії, науково-математичний центр, 

куточок будівництва і конструювання тощо. Це створює умови для 

самостійної роботи дітей за їхнім бажанням. Система дошкільного виховання 

вчить дитину бути вільною, незалежною особистістю. При цьому йдеться про 

рівність можливостей, а не рівність здібностей, що потребує створення у 

процесі навчання і виховання умов для врівноваження свободи і порядку, 

вимогливості й поблажливості щодо кожної дитини. 
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Туреччина. Певною мірою на дошкільне виховання впливають 

традиційні для ісламу цінності багатодітного родинного виховання та ролі 

жінки в сім´ї. У системі суспільної дошкільної освіти (ясла, приватні, 

фабричні, експериментальні дитячі садки) виховується 10 % дітей від 

народження до шести років. Однак її матеріальна, науково-методична бази 

потребують суттєвого поліпшення. 

Мета і зміст дошкільної освіти відповідають загальному спрямуванню 

національної освіти: фізичний, розумовий, емоційний розвиток дітей; 

формування соціальних навичок поведінки; розвиток мовленнєвої 

компетенції; підготовка до навчання у школі. 

Фінляндія. Дошкільні заклади у цій країні існують з 50-х років XIXст. 

Певний час вони працювали за фребелівською системою. У пошуках 

раціональних моделей роботи дошкільних закладів апробуванню були піддані 

монтессорівська, американська, шведська системи. 

У Фінляндії існують такі типи дошкільних закладів: 

— народні дитячі садки. Вони виникли найдавніше, будучи 

покликаними допомагати у вихованні дітей сім´ям, у яких батьки працюють. 

Поширеними є денний догляд за дітьми у сім´ях, відкриті дитячі садки, 

пересувні дитячі садки (на зразок сезонних), дошкільні заклади для дітей із 

проблемами фізичного і психічного розвитку; 

— сімейні дитячі садки. їх призначення полягає в організації сімейного 

догляду за дітьми. Вихователі повинні мати спеціальну підготовку; 

— відкриті дитячі садки. Працюють за типом ігрових майданчиків, куди 

батьки приводять дітей для прогулянок, спільних ігор з однолітками; 

— дошкільні дитячі будинки. Робота їх розгортається за принципом 

життя великої сім´ї. 

Суспільне дошкільне виховання у Фінляндії здійснюється у тісному 

зв´язку із сім´єю. Кожна третя дитина до 3-х років і майже всі діти 

дошкільного віку (за рік до школи) виховуються у закладах системи 

дошкільної освіти. Батьки мають широкі можливості щодо безпосередньої 
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участі у роботі дошкільних закладів. Кількість дітей у групах має чіткі 

обмеження: віком до року — не більше 6-ти осіб, від року до 2-х років — не 

більше 12-ти, після 3-х років — не більше 20-ти вихованців. Графік роботи 

педагогічного персоналу побудований так, щоб удень з дітьми працювали всі 

вихователі і няні. Заборонено продаж іграшок військової тематики. У 

виховній роботі значну увагу приділяють проведенню свят: Дня ООН, Дня 

незалежності Фінляндії, Дня тата, Дня мами, Дня друга, Різдва, Пасхи, Дня 

фінської мови, Дня ―Калевали‖ (карело-фінського національного епосу). 

Вихователями можуть працювати особи, які здобули спеціалізовану 

вищу освіту. 

Франція. За кількістю дітей, залучених до системи суспільного 

дошкільного виховання (історія сягає до 200 років), Франція посідає одне з 

перших місць у світі. її дошкільна педагогіка увібрала кращі теорії виховання 

вітчизняних (П. Кергомар, С. Френе) і зарубіжних педагогів (М. Монтессорі, 

Ж.-О. Декролі, Ж. Піаже). 

Основними типами дошкільних закладів, у яких виховують дітей від 2-х 

до 6-ти років, є материнські школи, класи для малят при початкових школах, 

дитячі садки. 

Головною формою занять у материнській школі є гра. У 1975 р. у 

Франції було прийнято закон про школу, який передбачав заходи щодо 

забезпечення наступності між дошкільним вихованням і шкільним 

навчанням. Діє єдина, обов´язкова для всіх навчальних закладів державна 

освітня програма. Навчання дітей у материнській і початковій школах 

здійснює один педагог, що свідчить про тісний зв´язок між дошкільним і 

шкільним навчанням. Завдяки цьому в материнських школах і класах для 

малят при школах навчаються всі дошкільники 5—6-ти років, а молодші діти 

забезпечені дошкільними закладами на 75 %. 

Загальною метою дошкільного виховання є розвиток фізичних, 

соціальних, поведінкових та інтелектуальних навичок, необхідних для 

формування уміння жити в сучасному суспільстві. Перевагу надають не 
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накопиченню знань, а розвитку дитячої ініціативи, вихованню соціальної 

компетенції. Робота дошкільних закладів спрямована на те, щоб увести 

дитину в життя колективу, розвинути навики різних видів діяльності, 

сформувати прагнення до знань, навчити вибудовувати стосунки з іншими 

дітьми. Дошкільнята повинні набути відповідних моторних навичок, здобути 

певний рівень інтелектуального і мовленнєвого розвитку, оволодіти 

малюванням та іншими видами зображувальної діяльності. 

Роль вихователя полягає у спрямуванні розвитку, створенні 

розвиваючого середовища, вивченні поведінки та психології дітей, організації 

їхнього дозвілля. Виховання найменших дітей має на меті розвиток ігрової 

діяльності, органів чуття, моторики. У роботі з 4—5-річними дітьми сенсорне 

виховання ускладнюється, для чого використовують різні види ручної праці 

(малювання на тканині, вітражі, виготовлення декорацій для інсценізацій 

тощо). У графіку занять багато часу відводиться фізкультурі, музиці. Діти 

шостого року життя готуються до шкільного навчання на обов´язкових для 

них заняттях з читання, письма, графіки, математики, однак розпорядок їх 

проведення визначається на основі вільного вибору дитини. 

Чехія. У країні майже всі діти охоплені суспільним дошкільним 

вихованням. Перші дитячі садки були відкриті у 1832 р. (Прага), згодом 

створені материнські школи — народні дитячі садки. Крім них, функціонують 

ясла, дитячі садки з неповним днем, підготовчі класи при школах. 

Педагогічні кадри для системи дошкільного навчання і виховання 

готують у вищих навчальних закладах. Часто їх керівники працюють 

вихователями груп дітей. 

Подібна система дошкільного навчання і виховання функціонує і в 

Словаччині. 

Швейцарія. Дошкільні заклади Швейцарії (дитячі садки або дитячі 

школи) призначені для виховання дітей 4— 6-ти років. Крім державних, існує 

багато приватних дошкільних закладів, які протягом п´яти днів на тиждень 

працюють по кілька годин на день і розміщені переважно в одноповерхових 
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котеджах з майданчиками для прогулянок і занять фізичною культурою. 

Історично склалися дві концепції виховання дітей дошкільного віку: у 

німецькій частині країни концепція заснована на ідеях Ф. Фребеля, у 

романській — женевського напряму (Е. Клапаред, А. Фер´єр, Ж. Піаже) та 

монтессорівського типу. Німецькомовні і романомовні дитячі садки 

працюють за різними програмами. Швейцарські дошкільні заклади добре 

обладнані, в них багато дидактичного, ігрового матеріалу для занять і 

самостійної діяльності дітей. 

Постійно триває пошук ефективних шляхів взаємодії дошкільних 

закладів і початкової школи, організовуються комплекси ―дитячий садок — 

школа‖ для охоплення дітей дошкільним вихованням і підготовки їх до 

школи. 

Японія. Дошкільні заклади для дітей віком від народження до 6-ти років 

(ясла, дитячі садки, ясла-садки) перебувають у підпорядкуванні 

муніципалітетів, приватних організацій та осіб і працюють від 2—3-х до 10—

12-ти годин на день. Існують також однорічні заклади для повноцінної 

підготовки дітей 5—6-ти років до школи. Крім муніципальних, усі дошкільні 

заклади платні й за бажанням батьків забезпечують програму індивідуального 

розвитку кожної дитини. Виховательками працюють переважно молоді 

неодружені жінки, які обов´язково повинні мати університетську освіту. 

Японська система виховання зорієнтована на раннє виявлення задатків і 

природний розвиток здібностей. Групи у дитячих садках є досить чисельними 

— у середньому по 40 осіб. Виховне середовище дбайливо, зі смаком 

організоване. Дітей залучають до участі у створенні затишку і краси в 

помешканні: вони вирощують і оранжують квіти, конструюють, 

виготовляють панно і гобелени тощо. Участь дітей у художній праці є 

обов´язковою, оскільки, на думку японців, лише рукотворна краса підносить 

людину до філософського розуміння прекрасного як доцільності буття. 

Завдання педагогів полягає і в тому, щоб навчити дітей спілкуватися, 

дбати, щоб кожна дитина відчувала комфорт, рівноправність, а група 
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розвивалася на основі товаришування і співробітництва. Педагог не робить 

дітям зауважень. 

Основою виховання є національні цінності японського народу, що 

виявляється навіть в організації індивідуального харчування. Стверджується, 

що доля людини залежить не так від обдарованості, як від терпіння, 

працездатності, посидючості, старанності. У зв´язку з цим важлива роль 

відводиться дотриманню режиму життя і діяльності (рано вставати, бути 

акуратним, багато працювати, правильно харчуватися, володіти формами 

ввічливості, вітання, вдячності). Схвалюються повага до старших, уміння 

розуміти іншу людину, підкорятися загальним правилам, бути толерантним. 

Дітям розкривають суть поняття ―смерть‖, їх привчають до миролюбності. 

У вихованні дітей тісно співпрацюють вихователі та батьки. 

Традиційними є відвідування дітей батьками, спортивні дні, дні 

спостережень, спільні занотовування цікавих думок педагогів і батьків про 

розвиток дитини, батьківські збори. 

Багато дошкільних закладів опираються у своїй роботі на досвід 

відомого японського скрипаля і педагога Синьїті Судзукі (―Система 

виховання таланту‖), який вважав талант максимальним рівнем розвитку 

здібностей дитини, а вік до 6-ти років — періодом, коли вирішується її доля. 

Ранній розвиток музичних і мовленнєвих здібностей поступово стає 

системою цілісного розвитку особистості, а музика і рідна мова — 

провідними її засобами. Про популярність дитячих садків Судзукі свідчить те, 

що заяви про прийом дитини до них батьки подають за 3—4 роки до її 

народження. Сюди приймають дітей без будь-якої попередньої перевірки 

задатків. Вихователі працюють з різновіковими (від 3,5 до 5-ти років) 

групами дітей (до 60-ти осіб). їхня роль полягає у створенні середовища для 

саморозвитку особистості дитини. Йдеться про розвиток пам´яті, сприймання 

(візуального, слухового, тактильного), комплексних видів художньої 

діяльності дітей. З двох років дитину вчать гри на скрипці, для чого компанія 

―Судзукі‖ виготовляє маленькі скрипки на 1/32 повного розміру. Виховання у 
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цих садках має гуманістичний зміст (підкреслюється краса природи, 

мистецтва) і форму (дитину ні до чого не змушують, а створюють розвиваюче 

педагогічне середовище). 

Проблемами розвитку дитячих талантів переймаються не лише 

педагоги і батьки. Відчутно впливають на функціонування системи 

дошкільних закладів Асоціація раннього розвитку, організація ―Навчання 

талантів‖. Слова автора популярних праць про виховання здібностей у дітей, 

засновника фірми ―Соні‖ Масари Ібуки про те, що основою розвитку 

розумових здібностей дитини є її особистий досвід пізнання у перші три роки 

життя, коли активно розвивається структура мозку, що жодна дитина не 

народжується геніальною або відсталою, кожна може вчитися добре — все 

залежить від методу навчання, який повинен бути гуманним і враховувати 

можливості, нахили та інтереси дитини, вичерпно і влучно характеризують 

особливості японської системи дошкільного виховання і навчання. 

Якими б своєрідними, оригінальними не були національні системи 

освіти і виховання дітей дошкільного віку, всі вони мають у своїй основі 

універсальні засади і принципи, репрезентують єдину і цілісну систему 

дошкільного виховання і навчання як загальноцивілізаційний феномен. 

 

 

 

 

 

Завдання законодавства України про дошкільну освіту. Конституція 

України (1996р.) про право на освіту, про piвність дітей у своїх правах, про 

обов'язки батьків щодо забезпечення розвитку дітей дошкільного віку. 

Значення та зміст Закону України «Про дошкільну освіту». Право на здобуття 

дошкільної освіти в контексті проблеми захисту прав i забезпечення 

повноцінного розвитку дітей. Значення міжнародних документів та 

законодавчих актів України в галузі охорони дитинства.  
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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.  

 

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

План. 

1.  Заклад дошкільної освіти як перша ланка в системі освіти України. 

2. Типи ЗДО та їх характеристика. Статус ЗДО, заснованих на різних формах 

власності.  

3. Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти. 

Основні поняття теми: повноваження, типи ЗДО, статус ЗДО, форма 

власності, Статут, Положення.  

 

Заклад дошкільної освіти як перша ланка в системі освіти України 

Дошкільна освіта є обов’язковою первинною 

складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Її 
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функціонування регламентоване Конституцією України, законами України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства». 

Освіта – основа розвитку особистості, суспільства та нації, запорука 

майбутнього України. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний 

та економічний потенціал суспільства.  

  Система безперервної освіти – це сукупність навчально-виховних 

закладів, призначених для цілеспрямованого навчання і виховання. Вона 

включає дошкільну, початкову, середню, вищу та спеціальну освіту. Сьогодні 

все більше країн законодавчо визнають обов’язковість дошкільної освіти. 

Дошкільна освіта сприяє реалізації прав дитини, закріплених 

законодавчими міжнародними документами, зокрема права на охорону 

здоров’я, права на освіту, права на участь у іграх, права на збереження своєї 

індивідуальності, права на захист від усіх форм фізичного, психічного 

насильства, приниження, зловживання, відсутності турботи чи недбалого і 

грубого поводження. 

Відповідно до Закону «Про освіту» дошкільне виховання здійснюється у 

сім’ї, дошкільних дитячих закладах у взаємодії з сім’єю і має на меті 

забезпечення фізичного, психічного здоров’я дітей, їх повноцінний розвиток, 

набуття життєвого досвіду, вироблення умінь і навичок, необхідних для 

навчання у школі. 

У 2001 році було прийнято Закон України «Про дошкільну освіту», 

який визначає її як цілісний процес спрямований на забезпечення різнобічного 

розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, 

здібностей, індивідуальних, фізичних і психічних особливостей, культурних 

потреб, формування у дитини моральних норм, набуття нею життєвого 

досвіду (Стаття 4). 

Цим законом визначено завдання дошкільної освіти: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я 

дитини; 
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- виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 

родини; поваги до народних традицій і звичаїв; державної та рідної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і 

народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, 

набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, 

забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

- здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї. 

Стаття 6 визначає основні Структуру педагогічного процесу : 

- доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються 

системою дошкільної освіти; 

- рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, 

різнобічного розвитку кожної дитини; 

- єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей; 

- єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу; 

- наступність і перспективність між дошкільною і початковою 

загальною освітою; 

- світський характер дошкільної освіти; 

- особистісно-орієнтований підхід до розвитку особистості дитини; 

- демократизація та гуманізація педагогічного процесу; 

- відповідність, змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям 

розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку. 

Згідно із Законом «Про дошкільну освіту» систему дошкільної освіти 

утворюють заклади дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і 

форм власності, наукові й методичні установи, органи управління освітою, 

освіта і виховання в сім’ї. 

 

2.3. Типи закладів дошкільної освіти. 
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Згідно із Законом України ―Про дошкільну освіту‖ систему дошкільної 

освіти утворюють заклади дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, 

типів і форм власності; наукові й методичні установи; органи управління 

освітою; освіта і виховання в сім´ї. 

Заклад дошкільної освіти — заклад освіти дітей від двох місяців до 

шести (семи) років, який здійснює догляд, оздоровлення, виховання і 

навчання дітей. 

Відповідно до Закону сьогодні можуть функціонувати такі типи 

дошкільних навчальних закладів: 

Завдання закладу дошкільної освіти передбачає реалізацію права 

дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний 

розвиток, соціальну адаптацію, готовність продовжувати освіту. Закон 

передбачає такі типи дошкільних навчальних закладів: 

1. Дитячі ясла — для дітей віком від двох місяців до трьох років. 

2. Дитячі садки — від трьох до шести (семи) років. 

3. Дитячі ясла-садки — для дітей віком від двох місяців до шести (семи) 

років. 

4. Заклад дошкільної освіти сімейного типу. У них виховують дітей 

віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають у родинних 

стосунках. 

5. Заклад дошкільної освіти (ясла-садки) комбінованого типу для дітей 

віком від двох місяців до шести (семи) років. У них функціонують групи 

загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, з метою 

здійснення дошкільної освіти з урахуванням стану здоров´я, розумового, 

фізичного і психічного розвитку дітей. 

6. Заклади дошкільної освіти (дитячі будинки) інтернатного типу 

забезпечують розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського спілкування, дітей дошкільного і 

шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках і утримуються за 

рахунок держави. 
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7. Спеціальні та санаторні дошкільні навчальні заклади компенсуючого 

типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років. Призначені для 

виховання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового 

розвитку, тривалого лікування й реабілітації. 

8. Центри розвитку дитини. Забезпечують фізичний, розумовий, 

психологічний розвиток і його корекцію, оздоровлення дітей, які відвідують 

інші навчальні заклади чи виховуються вдома. 

9. Будинки дитини. Створені для медико-соціального захисту дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від народження до 

трьох років. 

10. Дитячі будинки сімейного типу. У них виховують дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського спілкування, віком від двох до вісімнадцяти 

років. 

Заклад дошкільної освіти може належати до складу навчально-

виховних комплексів: ―дошкільний навчальний заклад — загальноосвітній 

навчальний заклад‖, ―загальноосвітній навчальний заклад — дошкільний 

навчальний заклад‖ — або до складу об´єднання з іншими навчальними 

закладами. Дошкільні групи можуть бути створені при загальноосвітніх 

школах, школах-інтернатах, санаторних школах. За формою власності 

заклади дошкільної освіти можуть бути державними, комунальними, 

приватними. 

Кожен заклад дошкільної освіти має Статут, розроблений на основі 

керівних документів, затверджений засновником і радою закладу дошкільної 

освіти та зареєстрований місцевими органами влади. Його завданнями є 

реалізація державної політики у сфері освіти; забезпечення фізичного і 

психічного здоров´я дітей відповідно до Базового компонента дошкільної 

освіти; розвиток їхніх творчих здібностей та інтересів; формування 

необхідних для навчання в школі умінь і навичок; допомога в корекції 

недоліків розвитку дитини. 
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Виховні групи у закладах дошкільної освіти комплектують за віковими, 

сімейними, родинними ознаками. 

За віковими ознаками формують: 

а) ясельні групи в дитячих яслах і дитячих яслах-садках, до яких 

належать: 

— перша група раннього віку — від двох місяців до року (до 10 осіб); 

— друга група раннього віку — від 1-го до 2-х років (до 15 осіб); 

— перша молодша група — від 2-х до 3-х років (до 15 осіб); 

б) дошкільні групи в дитячих садках і яслах-садках. У їх складі діють: 

— друга молодша група — від 3-х до 4-х років (до 20 осіб); 

— середня група — від 4-х до 5-ти років (до 20 осіб); 

— старша група — від 5-ти до 6-ти років (до 20 осіб); 

— підготовча до школи група — від 6-ти до 7-ми років (до 20 осіб). 

Функціонують також різновікові групи з наповнюваністю до 15 осіб. 

Такі заклади дошкільної освіти працюють переважно 9—12 годин. З 

метою короткочасного перебування дітей у зв´язку з потребами батьків 

організовують прогулянкові групи. В окремих дошкільних закладах діти 

перебувають цілодобово. 

 

Нормативно-правові документи щодо організації дошкільної освіти 

Додаток 

до листа МОН України 

від 02.07.2019 № 1/9-419 

Інструктивно-методичні рекомендації 

«Щодо організації діяльності 

закладів освіти, що забезпечують 

здобуття дошкільної освіти 

у 2019/2020 навчальному році» 

Закон України «Про освіту» надав кожному закладу освіти автономію: 

академічну, організаційну, фінансову і кадрову,  керівнику — в управлінні 
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закладом, прийнятті рішень щодо організації його роботи. 

Педагогічні колективи закладів освіти мають набувати досвід діяльності 

в умовах автономії, особливо академічної, наданої їм законодавством. А 

органи управління освіти, методичні служби різних рівнів мають надавати їм 

дієву допомогу, зокрема з питань - вибору: 

· освітньої програми, 

· пріоритетних напрямів та завдань в організації освітнього процесу, 

· моделі планування та організації освітнього процесу на основі 

інтегрованого підходу, 

· видів, форм та методів підвищення професійної компетентності 

працівників; 

- прийняття управлінських рішень щодо стратегічних перспектив 

розвитку закладу освіти; 

- відповідальності за хід і результати освітнього процесу; 

- забезпечення партнерських стосунків у взаєминах із дітьми та їхніми 

батьками. 

Освітня програма 

Зміст освітнього процесу реалізується відповідно до вимог освітніх 

програм розвитку, виховання і навчання дітей. Чинними для використання у 

закладах дошкільної освіти різних типів і форм власності є програми 

(комплексні і парціальні), рекомендовані (схвалені) Міністерством освіти і 

науки України. Інформація про програми та іншу навчально-методичну 

літературу подається у «Переліку навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у закладах 

дошкільної освіти». 

Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами здійснюється за окремими програмами, 

рекомендованими МОН України, або схваленими відповідними предметними 

комісіями НМР з питань освіти МОН України. 
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Педагогічним колективам надається право обирати для використання в 

роботі чинні освітні програми, перелік та особливості реалізації яких 

обговорюється та схвалюється педагогічною радою закладу дошкільної 

освіти. У закладі освіти можна використовувати кілька комплексних та 

парціальних програм, у відповідності до яких педагоги плануватимуть 

освітню діяльність. 

Програми та інформаційно-методичні матеріали розміщені та постійно 

оновлюються на офіційному сайті МОН України та ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти». 

Водночас заклад дошкільної освіти може розробити власну освітню 

програму. Вимоги щодо механізмів розроблення, змістовного наповнення, 

схвалення та затвердження визначені чинним законодавством. 

Організація освітнього процесу 

Освітній процес в умовах закладу дошкільної освіти — це цілісний 

процес взаємодії дорослих і дітей, який розвивається в часі та в рамках певної 

системи, носить особистісно-орієнтований характер. Він спрямований на 

досягнення соціально-значущих результатів — набуттю життєвої 

компетентності, розвитку базових якостей особистості в різних видах 

діяльності. 

Освітній процес має носити характер не прямого, а опосередкованого 

навчання, і здійснюватися під час спільної діяльності дитини і дорослого, 

адекватної можливостям дітей раннього та дошкільного віку. Педагог має 

володіти знаннями про вікові та психологічні особливості дітей, їх 

індивідуальні можливості та потреби; гнучко та варіативно застосовувати 

форми та види організації освітнього процесу. 

Важливою особливістю організації освітнього процесу є використання 

ігрових і проблемно-навчальних ситуацій, інформаційно-комунікаційних та 

комунікативних технологій, проектної діяльності; продумування найбільш 

вдалих форм і методів організації освітнього процесу, під час яких діти могли 

б, з одного боку, працювати індивідуально, з іншого — працювати разом, 
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проявляти ініціативу, радитися один з одним, допомагати. Необхідно так 

проектувати діяльність дітей, щоб діти не лише б набували та розширювали 

свої знання, а й ставали більш уважними один до одного, до дітей іншого 

віку, до дорослих, вміли б висловлювати свої думки, слухати і поважати 

думки інших тощо. 

Отже, під час спеціально організованої навчально-пізнавальної 

діяльності педагог має сприяти тому, щоб дитина отримувала доступний віку 

обсяг інформації та практично засвоювала важливі уміння та навички в 

рамках цієї інформації, щоб опановувала систему моральних цінностей, 

отримувала життєвий соціальний досвід спілкування та доречної поведінки. 

Основним акцентом такої діяльності є партнерська взаємодія дорослого 

з дітьми через: включеність вихователя у запропоновану діяльність нарівні з 

дітьми; добровільне приєднання дошкільнят до діяльності (без психічного і 

дисциплінарного примусу); залучення батьків (законних представників) дітей 

до освітнього процесу; вільне спілкування і переміщення дітей під час 

діяльності (передбачення педагогом організації відповідного розміщення 

навчально-дидактичних матеріалів у просторі групового приміщення чи іншої 

території закладу); залучення батьків до освітнього процесу; гнучкість у 

завершені певної роботи дітьми (кожен працює в своєму темпі). 

Щодо діяльності інклюзивних груп 

Національною радою реформ визнано інклюзивне навчання одним із 

пріоритетів розвитку держави, що є одним із основних чинників 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Україні. 

У 2018 році Законом України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх 

послуг» від 6 вересня 2018 року (ғ 2541-VIII) внесено зміни до закону 

України «Про дошкільну освіту», зокрема щодо організації інклюзивного 

навчання у закладах дошкільної освіти. 

Організаційні засади діяльності інклюзивних груп у закладах 

дошкільної освіти та форму індивідуальної програми розвитку дитини з 
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особливими освітніми потребами визначено у Порядку організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 10.04.2019 ғ 530. 

Необхідними умовами якісного інклюзивного навчання є: визначення 

особливих освітніх потреб дитини; підвищенням кваліфікації педагогічних 

працівників; створення інклюзивного освітнього простору; надання освітніх, 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; забезпечення 

дітей спеціальними засобами корекції психофізичного розвитку (наказ МОН 

від 17.04.2019 ғ 423, зареєстрований в Мінюсті 17.04.2019 за ғ 403/33374); 

здійснення психолого-педагогічного супроводу дитини протягом усього 

періоду навчання із обов’язковим залученням батьків до освітнього процесу. 

Визначення особливих освітніх потреб дитини та умов для організації 

інклюзивного навчання здійснюється практичними психологами та 

вчителями-дефектологами інклюзивно-ресурсних центрів за наслідками 

проведеної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 

Докладніше щодо організацї інклюзивної освіти дітей у закладах освіти 

на розкрито в інструктивно-методичних рекомендаціях (лист МОН від 

26.06.2019 ғ 1/9-409. 

Предметно-просторове розвивальне середовище 

Цікаво, пізнавально і компетентно – це те що привертає увагу дітей. 

Саме тому середовище, в якому розвивається дитина, має бути сучасним і 

сприяти забезпеченню ефективного формування у дітей необхідних 

компетенцій, навичок самостійної та спільної діяльності,активної взаємодії у 

соціумі, задля реалізації власних можливостей. 

Предметно-просторове середовище має бути: змістовно-насиченим, 

готовим до трансформації; багатофункціональним; варіативним; доступним; 

безпечним. 

При цьому потрібно раціонально комплектувати та гнучко розподіляти 

простір на осередки (локації), пам’ятаючи, що різні види роботи вимагають 
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постійної зміни локацій: дітям потрібно працювати в парах, у групах по 3-4-6 

осіб. Тому модульні меблі мають бути достатньо легкими для пересування. 

Відкриті полиці з доступними матеріалами, дошки або фліпчарти — це 

важливі атрибути середовища. 

Щодо безпечності середовища, то воно полягає не лише у відповідності 

всіх його елементів вимогам із забезпечення надійності і безпеки їх 

використання, а й уникнення перенасиченості предметами, кольорами, тощо. 

Сьогодні особливу увагу приділяють створенню універсального 

дизайну у закладі освіти як стратегії, спрямованої на те, щоб проектування і 

компоненти будь-якого середовища, виробів, комунікації, інформаційних 

технологій чи послуг були однаково доступні чи зрозумілі всім та відповідали 

вимогам спільного користування. 

При облаштуванні приміщень закладу дошкільної освіти особливу 

увагу слід приділяти якості матеріалів, з яких виготовлене обладнання, та 

правилам добору іграшок, їх відповідності санітарно-гігієнічним нормам. 

Оснащення освітнього процесу рекомендується здійснювати відповідно до 

Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для 

закладів дошкільної освіти, затвердженого наказом МОН України від 

19.12.2017 ғ1633. При створенні безпечних умов радимо керуватись листом 

МОН України від 14.02.2019 ғ1/11-1491 «Щодо організації роботи та 

дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

закладах дошкільної освіти». 

Доцільно впроваджувати в роботу закладів дошкільної освіти технології 

формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, у межах 

міжнародного суспільного руху — освіта для сталого розвитку. 

Елементи стратегії Нової української школи такі як: особистісно-

орієнтований модель навчання, розвиток критичного мислення у дітей, 

інтеграція освітніх напрямків та педагогіка партнерства повністю 

відповідають концепції сталого розвитку, яка грунтується на принципах 

педагогіки емпауерменту (надання людині мотивації й натхнення до дії), що 
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передбачає нову, порівняно з традиційною, модель організації освітньої 

діяльності. Вона призначена не інформувати про предмет навчання, адже це 

не гарантує переходу від слів до дії, а формувати й автоматизувати навички 

чинити саме так, а не інакше. Інформація при цьому лише надихає того, хто 

вчиться, засвоює дію, яку він опановує. 

Сучасне розуміння поняття сталого розвитку це — економічна 

стабільність, екологічна цілісність та соціальне благополуччя. 

Для забезпечення сталого розвитку загальними завданнями дошкільної 

освіти є створення умов для: формування у дітей початкових уявлень про дії 

та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток, необхідних для свідомого 

вибору способу власного життя; усвідомлення старшими дошкільниками 

необхідності збереження ресурсів Землі та особистої причетності до 

майбутнього суспільства і природи; розвиток у дітей звичок і моделей 

поведінки, що відповідають сталому розвитку бажання діяти у цьому напрямі. 

Показники успішного розвитку дітей у цій сфері освіти є самостійне, 

свідоме і відповідальне виконання дитиною певних дій, розвиток звичок 

щодо гармонізації суспільних відносин, економічно та екологічно доцільної 

поведінки, культури ресурсозбереження, здатності здійснювати дослідження і 

самооцінку та самоконтроль своєї поведінки. Завдання педагогічного 

колективу — сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей 

поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя. 

Планування 

Планування освітньої роботи — обов’язковий елемент щоденної роботи 

педагога, адже забезпечує системність, послідовність та комплексність в 

організації діяльності з дітьми. Чинне законодавство визначає План роботи 

обов’язковим документом, за формування та зберігання якого відповідає 

педагог закладу дошкільної освіти, втім не обмежує і не нав’язує йому 

шаблонних розробок перспективних та календарних планів. Педагог має 

свободу вибору найбільш ефективної та зручної для нього моделі та форми 

планування, як інструменту організації освітньої діяльності. 
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Враховуючи те, що освітній процес, як динамічна педагогічна система, 

має сприяти формуванню в дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ 

світогляду, та потребує інтегрованого підходу в організації діяльності з 

дітьми, то найефективнішими моделями планування є блочно-тематичне та 

методичний конструктор, які забезпечують міжпредметні та внутрішньо 

предметні зв’язки. 

Блочно-тематичний перспективний план, як і методичний конструктор, 

дозволяють формувати картотеку методичних засобів: опис різних форм 

іметодів роботи здітьми, що в свою чергу, забезпечує економію часу у 

розробці педагогом календарного плану. 

В одному закладі може бути кілька видів та форм плану. Вихователі 

кожної групи мають змогу обрати найприйнятнішу для себе. Для педагогів зі 

стажем та педагогів-початківців педагогічна рада визначає різні 

формипланування. 

Курси підвищення кваліфікації 

На сьогодні стан забезпечення педагогічними кадрами в системі 

дошкільної освіти України характеризується нестачею вихователів із 

фаховою освітою. Для забезпечення безперервного освітнього процесу в 

закладі дошкільної освіти часто використовують спеціалістів суміжних 

професій (практичних психологів, дефектологів, соціальних педагогів, 

музичних керівників, вихователів-методистів і навіть директорів) для заміни 

тимчасово відсутніх вихователів. 

Щоб освітній процес був якісним, а робота спеціалістів-суміжників 

фаховою і відповідно оплачуваною – цим педагогам необхідно проходити 

додатково курси підвищення кваліфікації за спеціалізацією «вихователь 

закладу дошкільної освіти». 

Цікавий досвід з даного питання напрацьовано у Запорізькому інституті 

післядипломної педагогічної освіти, в якому розроблено освітні програми 

інтегрованих курсів підвищення кваліфікації для різних категорій спеціалістів 

дошкільної освіти з окремим додатковим фаховим модулем за спеціалізацією 
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«вихователь закладу дошкільної освіти». Навчання відбувається виключно за 

фаховим модулем відповідно до освітніх ліній Базового компонента 

дошкільної освіти. 

Плануючи підвищення кваліфікації на початку року, педагоги різних 

категорій реєструються для проходження курсів підвищення кваліфікації за 

основним фахом (на 2 тижні) та другою спеціалізацією (на 1 тиждень за 

фахом «вихователь ЗДО»). Наприклад, практичний психолог проходить 

підвищення кваліфікації за основним фахом 2 тижні у січні, а пізніше ще 

тиждень – за фахом «вихователь ЗДО» з метою отримання необхідних знань 

та права атестуватися як вихователь ЗДО. Впровадження цього підходу в 

2018-2019 році засвідчує про великий попит серед практиків та позитивні 

результати. 

Підвищення професійної майстерності педагогів 

Без професіоналів і чіткої стратегії кадрової політики забезпечити 

якість освіти не можливо. Тому, крім фінансової, академічної, організаційної 

автономії, начасі— робота зкадрами. 

Важливим завданням є формування корпоративної культури. Адже її 

сформованість є важливою для досягнення успіху; сприйняття роботи не 

лише як засобу одержання доходу і професійного зростання, а й способу 

задоволення працівником своїх потреб у самоповазі, його самодостатність; 

формування поваги допрацівників, визнання цінності кожного працівника; 

формування таких якостей, як енергійність, схильність до розумного ризику, 

ініціативність, професіоналізм; визнання здобувачів освіти та їхніх потреб як 

центру уваги всієї діяльності закладу освіти. 

В основі корпоративної культури мають бути ідеї, погляди, основні 

цінності, що поділяють всі члени колективу. З цінностей випливають стилі 

поведінки, спілкування, діяльності. 

Реалізація творчого потенціалу педагога — необхідна умова оновлення 

освітнього процесу. Тож варто знайти шляхи розкриття творчого потенціалу, 
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проявів креативності у педагогів та системного моніторингу рівня їхніх 

професійних компетенцій. 

Цікавий досвід роботи з цього питання напрацьовано у багатьох 

регіонах. Радимо ознайомитися з досвідом організації методичної роботи 

методичних кабінетів та колективів закладів міст Миколаєва та Херсона. 

В основі змін методичної служби — векторність і адресна 

спрямованість науково-методичного супроводу професійного розвитку 

педагогів. Такий супровід змодельовано залежно від індивідуальних запитів, 

потреб, мотивації педагогів, їх професійних можливостей, наявного досвіду 

— соціального, професійного й особистісного. 

Векторність і адресна спрямованість дає змогу спроектувати структуру 

методичного навчання педагогів, що забезпечує комфортні умови навчання, 

за яких кожен педагог відчуває свою успішність та інтелектуальну 

спроможність. 

Результативними та дієвими формами роботи у м. Херсоні стали 

Ресурсний центр, Методичний дайджест, авторська Школа інноваційних 

технологій та проект «Країна online. Херсонське дошкілля». 

Мета Ресурсного центру — сприяти залученню педагогів до оновлення 

стратегії діяльності закладів дошкільної освіти. 

Завдання: дослідити світовий перспективний педагогічний досвід; 

створити банк інноваційних методів розвитку, виховання та навчання дітей 

дошкільного віку; упровадити нові освітні технології та системи; допомогти 

оволодіти знаннями про сучасні освітні методики та навичками їх 

використання. 

Мета Методичниого дайджесту — удосконалювати роботу щодо 

реалізації актуальних завдань освіти міста; гармонійно розвивати загальні, 

професійні й педагогічні здібності працівників; максимально розкривати 

творчий потенціал кожного педагога. Завдання такі: забезпечити науково-

методичний та психологічний супровід реалізації актуальних завдань освіти; 

організувати науково-педагогічну роботу педагогів; розвивати аналітичні 
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здібності педагогів; стимулювати та розвивати творчу ініціативу; сприяти 

розвитку професійної компетенції педагогічних працівників. 

Школа інноваційних технологій має на меті: систематизувати 

інноваційну діяльність в закладах дошкільної освіти; поширювати апробовані 

на практиці ефективні інновації та методичні надбання колективів; 

максимально використовувати потенційні можливості та ресурси як окремих 

педагогів, так і закладів у цілому; формувати інноваційний стиль 

педагогічного мислення як життєву потребу і професійну необхідність. 

Завдання — спрямовувати діяльність педагогічних колективів на 

осучаснення змісту й методів освітньої діяльності; адаптувати педагогічний 

процес до вимог інформаційного освітнього простору; формувати готовність 

до інноваційних змін. 

Мета «Країни online. Херсонське дошкілля» — популяризувати 

діяльність закладів дошкільної освіти, окремих педагогів; підняти імідж 

дошкілля міста серед батьків, педагогів, громадськості; обмінюватися 

досвідом ефективної організації освітнього процесу; організувати методичне 

навчання педагогів в режимі online. Завдання —сприяти професійному та 

особистісному розвитку педагогічних працівників; спонукати всіх учасників 

освітнього процесу до активної взаємодії; актуалізувати установки 

вихователів на цінність самореалізації в професії; стимулювати інтерес до 

творчості та ініціативи; підвищувати якість дошкільної освіти. 

У закладі дошкільної освіти ғ60 м. Миколаєва розробили методичну 

форму обміну досвідом роботи, яку назвали PlatforM— Платформа 

Методична. Це групова стимульна форма роботи, в рамках якої кожний 

педагог може самостійно вибрати тему професійного навчання, яке 

забезпечує оновлення, поповнення, систематизацію знань та мотивацію до 

впровадження інноваційних технологій. 

Обирається загальна тема Методичної Платформи, яка може бути як 

вузькою, так і широкою за змістом. В рамках теми визначається тематика 
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освітніх локацій (від 2 до 5) та обираються педагоги-майстри, які будуть 

презентувати досвід впровадження інновацій в роботу з дітьми. 

Програма заходу заздалегідь невідома, педагоги знають загальну тему 

зустрічі. Спікер заходу – на початку зустрічі оголошує тему заходу, а потім 

презентує структуру роботи, повідомляє про кількість освітніх локацій, 

представляє майстрів та їх теми. Учасники обирають локацію, яка їх 

зацікавила. Остання спільна локація проводиться з метою встановлення 

ефективності проведення заходу. 

Цікавими формами роботи з педагогами міста Миколаєва науково-

методичний центр пропонує такі організаційні форми розвитку професійної 

компетентності педагогів, як: Освіторія «АПгрейд» (для вихователів); 

Майданчик «СпорТур» (для інструкторів з фізичного виховання); 

Майстерня «МайстерМуз» (для музичних керівників); Методична лабораторія 

«Крок» (для вихователів та вихователів-методистів); Педагогічний клуб 

«Майстерня успіху» (для педагогів, які мають педагогічне звання 

«вихователь-методист» або прагнуть до присвоєння); ПлатфОрМа «Метод» 

(для вихователів-методистів); Наукові студії «Основа» (для педагогів); 

Освіторія «Хвиля» (зустрічі для керівників та педагогів, у яких є потреба з 

того чи того питання) тощо. 

Кожна з цих організаційних форм має внутрішній план методичних 

заходів, тематика та зміст яких визначена педагогами міста, та основний 

меседж. Наприклад, основний меседж майданчику «СпорТур» — Розвиток 

професійної компетентності інструктора з фізичного виховання у Свободі 

Творчого вибору методик та заходів. У рамках Майданчика відбуватимуться 

п’ять заходів, які спеціалісти відвідуватимуть за бажанням, зокрема такі як: 

консультація, методичне об’єднання, засідання круглих столів з різних тем, 

авторський науково-практичний семінар, школа авторської технології. 

Партнерська взаємодія 

У 2019/2020 навчальному році особливу увагу слід звернути на 

педагогіку партнерства. Вона передбачає вміння забезпечити плідну 
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співпрацю з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й поваги. 

Майстерність досягти балансу прав, обов’язків і відповідальності у 

трикутнику «дитина-педагог-батьки», де батьки – повноправні учасники 

освітнього процесу. 

Партнерська взаємодія є потребою часу, особливо нині, коли зрештою 

прийшло усвідомлення, що поодинці складно досягти вагомих результатів. 

Вона дає змогу досягти позитивних результатів завдяки тісній співпраці 

учасників освітнього процесу, інших закладів освіти, установ, органів 

місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, громадських 

організацій тощо. Важливо, що при цьому всі сторони партнерства 

усвідомлюють відповідальність зарезультати співпраці. Адже партнерство 

базується на таких принципах, як: взаємовигідність; відкритість; 

добровільність; унормованість; різноманітність застосовуваних технологій. 

 

                Організація харчування дітей у ДНЗ 

Відповідно до ст. 35 Закону про дошкільну освіту організація та 

відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладах (далі —ДНЗ) покладаються на Раду міністрів АР Крим, 

обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні 

державні адміністрації, центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері освіти, інші центральні органи виконавчої влади, 

яким підпорядковані ДНЗ, органи місцевого самоврядування, а також на 

керівників ДНЗ. 

Контроль і державний нагляд за якістю харчування у ДНЗ незалежно 

від підпорядкування, типів і форми власності покладаються на засновників 

(власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони 

здоров’я та відповідні органи управління освіти. 

Згідно з п. 27 Положення № 305 ДНЗ забезпечує збалансоване 

харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF
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дотриманням натурального набору продуктів, визначених МОЗ спільно з 

МОН за погодженням з Мінфіном. 

Певні вимоги до організації харчування дітей у ДНЗ визначені розд. IX 

Санітарного регламенту. Так, зокрема: 

1) харчування дітей здійснюється відповідно до Норм № 1591; 

2) виробники, постачальники продуктів харчування відповідають за 

якість та безпечність продуктів та сировини, яку постачають у ДНЗ. 

Засновники (власники) та керівники ДНЗ мають зобов’язання перед батьками 

(опікунами) дітей щодо того, що будь-яка їжа, яка запропонована дітям, є 

безпечною, корисною та приготовленою в закладі з дотриманням вимог 

чинного законодавства; 

3) медичний персонал ДНЗ одночасно з керівництвом закладу повинен 

здійснювати постійний контроль за організацією харчування, у тому числі за 

умовами і строками зберігання продуктів харчування та їх реалізації, 

технологією приготування страв, дотримуванням норм харчування тощо; 

4) з метою підвищення якості та ефективності організації харчування у 

ДНЗ засновники (власники) та керівники цих закладів повинні забезпечити 

виконання Інструкції № 298/227. 

Саме ця Інструкція і є основною під час організації дитячого 

харчування у ДНЗ. 

Давайте розглянемо основні положення цього нормативного документа. 

Насамперед зазначимо, що цією Інструкцією затверджено: 

— склад примірного двотижневого меню; 

— розподіл продуктового набору за основними групами та видами 

продуктів; 

— терміни реалізації та умови зберігання продуктів, що швидко та 

особливо швидко псуються; 

— норми заміни деяких продуктів; 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16/page
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16/page
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1591-2004-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0523-06
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— норми натуральних втрат продуктів харчування під час зберігання у 

коморах та складських приміщеннях, норми втрати маси продуктів і страв 

при термічній обробці тощо. 
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Контрольні питання  до розділу 

1. Схарактеризуйте систему суспільного дошкільного виховання в 

Україні. 

2.  Назвіть компоненти педагогічного процесу  ЗДО. 

3. Схарактеризуйте завдання та принципи дошкільної освіти. 

4. Охарактеризуйте особливості розвитку вітчизняної системи 

суспільної дошкільної освіти. Якими є проблеми її розвитку на сучасному 

етапі? 

5. Які напрями перебудови системи дошкільної освіти визначають 

державні документи, що регулюють діяльність системи народної освіти? 

6. Проаналізуйте можливі шляхи удосконалення роботи дошкільних 

закладів з огляду на сучасні концепції виховання і розвитку дошкільників. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9D$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D1%84%D1%96%D0%B7.%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA%20%D0%AE$
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7. За якою з програм виховання дітей у дошкільних закладах ви хотіли б 

працювати? Свій вибір обґрунтуйте. 

8. Хто з ваших педагогів найбільше вплинув на формування вашої 

особистості? Завдяки чому? Проаналізуйте рівень розвитку своїх якостей 

порівняно з якостями вашого педагога. 

9. Чи може бажання дитини відвідувати (не відвідувати) дошкільний 

заклад бути пов´язане із ставленням до вихователя? 

10. Прокоментуйте слова Л. Толстого ―Виховання дітей є лише 

самовдосконалення, якому ніхто не допомагає стільки, як діти‖. Які важливі 

висновки щодо взаємного впливу педагога і дитини можна зробити? Чого 

потрібно вчитися вихователю у дітей? 

11. Зробіть порівняльний аналіз дошкільної освіти різних країн за 

схемою: 

— країна; 

— основні типи дошкільних закладів; 

— вік дітей і дошкільний заклад, який для них призначений; 

— засновники дошкільних закладів; 

— особливості роботи закладів кожного типу. 

У чому полягає зв´язок цих характеристик із загальною концепцією 

дошкільного виховання  в Україні? 

12. Які складові частини систем суспільної дошкільної освіти інших 

країн світу ви залучили б до вітчизняної системи дошкільного виховання? 

Чому? Які для цього необхідні умови? 

13. З досвідом дошкільного виховання якої країни ви хотіли б 

познайомитися? Вибір свій обґрунтуйте. 

14. Чи може дошкільний заклад брати участь у контролі за 

дотриманням прав дитини? Положення яких документів дають йому це 

право? 
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РОЗДІЛ ІІІ. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

"У СВІТІ ІСНУЄ ДВІ СКЛАДНІ РЕЧІ - 

КЕРУВАТИ І ВИХОВУВАТИ" 

ІМАНУЇЛ КАНТ 

Основні поняття теми: вироблення і прийняття рішень,  планування, 

організація, облік і контроль; регулювання, директор, заклад дошкільної 

освіти, освітній процес. 

 

3.1. Директор закладу дошкільної  освіти: керівник і педагог 

План 

1.Закон України «Про освіту». Термінологічні зміни. Закон України «Про 

дошкільну освіту». 

2. Основні напрямки та функції управління в діяльності директора ЗДО. 

1.Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року ғ 2145-VIII (далі – 

Закон), регулює суспільні відносини в процесі реалізації конституційного 

права людини на освіту, права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, які 

беруть участь у реалізації цього права, визначає компетенцію державних 

органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти, а також 

вносить суттєві зміни до цілої низки законів, у тому числі до Законів України 

«Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про вищу освіту». 

Офіційний веб-сайт Міністерства: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (закон) 

http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/klyuchovi-noveli-zakonu-

ukrayini-pro-osvitu.html (презентація) 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/klyuchovi-noveli-zakonu-ukrayini-pro-osvitu.html
http://mon.gov.ua/activity/education/reforma-osviti/klyuchovi-noveli-zakonu-ukrayini-pro-osvitu.html
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Термінологічні зміни 

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону «до приведення законодавства і установчих документів 

закладів освіти у відповідність із цим Законом терміни ―навчальний заклад‖ і 

―заклад освіти‖ є ідентичними. 

Крім того, у Законі України «Про дошкільну освіту» відбулися такі 

термінологічні зміни:  

 «дошкільний навчальний заклад» замінено на «заклад дошкільної 

освіти», 

 «навчально-виховний процес» – на «освітній процес»,  

 «директор (завідуючий)» – на «директор»,  

 «діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, 

тривалого лікування та реабілітації» – на «діти з особливими освітніми 

потребами»,  

 «надання освітніх послуг» – на «провадження освітньої діяльності».  

 

 Основні напрямки діяльності директора ЗДО  

1.Організація освітнього процесу ЗДО.  

2.Забезпечення адміністративно-господарської роботи ЗДО. 

3.Дотримання норм і правил охорони праці, протипожежної безпеки, 

санітарногігієнічних норм. 

4.Організація харчування дітей. 

5.Забезпечення працівників методичними посібниками для роботи та 

систематичного підвищення кваліфікації працівників. 

6. Забезпечення санітарного утримання приміщень і ділянки ЗДО, 

повітряного режиму. 

7.Реалізація державної політики в галузі освіти. 

8. Загальне керівництво всіма напрямками діяльності ЗДО у відповідності зі 

статутом і законодавством України. 

9. Розробку і впровадження програм розвитку ЗДО, навчальних планів, 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14
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курсів, дисциплін, а також Статуту, Колективного договору, правил 

внутрішнього трудового розпорядку і інших навчально-методичних 

документів. 

10.Визначення структури управління ЗДО,  штатний розпис в межах своєї 

компетенції. 

11.Вирішує освітні, методичні, адміністративні, фінансові, господарські та 

інші питання, що виникають в процесі діяльності ЗДО. 

Основні функції управління в діяльності директора 

ЗДО за своєю формою, змістом і структурою є складним виховним закладом, 

і керівництво ним повинно здійснюватися на основі принципів і положень 

науки управління. Управління передбачає вміле використання існуючих 

закономірностей, створення добре продуманої системи взаємозв'язків і 

вимагає, щоб процеси, залежні від керівника, не протікали без його 

втручання. Управляти дошкільною установою - це означає цілеспрямовано 

впливати на педагогічний колектив (а через нього на освітній процес) для 

досягнення максимальних результатів у галузі виховання дітей дошкільного 

віку. 

     Процес управління починається з постановки певних цілей, завдань і 

закінчується їх досягненням. На основі аналізу результатів визначаються 

наступні завдання, і цикл починається спочатку. У закладі дошкільної освіти 

таких циклів декілька: з моменту надходження дитини в дитячий сад і до його 

виходу до школи, річний, квартальний, місячний, від педради до педради, та 

ін. Однією з важливих категорій управління є функції. До основних з них 

можна віднести: 

 вироблення і прийняття рішень,  

 включаючи планування, організацію, облік і контроль; регулювання. 

Всі ці функції характерні для системи управління дошкільною установою, але 

кожна з них має свої особливості, які випливають із специфіки змісту роботи 

цієї установи.         Управління освітнім процесом у закладі дошкільної освіти 

у зв'язку з підвищенням вимог до організації педпроцесу, збільшенням 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%82%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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контингенту дітей значно ускладнилося. Успіх у цій роботі багато в чому 

залежить від рівня керівництва дошкільним закладом з боку директора, 

уміння правильно реалізовувати функції управління. 

Вироблення і прийняття рішень 

Вироблення і прийняття рішень є однією з основних функцій 

управління; процес управління часто визначають як процес прийняття та 

реалізації рішень на виконання поставленої мети. Процес прийняття рішення 

проходить 4 етапи: вивчення умов, вироблення і прийняття самого 

рішення, організація виконання, педагогічна оцінка результатів. 

            За своїм характером і змістом рішення діляться на кілька видів: 

1. Оперативно-розпорядчі рішення приймаються в тих випадках, коли в ході 

освітнього процесу виявляються ті чи інші відхилення від норми. Прикладом 

подібних рішень служать накази директора закладу дошкільної освіти, що 

стосуються змісту роботи вихователів або інших співробітників. 

2. Нормативно-організаційні рішення пов'язані з регламентацією розпорядку 

дошкільного закладу. Вони носять постійний характер, діють тривалий час і 

змінюються у зв'язку зі зміною умов роботи установи. До них відносяться 

правила внутрішнього трудового розпорядку, режим дня, графіки роботи 

співробітників і т.і. 

3. Господарсько-керівні рішення стосуються фінансово-господарських питань, 

вони носять разовий характер. Це акти списання, накази за підсумками ревізії, 

що стосуються змісту будівлі дошкільного закладу, його ділянки і т.і. 

4.Рішення перспективного характеру визначають діяльність 

педагогічного колективу на даний період. До них відносяться річні плани 

роботи ЗДО, рішення педради, виробничих нарад.            Такі рішення можуть 

носити одноосібний і колективний характер. 

У сучасних умовах до управлінського рішення пред'являється ряд вимог: 

наукова обгрунтованість, цілеспрямованість, своєчасність, компетентність, 

чіткість і конкретність, правомірність, послідовність.            

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
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За ступенем категоричності передачі або оформлення рішення 

виділяють наказ, розпорядження, постанови, рекомендацію, вказівку і 

пораду.  

Наказ - найбільш частий вид рішення в закладі дошкільної освіти. У ньому 

чітко визначаються завдання і способи їх реалізації. Наказ зазвичай щось 

вимагає або забороняє, торкаючись важливих сторін діяльності колективу, і 

зобов'язує до точного виконання припису. Цей вид рішення повинен бути 

точним, конкретним, чітко і ясно сформульованим. Терміни виконання наказу 

повинні відповідати обсягу встановленого завдання; також необхідно вказати, 

на кого покладено контроль за його виконанням. 

         У розпорядженнях проявляється менший ступінь регламентації. 

Найчастіше вони використовуються при необхідності спонукати 

співробітників виконати завдання, що має важливе значення для діяльності 

всього колективу. Виконавцям надається свобода у виборі термінів та 

способів вирішення питань. Розпорядження повинно враховувати 

індивідуальні особливості його виконавців: кваліфікацію, активність, 

особисті якості, досвід і вік. Розпорядження віддаються різними способами 

залежно від конкретних умов, а також від того, кому вони адресуються. 

Форма їх може бути самою рішучою, якщо ситуація вимагає оперативних дій 

і керівник повністю несе за це відповідальність.  Розпорядження, віддане у 

ввічливій формі, призводить до кращого результату, тому що людина завжди 

внутрішньо протестує проти різкості. Рішення може бути доведено до відома 

працівників закладу дошкільної освіти також у формі постанови, вказівки-

інструкції, рекомендації. Слід пам'ятати, що при обговоренні рішення або 

постанови потрібна колегіальність, а при виконанні персональна 

відповідальність.             

Рекомендація є одним із способів прийняття та доведення рішення до 

відома виконавців. Вона використовується, коли необхідно підкреслити 

повагу до самостійності в роботі виконавця. Рекомендація не зобов'язує, вона 

служить порадою, побажанням з метою дати потрібний напрямок у роботі, у 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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виконанні завдання. У практиці управління освітнім процесом у дошкільному 

закладі директор часто використовує цю форму у вигляді пам'яток, анкет, які 

допомагають вихователям в організації різних видів роботи з дітьми 

(наприклад, «Пам'ятка з організації виховної роботи з дітьми у весняний 

період часу», «Рекомендації з організації ігор з піском і водою в літній час в 

молодших групах»).  

              Вказівка та інструкція містять дані про те, що треба зробити, кому і 

коли. Адресуючи до свідомості виконавця, вони не обмежують його у виборі 

засобів і методів у виконанні поставленого завдання. Виконавцям надається 

велика самостійність і можливість проявити творчість. 

             Найменш регламентованим є порада, тому що при використанні цієї 

форми остаточне рішення залишається за виконавцем. 

Директору необхідно здійснювати загальний і персональний контроль і 

перевірку реалізації рішень. Директор оцінює роботу співробітників на основі 

аналізу їх діяльності, підводить загальний підсумок з урахуванням упущень, 

промахів, помилок. 

           Планування 

Планування є важливим етапом в управлінні дошкільною установою. Це один 

з видів управлінського рішення, що дозволяє здійснити сукупність заходів з 

реалізації завдань, що стоять перед колективом. Планування починається з 

всебічного і глибокого аналізу стану роботи в ЗДО з метою виявлення 

сильних і слабких її сторін і постановки актуальних завдань на майбутній 

період. 

В ході планування педагогічного процесу важливо врахувати основні 

пріоритети подальшого розвитку та оптимізації дошкільної освіти: 

- впровадження особистісно-орієнтованої моделі виховання; 

- гуманізація освітнього процесу; 

- орієнтація на активне проходження дитиною кожного вікового періоду 

дошкільного дитинства; 

- впровадження інноваційних освітніх технологій; 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB_21
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- інтегрований підхід до організації та змісту освіти; 

- забезпечення наступності між дошкільною і початковою ланками 

безперервної освіти; 

- взаємодія суспільного і родинного виховання. 

В основу планування освітнього процесу покладені такі принципи: 

науковості, актуальності, свободи вибору, цілісності та логічності, 

перспективності, наступності, систематичності, повторності, концентричності 

та достатності змісту, реальності заходів. 

Досвід і практика підтверджують, що планування має бути перспективне і 

поточне. Адже саме від уміння чітко спланувати день, передбачити 

найголовніше у вихованні та навчанні малюків залежить успішна діяльність 

вихователя. 

Що таке перспективне планування? Перспективне планування визначає певні 

завдання і зміст роботи, методи і прийоми освітнього процесу на тривалий 

відрізок часу: навчальний рік, півріччя, квартал, місяць. Основою планування 

є та програма виховання дітей у дитячому садку, яка затверджена на першій 

педагогічній раді і ставить перед педагогами конкретні завдання щодо 

формування особистості дошкільника. 

Що таке поточне (календарне) планування? Поточне (календарне планування 

охоплює найближчий відрізок часу — від 1-2 днів до 1-2 тижнів, місяць, 

квартал. До поточного планування відносяться календарні плани освітньої 

роботи педагогічних працівників. 

Перспективне і поточне планування розглядають як єдиний, нерозривний 

процес, складові якого взаємопозв'язані за змістом. Перспективне планування 

служить основою поточного. Форма складання перспективних і календарних 

планів може бути довільною: графічною чи текстовою. 

Види і форми планування освітньо-виховного процесу в дошкільному 

навчальному закладі визначає і затверджує педагогічна рада на початку 

навчального року. Яким має бути планування освітньої роботи з дітьми в 

умовах сучасного закладу дошкільної освіти? Основою планування є та 
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програма виховання дітей в дитячому садку, яка прийнята для керівництва і 

ставить перед педагогами конкретні завдання щодо формування особистості 

дошкільника. 

План має будуватися на основі дидактичних принципів: взаємозв'язку всіх 

розділів виховної роботи, систематичності, послідовності, доступності, 

повторюваності матеріалу, диференційованого та індивідуального підходів до 

дітей. При складанні плану враховуються конкретні педагогічні умови 

(віковий склад групи, рівень розвитку дітей, оволодіння знаннями, 

навичками, уміннями, умови дитсадка, напрями роботи колективу та інше). 

План мує бути календаризованим, тобто чітко передавати зміст роботи з 

малюками впродовж дня. У ньому вказано, в яких видах діяльності, на яких 

заняттях, в які моменти життя буде здійснюватись та чи інша виховна робота. 

При плануванні необхідно враховувати перспективи розвитку освіти та 

дошкільного виховання у країні, місті, районі, а також перспективи розвитку 

своєї установи на декілька років вперед, на п'ятирічку або на більш 

віддалений термін. У плані визначаються головні, найбільш важливі завдання 

роботи закладу дошкільної освіти, на вирішення яких буде спрямована 

діяльність колективу, і визначаються основні шляхи та способи їх вирішення: 

доцільна розстановка людей і розподіл обов'язків, координація дій членів 

колективу, заходи їх стимулювання (через організацію 

інструктажу, контролю , змагання), створення сприятливого 

психологічного клімату в колективі, зміцнення матеріальної бази закладу. 

Дієвість плану полягає в ясності і чіткості цілей, завдань, в конкретності та 

перспективності, в обліку об'єктивних особливостей планованого. 

План складається у вигляді координованої системи рішень, розрахованої на 

забезпечення ефективної діяльності установи протягом тижня, місяця, року 

або більш тривалого терміну. 

            У складанні та затвердження плану роботи на рік бере участь весь 

колектив. Річний план складається на навчальний рік (з 1 вересня по 31 

серпня). Керівник, плануючи роботу закладу дошкільної освіти виходить, 
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насамперед, з аналізу результатів діяльності дитячого садка за минулий 

навчальний рік. Звіти вихователів, обговорення їх роботи на 

підсумковому засіданні педагогічної ради, що проводиться у травні - червні, а 

також аналіз діяльності інших співробітників - все це дозволяє виявити не 

тільки досягнення, але і невирішені проблеми, визначити завдання на 

майбутній навчальний рік. Директор повинен ретельно підготувати заключне 

засідання педагогічної ради, дати можливість кожному її члену висловити 

свої пропозиції з питань виховання дітей, покращення матеріальної бази 

закладу, харчування, педагогічної пропаганди, тощо. Колективне, ділове 

обговорення дозволить керівникові скласти проект річного плану на 

наступний навчальний рік. План - це керівництво до дії. У ньому 

відбиваються основні завдання, які поставлені перед дошкільною установою 

в новому навчальному році. Головна мета наміченої в плані роботи - підняти 

на більш високий щабель якість і ефективність виховання і навчання дітей. 

Тому дуже важливо при складанні плану продумати реальність його 

виконання, врахувати можливості всього колективу. 

           Організація 

                  Організація - це діяльність з реалізації плану роботи,  забезпечується 

правильним підбором і розстановкою кадрів, чітким визначенням обов'язків 

кожного члена колективу, суворою дисципліною. 

Виконання організаційної функції управління будується на основі Статуту 

дитячого саду, Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників 

дитячих садків, «Кваліфікаційних характеристик посад керівних 

і педагогічних працівників дитячих дошкільних і позашкільних установ», 

«Санітарних правил влаштування та утримання дитячих дошкільних установ» 

та інших інструктивних документів. 

В організації роботи дошкільного закладу велика роль належить 

директору. Він повинен продумати весь обсяг майбутньої 

роботи відповідно до директивних  документів та завдань, намічених в 

річному плані, виділити головне. Директор розподіляє роботу відповідно до 
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обов'язків, досвіду та індивідуальним якостям кожного члена колективу. 

Перед початком навчального року, коли вже намічені завдання роботи 

дошкільного закладу, він своєчасно розподіляє обов'язки між вихователем-

методистом, завгоспом, лікарем, наділяє їх правами для самостійного 

вирішення питань, закріплює вихователів і нянь за певними групами. Дуже 

важливо спрямувати роботу кожного працівника так, щоб він був не тільки 

технічним виконавцем, але і сам проявляв ініціативу. Чіткий поділ обов'язків 

допомагає уникнути паралелізму в роботі, встановлює особисту 

відповідальність кожного співробітника за конкретну справу, полегшує 

контроль і оцінку роботи. Керівник повинен суворо виконувати те, що 

заплановано, і навчати цього своїх помічників. Нечіткість в організації роботи 

дошкільного закладу обумовлена низкою причин: формалізмом планування, 

паралелізмом в роботі, невиконанням прийнятих рішень. 

           Контроль 

             Освітній процес в дошкільному закладі вимагає, щоб ним керували. А 

це можливо тільки в тому випадку, якщо директор добре знає стан справ у 

керованому дошкільному закладі, якщо йому відомі Можливості своїх 

помічників, якщо він знає всі особливості освітнього процесу. Умовою для 

цього є чітко організований потік оперативної інформації. Дотримання норм 

взаємовідносин між співробітниками, певний ритм роботи установи, що 

сприяє виконанню плану, забезпечує контроль. 

                  Контроль в дошкільному закладі - це система спостережень і 

перевірок відповідності освітнього процесу планам, наказам, а також 

«Програмі виховання в дитячому садку". 

Відсутність системи контролю викликає стихійність у його здійсненні. 

Усуваючись від контролю або здійснюючи його не систематично, директор 

втрачає можливість оперативно втручатися в хід виховного процесу, керувати 

ним. Контроль є найважливішим чинником виховання молодих кадрів, 

посилення особистої відповідальності молодого фахівця за виконання своїх 

обов'язків. Він дозволяє також встановити, чи все в дошкільному закладі 
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виконується відповідно до прийнятого рішення, виявити відхилення і їх 

причини, визначити шляхи і методи усунення недоліків. За відсутності 

контролю за виконанням раніше прийнятих рішень всі інші види його 

малоефективні. Таким чином, контроль має бути регулярним, систематичним, 

дієвим і голосним. 

Контроль директора повинен бути предметним і конкретним, його здійснення 

- відповідати складеного плану-графіку на тиждень або місяць. Вибір форм 

контролю багато в чому залежить від часу його проведення. 

        Наприклад, відвідуючи на початку року заняття в різних вікових групах, 

директор надає особливого значення контролю за тим, як вихователь знає 

програму; які посібники і атрибути приготував, який 

дидактичний матеріал підібрав; якою додатковою методичною та 

дитячою літературою своєму розпорядженні; які теми і розділи програми 

вважає більш важкими для засвоєння; чи відвідали вихователі новоприбулих 

дітей вдома; чи всі відомості про батьків зібрані і ін. 

            Форми контролю можуть бути різноманітними: вивчення документації 

і календарних планів, бесіди з вихователями та наступне відвідування групи, 

перевірка наявності та справності обладнання. 

Від того, які вимоги на початку навчального року пред'явить керівник до 

вихователів та іншим співробітникам дитячого саду, багато в чому 

залежатимуть подальші успіхи в роботі установи. 

Існує кілька видів контролю: попереджувальний, тематичний, фронтальний, 

порівняльний, оглядовий. 

             Мета попереджувального, або попереднього, контролю полягає в 

тому, щоб попередити можливі помилки в роботі вихователя. Він 

застосовується в основному по відношенню до початківців або знову 

надійшли співробітникам. Директор аналізує календарний план, спостерігає 

за роботою вихователя протягом дня, перевіряє його готовність 

до роботи (наявність наочних посібників, обладнання педагогічного процесу). 

            Тематичний контроль має на меті привернути увагу колективу до 

http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8
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певних завдань дидактичного, методичного, виховного характеру, які в 

даному дитячому саду вирішуються недостатньо успішно. Це 

найпоширеніший вид контролю в дошкільних установах. Він проводиться 

також з метою перевірки виконання розділів програми окремими 

вихователями. 

             У ході перевірки встановлюється, чи володіє вихователь методикою 

проведення занять з даного розділу програми, чи правильно 

обладнаний педагогічний процес при виконанні програми з даного розділу, 

який рівень знань дітей, які вміння і навички сформовані у них в даному виді 

діяльності, чи відповідає це вимогам програми , наскільки самостійні діти та 

ін. У результаті тематичної перевірки у керівника повинно бути повне 

уявлення про те, як проводиться в групі робота з даного розділу 

програми. Такий контроль вимагає від перевіряючого знання різних методик 

дошкільного виховання, сучасних досліджень, новинок методичної 

літератури. 

           Фронтальний контроль передбачає всебічну, глибоку перевірку роботи 

вихователя. Такий контроль передбачає відвідування групи протягом 

декількох днів. Краще, коли фронтальній перевірці піддаються обидва 

вихователя, працюють в одній і тій же віковій групі. У цьому випадку можна 

встановити наступність методів педагогічного впливу, узгодженість у роботі 

педагогів між собою, з дітьми, нянями і батьками, виявити сильні і слабкі 

сторони в роботі кожного, допомогти їм скоординувати роботу. У процесі 

фронтального контролю вивчаються календарні плани, документація групи, 

робота з батьками, педагогічної кваліфікації, участь у громадському житті 

колективу. 

         Порівняльний контроль необхідний для зіставлення результатів роботи 

вихователів з виконання різних розділів програми. Такий контроль дозволяє 

виявити різницю в роботі вихователів паралельних груп. Наприклад, 

директор, переглядаючи дитячі малюнки двох підготовчих до школи груп, 

зауважує, що вони дуже відрізняються і за технікою виконання, і за 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
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http://ua-referat.com/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0
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сюжетами. Щоб з'ясувати, чому це так, він перевіряє, як ведеться робота з 

навчання дітей малюванню, який вплив педагога на розвиток образотворчого 

творчості дітей в паралельних групах. У результаті перевірки встановлює, що 

один вихователь слабко володіє методикою навчання дітей образотворчої 

діяльності, до того ж у цю групу потрапили діти, які не відвідували раніше 

дитячий садок. Відповідно до цих причин, що викликають відставання дітей у 

малюванні, директор виробляє пропозиції, які повинні виправляти існуюче 

становище. У даному випадку - це вивчення досвіду колег, які успішно 

працюють поруч, більш активне залучення дітей до малювання у вільний час, 

відвідування семінару з оволодіння практичними навичками малювання, 

тощо. Порівняльний контроль використовується і з метою порівняння роботи 

двох вихователів з однієї групи. 

         Оглядовий контроль слід розглядати як різновид тематичного контролю. 

Він дає уявлення про роботу педагогічного колективу на якомусь певному 

етапі, в якийсь момент. Наприклад, може бути перевірена готовність усіх 

вихователів до робочого дня або до перших днів роботи з дітьми в новому 

навчальному році; виявлені найбільш успішні методи в роботі кожного 

вихователя до кінця навчального року. 

Директор повинен дбати про створення умов для строго виконання режиму 

дня. Підсумком оглядового контролю може бути співбесіда, запис пропозицій 

у спеціальний зошит, де аналізується робота педагогів. 

Перевірка роботи вихователів вимагає від керівника ретельної підготовки. 

Перш за все, необхідно встановити мету перевірки, яка повинна визначатися 

основними завданнями, поставленими перед колективом на поточний 

навчальний рік, а також необхідністю, які виявилися в процесі роботи. 

Перевірка пройде цілеспрямовано, якщо буде розроблено план. 

Процес підготовки включає  планування всіх видів контролю у річному плані 

роботи дошкільного закладу. Вихователі вже на початку навчального року 

знають, яка робота і що саме в ній буде перевірятися протягом 

року. Знання теми і строків перевірки мобілізує їх на самостійне виявлення 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B0%D1%81
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своїх недоліків, на пошук шляхів їх подолання. 

Директор, попереджає вихователя про перевірку заздалегідь, але це не 

виключає контролю  без попередження. Директор має право в будь-який час 

контролювати роботу вихователя, дотримуючись правила: не робити йому 

зауважень з приводу роботи в присутності дітей, батьків, сторонніх. 

            Методи контролю - це, перш за все, спостереження за діяльністю 

вихователя і дітей, ознайомлення з календарним планом та записами обліку 

роботи вихователя, вивчення дитячих робіт, бесіди з вихователями та дітьми. 

Спостереження за діяльністю педагога і дітей є основним методом контролю. 

У процесі спостереження фіксуються і оцінюються прийоми і методи роботи 

вихователя, реакція дітей, ведеться хронометраж. 

             Одне із завдань контролю - перевірка виконання інструктивно -

 методичних документів, виконання рішень педрад за підсумками попередніх 

перевірок. Важливим завданням є вивчення кругозору педагога, його 

духовних інтересів, з'ясування того, чим він живе, що читає, як стежить за 

досягненнями науки, культури, яке місце в його духовному житті 

займає мистецтво і т.і. 

         Регулювання 

         Регулювання спрямоване на постійне підтримання необхідного рівня 

організованості в дошкільному закладі. Регулювання проявляється при 

узгодженні планів, термінів проведення заходів, призначенні відповідальних 

виконавців, що допомагає уникнути дублювання. 

У процесі виконання прийнятих рішень регулювання сприяє підтримці 

порядку в реалізації намічених заходів. Регулювання, засноване на 

результатах контролю, допомагає усуненню відхилень від первісної мети. На 

цьому етапі важливо виявляти і закріплювати позитивні моменти діяльності 

та розвивати їх. Регулювання вимагає від керівника управлінських знань, 

оперативності і великого мистецтва у взаємодії з людьми. Регулювання 

нерідко пов'язано з перестановкою вихователів та обслуговуючого персоналу, 

перерозподілом доручень, що веде до перебудови відносин з виконавцями. 
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Виконавці не завжди розуміють необхідність цих дій, і директор проявляє 

велику витримку і тактовність, щоб їх переконати. Регулювання здійснюється 

через розмови, оперативні наради і в зв'язку з прийняттям управлінських 

рішень з окремих питань. 

 

3.3. Управління інноваційними процесами у ЗДО. 

1. Поняття "освітній простір". 

2. Рівні діалогу, які застосовує керівник навчального закладу в 

сучасному просторі. 

3. Складові компетентності (функціональні компетенції) сучасного 

керівника навчального закладу, що впливають на управлінську діяльність. 

Основні поняття теми: освітній простір, модель керівника, принцип 

діалогу, компетентність, імідж керівника. 

 1.Взаємодіючи в освітньому просторі, керівник навчального закладу 

частково впливає на його формування, оскільки визначає стратегії розвитку 

навчального закладу, формує освітню політику в місті, представляючи заклад 

на різних рівнях зовнішніх контактів. 

Модель функціональної компетентності керівника сучасного 

навчального закладу розробила О. Сорока; Л. Даниленко, Н. Островерхова, 

Л. Донська обґрунтували можливість модернізації функцій керівництва; 

В. Єрошин, Г. Карпо, М. Поташнік дослідили теоретичні основи управління 

розвитком школи; Т. Живаєва здійснила спробу аналізу особистості керівника 

навчального закладу; О. Гончаренко визначив роль керівника навчального 

закладу як члена освітянської команди. Особливості управлінської діяльності 

керівників різних типів закладів освіти розглянули О. Богомолова, 

В. Нідзельська; вплив керівника на якість освітнього процесу проаналізували 

В. Полторацька, Е. Подкопаєва, Л. Слабодух; загальні науково-теоретичні 

аспекти управління навчальним закладом дослідив Є. Хрипков тощо. 

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку 

призначення на посаду керівників навчальних закладів" від 13.10.2015 року 



101 

 

ғ 827, де передбачено порядок проходження конкурсного відбору з-поміж 

претендентів на посаду керівника навчального закладу. 

2. Модель керівника навчального закладу визначаємо як узагальнений 

професійний образ, що містить такі складові (за Г. Кравченко):  

 Завдання, які вирішує керівник у своїй діяльності;  

 Зміст основних функцій управління та посадові вимоги до 

керівника; 

 Особистісний портрет керівника (темперамент, вольові якості, 

риси характеру, інтелектуальні здібності); 

  Рівень  професійної підготовки (яку освіту здобув, коли, який 

досвід педагогічної діяльності);  

 Здатність взаємодіяти в соціумі. 

Принцип діалогічної взаємодії між усіма учасниками навчально-

виховного процесу є визначальним у сучасному освітньому просторі, 

оскільки передбачає осмислення керівником змісту власної діяльності в 

контексті змін на основі сприйняття та впровадження нового. 

Зазначений діалог здійснюється на таких рівнях: 

1. Керівник закладу дошкільної освіти – нові Державні стандарти 

дошкільної освіти ".  

2. Управлінець знайомиться зі змістом нововведень на основі таких 

форм: вивчення нормативних документів, участь у нарадах-семінарах, 

педагогічних радах тощо. На відміну від вихователя, директор має 

забезпечити матеріально-технічне забезпечення впровадження змісту освіти, 

що, урешті, потребує визначення чіткої стратегії розвитку закладу. 

3. "Директор – методичний кабінет навчального закладу". Засобами 

постійного консультування забезпечується адаптація вихователя  до 

впровадження нових державних стандартів. Завдання керівника – 

забезпечувати взаємодію всіх структурних одиниць у закладі, адже він має 

володіти інформацією про щоденну діяльність методичного кабінету. 
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4. "Директор – методичний кабінет/науково-методичний центр 

управління/відділу освіти і науки". Цей діалог забезпечується за допомогою 

навчальних семінарів, консультувань, занять, фахових конкурсів, майстер-

класів, презентації кращих досвідів, круглих столів, конференцій, відкритих  

занять тощо. Керівник виконує функцію вчасного інформування 

педагогічного колективу про зміст діяльності методичного кабінету 

управління, сприяє їх взаємодії. 

5. "Керівник навчального закладу – заклад післядипломної 

педагогічної освіти". Курсова перепідготовка, експрес-навчання, вебінари, 

навчальні семінари сприяють актуальній для змісту освіти підготовці 

вихователя до впровадження нових Державних стандартів. Позиція директора 

має бути спрямована на пошук оптимальних форм підвищення кваліфікації 

педагогів. 

6. "Директор – директор іншого навчального закладу". Це 

професійний діалог, що сприяє обміну досвідом, накопиченню та 

впровадженню нових педагогічних ідей. 

7. "Керівник навчального закладу – батьки". Директор є 

посередником між ЗДО та батьками, проводить роз’яснювальну роботу, 

здійснює підготовку батьків до сприйняття освітніх реформ. 

8. "Директор – соціум". Роль керівника навчального закладу досить 

актуальна у формуванні громадської думки щодо будь-яких змін, а тому 

важливо розставляти необхідні акценти в соціумі з метою позитивного 

сприйняття змін. Особливо важливою є така взаємодія з установами, 

підприємцями, які сприяють оновленню навчально-матеріальної бази 

закладів, здійсненню комп’ютеризації, презентуванню науково-методичних 

ідей, друку збірників, забезпеченню підтримки участі працівників у фахових 

конкурсах тощо. 

9. "Екзистенційний діалог директора", який є індикатором 

самоосвіти, самоаналізу та самовдосконалення особистості керівника. Жоден, 

на нашу думку, із вищенаведених діалогів не буде реалізовано повною мірою, 
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якщо фахівець не буде створювати навколо себе, учнів, колег, батьків і 

громади ситуацію успіху. Важливо здійснювати розподіл внутрішньої енергії 

та професійної активності, щоб уникнути педагогічного вигорання і сприяти 

накопиченню і впровадженню цікавих педагогічних ідей. Із цією метою 

потрібно планувати професійну діяльність та наповнювати портфоліо 

поступово, реалізуючи всі аспекти майстерності. 

3.Осмислюючи поняття функціональної компетентності керівника 

навчального закладу (за О. Сорокою визначаємо основні ключові 

компетенції:  

методологічні (передбачають знання теорії управлінської діяльності, 

філософії освіти, сучасних практик діяльності навчальних закладів);  

нормативні (знання освітніх нормативно-правових документів);  

змістові (знання змісту освіти, діяльності кожного працівника ЗДО; 

управлінські (застосування педагогічного досвіду на практиці, виконання всіх 

функцій управлінської діяльності, уміння застосовувати особистісні якості 

для конструктивного впливу на діяльність колективу);  

педагогічні (знання теорії дидактики та виховання, педагогічний 

досвід);  

психологічні (знання з вікової, педагогічної, соціальної, ґендерної 

психології, конфліктології, психології менеджменту);  

соціально-правові (розуміння законів суспільної взаємодії, норм 

правових стосунків);  

фінансово-економічні (здатність керівника здійснювати господарську 

діяльність закладу, прогнозувати перспективний план розвитку закладу, 

здійснювати контроль за фінансово-економічними обрахунками тощо). 

Важливим аспектом у створенні моделі керівника навчального закладу 

є врахування особистісних якостей керівника навчального закладу. 

Розподілимо їх за групами:  

психологічні (прагнення до лідерства, здатність здійснювати 

управлінську діяльність, готовність до виправданого ризику, комбінаторно-
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прогностичний тип мислення, стресостійкість, інтуїтивність, гнучкість, 

адаптивність, мобільність тощо);  

інтелектуальні (прагнення до постійного самовдосконалення, 

схильність до прийняття нових ідей, масштабність мислення, 

інформативність, здатність до самоаналізу, уміння приймати рішення тощо);  

професійні (уміння ефективно використовувати кращі досягнення 

науково-технічного прогресу, заохочувати персонал за гарну роботу, 

конструктивно критикувати, приймати нестандартні управлінські рішення, 

ефективно розподіляти завдання та визначати оптимальний час на їх 

виконання, діловитість, ініціативність, підприємливість тощо);  

соціальні (уміння врахувати політичні наслідки рішень, схильність 

керуватися принципами соціальної справедливості, толерантність, 

неконфліктність, посередництво, уміння заохочувати працівників до творчої 

результативної діяльності, відповідальність тощо). 

Як основні форми підготовки керівників навчальних 

закладів розглядаємо лекції, наради-навчання, практичні заняття, екскурсії, 

вивчення передового педагогічного досвіду, самоосвіту, семінари, 

анкетування, діагностування, проектну діяльність, круглі столи, науково-

практичні конференції, диспути, звіти, самоаналіз діяльності, консультування, 

участь у фахових конкурсах, навчання у школі резерву керівних кадрів, 

майстер-класи, проведення методичного дня у закладі тощо. Традиційним є 

висвітлення результатів діяльності керівників закладів освіти в засобах 

масової інформації (місцеве телебачення, газети, журнали). 

 

3.4. Керівництво та організація роботи з батьками. 

План. 

1.  Нормативно-правове забезпечення  реалізації прав дитини. 

2.  Форми роботи з батьками. 

3. Принципи взаємодії дитячого садка і сім'ї. 

4.  Умови оптимізації взаємодії  ЗДО та сім'ї. 
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Основні поняття теми: бесіди, консультації, батьківські збори , день 

відкритих дітей,  сімейні клуби, семінари - практикуми. 

1. Нормативно-правове забезпечення по реалізації прав дитини 

Директор здійснює керівництво діяльністю закладу дошкільної освіти  

на основі законодавчих і нормативних актів, що регулюють роботу освітніх 

установ. 

Крім того в основні обов'язки входить: створення умов для ефективної 

роботи по вихованню, всебічному розвитку дітей, охорони і зміцнення їх 

здоров'я. Організовує роботу медичного і педагогічного персоналу. Спільно з 

педагогами та батьками здійснює вибір програми дошкільної педагогіки та 

забезпечує її реалізацію. Забезпечує освітню роботу в ЗДО відповідно до 

вимог державного освітнього стандарту. 

«Батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти основи 

фізичного, естетичного, морального, правового та інтелектуального 

розвитку особистості дитини в дошкільному віці». 

2. Форми роботи з батьками 

Нові форми Традиційні форми 

Пам'ятка для батьків Дні відкритих дверей 

Школа молодих батьків Анкетування 

Батьківський клуб Батьківські збори 

Університет для батьків Консультації 

Конкурси для батьків Інформаційний стенд 

Показ відкритих занять Консультації фахівців 

Проведення ігрових тренінгів  Спільні дозвілля 

Чаювання, спільні свята (вітальні ...) Індивідуальні бесіди 

Дискусійні клуби (Тільки для батьків, 

тільки для бабусь і.т.д.) 
Відвідання сім'ї 
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Круглий стіл   

Педагогічна вітальня   

Неформальні бесіди   

Майстер-класи   

Творчі майстерні   

Скарбнички ідей   

Як бачимо, батьки-перші помічники та активні учасники педагогічного 

процесу. У ЗДО створюються і успішно працюють Піклувальна рада, 

батьківський комітет, їх робота спирається на наступні документи: «Договір 

між ЗДО», «Положення про батьківський комітет ЗДО», «Положення про 

батьківськи збори, затверджені директором ЗДО». 

Відвідування сім'ї  дитини багато дає для її вивчення, встановлення 

контакту з дитиною, її батьками, з'ясування умов виховання, якщо не 

перетворюється на формальний захід.  

День відкритих дверей, будучи досить розповсюдженою формою 

роботи, дає можливість познайомити батьків з дошкільним закладом, його 

традиціями, правилами, особливостями освітньої роботи, зацікавити нею й 

залучити до участі.  

        Бесіди проводяться як індивідуальні, так і групові. І в тому і в 

іншому випадку чітко визначається мета: що необхідно з'ясувати, чим 

допомогти.  

       Консультації. Зазвичай складається система консультацій, які 

проводяться індивідуально або для підгрупи батьків. Цілями консультації є 

засвоєння батьками певних знань, умінь; допомога їм у вирішенні 

проблемних питань. Форми проведення консультацій різні (кваліфіковане 

повідомлення фахівця з наступним обговоренням; обговорення статті, 

заздалегідь прочитаної всіма запрошеними на консультацію; практичне 

заняття, наприклад, на тему «Як вчити з дітьми вірш». 
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Батьки, особливо молоді, мають потребу в придбанні практичних 

навичок виховання дітей. Їх доцільно запрошувати на семінари-практикуми. 

Ця форма роботи дає можливість розповісти про способи і прийоми навчання 

й показати їх: як читати книгу, розглядати ілюстрації, розмовляти про 

прочитане, як готувати руку дитини до письма, як вправляти артикуляційний 

апарат і ін. 

Загальні батьківські збори організовуються 2-3 рази на рік. На них 

обговорюють завдання на новий навчальний рік, результати освітньої роботи, 

питання фізичного виховання і проблеми літнього оздоровчого періоду і т.д. 

На загальні збори можна запросити лікаря, юриста, дитячого письменника. 

Передбачаються виступи батьків. 

Групові збори проводяться раз в 2-3 місяці. На обговорення виносять 2-

3 питання (одне питання готує вихователь, по іншим можна запропонувати 

виступити батькам або комусь із фахівців). Щорічно одні збори доцільно 

присвячувати обговоренню сімейного досвіду виховання дітей. Вибирається 

тема, злободенна для даної групи, наприклад, «Чому наші діти не люблять 

працювати?», «Як виховати у дітей інтерес до книги?», «Телевізор-друг чи 

ворог у вихованні дітей?». 

Батьківські конференції. Основна мета конференції - обмін досвідом 

сімейного виховання. Важливо визначити актуальну тему конференції 

(«Турбота про здоров'я дітей», «Залучення дітей до національної культури», 

«Роль сім'ї у вихованні дитини»). До конференції готуються виставка дитячих 

робіт, педагогічної літератури, матеріалів, що відображають роботу 

дошкільних установ, і т.п. Завершити конференцію можна спільним 

концертом дітей, співробітників дошкільного закладу, членів сімей. 

Сімейні клуби. На відміну від батьківських зборів, в основі яких 

повчально-навчальна форма спілкування, клуб будує відносини з родиною на 

принципах добровільності, особистої зацікавленості. В такому клубі людей 

поєднує загальна проблема й спільні пошуки оптимальних форм допомоги 

дитині.  
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Значною підмогою в роботі клубів є бібліотека спеціальної літератури з 

проблем виховання, навчання і розвиток дітей. Педагоги стежать за 

своєчасним обміном, підбором необхідних книг, складають анотації новинок. 

Враховуючи зайнятість батьків, використовуються і такі нетрадиційні 

форми спілкування з родиною. Як «Батьківська пошта» та «Телефон довіри». 

Будь-який член родини має можливість у короткій записці висловити сумніви 

з приводу методів виховання своєї дитини, звернутися за допомогою до 

конкретного фахівця і т. п.Телефон довіри допомагає батькам анонімно 

з'ясувати які-небудь значимі для них проблеми, попередити педагогів про 

помічені незвичайні прояви дітей. 

Нетрадиційною формою взаємодії з сім'єю є і бібліотека ігор.  

3. Принципи взаємодії дитячого садка і сім'ї 

Робота з батьками результативна, якщо будується поетапно, виходячи з 

таких принципів, як: 

 Довіра відносин; 

 Особистісна зацікавленість батьків; 

 Підхід до батьків не як до об'єктів виховання, а як до активного 

суб'єкту процесу взаємодії; 

 Затвердження їх самоцінності;  

 Емансипація батьків. 

4. Умови оптимізації взаємодії  ЗДО та сім'ї 

Крім поетапної роботи педагогів з батьками, що спирається на певні 

принципи, побудова партнерських відносин дитячого садка з сім'єю також 

вимагає дотримання наступних умов: 

1. Співробітництво з сім'єю вимагає від 

педагога обов'язкового виконання на всіх етапах роботи правил, необхідних 

для оптимального педагогічного спілкування. 

2. Гуманізація та демократизація взаємин педагога з батьками.  

3. Необхідна відмова від формального спілкування,  від монологу на 

користь діалогу. 
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4. Перевага не колективним, а індивідуальним формам роботи з 

батьками.  

5. Вплив на сім'ю словом, підкріпленим наочністю.  

6. Оновлювати зміст роботи з сім'єю слід шляхом розширення кола 

проблем, пов'язаних не формуванням у дошкільнят загальних рис, а таких рис 

дитини, які сприяють умовам і можливостям розвитку їх індивідуальності. 

7. Сприяти розвитку «педагогічної рефлексії» батьків - вмінню батьків 

аналізувати власну виховну діяльність, критично її оцінювати, знаходити 

причини своїх педагогічних помилок, неефективності, використовуваних 

методів , здійснювати вибір методів впливу на дитину, адекватних його 

особливостям в конкретній ситуації. Від сформованості цього вміння 

залежить характер взаємин батьків і дитини. 

Взаємодія батьків і педагогів 

Взаємодія батьків і педагогів у вихованні дошкільників розглядається 

як взаємна діяльність відповідальних дорослих, спрямована на введення дітей 

у простір культури, розуміння її цінностей і смислів. Взаємодія педагогів і 

батьків дозволяє виявляти, усвідомлювати і вирішувати проблеми виховання 

дітей, а також забезпечує необхідні глибинні зв'язки між дорослими в 

контексті розвитку особистості дитини. 

Підтримуюча взаємодія - це взаємодія з вирішення актуальних проблем 

виховання дітей при обопільній готовності виховувати дорослих.  

Розвиваюча, продуктивна взаємодія з вихователями покликана попереджати 

виникнення проблем «батьків і дітей» і допомагати батькам освоювати 

продуктивні способи спілкування з дитиною. 

Рівні управління 

Взаємодія з родиною охоплює всі рівні управління дитячого садка, до 

яких відносяться: 

 Завідувач, Рада ЗДО, Рада освітян; 

 Медико - психологічна служба, старший вихователь (заступник 

завідувача), заступник з АГЧ; 
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 Педагоги, фахівці додаткової освіти, колектив батьків; 

 Дитячий колектив. 
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Контрольні питання до розділу 

 

1. Чи можливий розвиток ЗДО за умови загальної кризи в суспільстві? 

2. Що, на вашу думку, забезпечує розвиток ЗДО? 

3.Що таке інновації? Чи можете ви навести приклади нових 

педагогічних технологій, які б гарантували високі освітні показники?  

4. Як впливає на розвиток ЗДО рівень професіоналізму, майстерності, 

творчості, активності педагогів та керівників? 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A2$


112 

 

5. Як би ви діяли на місці директора ЗДО: орієнтували б колектив на 

оптимальне функціонування чи на стратегічний розвиток закладу освіти? 

Чому? 

6. Як ви розумієте місію вашого ЗДО? Хто її розробляє? Чи важливо 

формулювати загальне призначення закладу, визначати перспективні цілі? 

7. Чи погодилися б ви співпрацювати з керівником ЗДО в питаннях 

управління розвитком? Чому? 

8.Які риси керівника-лідера ви вважаєте основними для розвитку 

закладу освіти навіть за умов загальної кризи в суспільстві? 

9.Які риси педагогічних працівників є визначальними для роботи в 

умовах закладу дошкільної  освіти, який розвивається? 
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ТЕМА ІV УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  В 

РАЙОНІ, МІСТІ, ОБЛАСТІ, ДЕРЖАВІ 

Основні поняття теми: державний контроль за діяльністю закладів 

дошкільної освіти, форми державної атестації.  

 

4.1. Організаційна структура та завдання органів управління 

дошкільною освітою. 

План 

1. Нормативно-правові документи про організацію державного 

контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів.  

2. Планування, періодичність, процедура проведення державної 

атестації ЗДО.  

3. Завдання, принципи державної атестації ЗДО.  

4.Роль методиста з дошкільної освіти РНМЦ у підготовці та проведенні 

державного контролю за діяльністю закладів дошкільної освіти в районі.  

 

Міністерство освіти і науки України (МОНУ)  

Міністерство освіти і науки України (МОН України) є центральним 

органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується 

Кабінетом Міністрів України. МОН України входить до системи органів 

виконавчої влади і є головним органом у системі центральних органів 

виконавчої влади із забезпечення формування державної політики у сферах 

освіти і науки, інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання 

національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для 

розвитку інформаційного суспільства, а також у сфері здійснення державного 

нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх 

підпорядкування і форми власності; реалізація 

державної політики у сфері освіти і науки.  
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МОН України у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

актами законодавства, дорученнями Президента України, а також 

відповідним Положенням, у якому деталізовані покладені на МОНУ 

завдання.  

У Законі України «Про дошкільну освіту» сказано, що органом 

громадського самоврядування дошкільного навчалього закладу є загальні 

збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків 

або осіб, які їх замінюють. Загальні збори (конференція) заслуховують звіти 

керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної 

діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічній діяльності, 

розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і 

фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу 

Державну політику у сфері освіти на регіональному рівні реалізують 

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, Департамент 

освіти і науки Київської міської державної адміністрації, департаменти 

(управління) освіти і науки обласної та Севастопольської міської державної 

адміністрації. Їх діяльність регламентує Положення, затверджені органами 

виконавчої влади, яким вони підпорядковані, на основі типового положення 

про Головне управління освіти і науки Київської міської державної 

адміністрації, управління освіти обласної та Севастопольської міської 

державної адміністрації. 

Департамент освіти і науки Київської міської державної адміністрації, 

департаменти освіти і науки обласної та Севастопольської міської державної 

адміністрації (далі департамент) є структурним підрозділом відповідно 

Київської міської, обласної та Севастопольської міської державної 

адміністрації, підзвітним та підконтрольним голові відповідної державної 

адміністрації та МОНУ. 

Основними завданнями департаменту є: 
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− участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти, 

наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної 

власності; 

− забезпечення розвитку системи освіти з метою формування 

гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості; 

− створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав 

громадян України на освіту, соціального захисту дітей дошкільного та 

шкільного віку, студентської молоді, педагогічних, наукових, інших 

працівників закладів та установ освіти і науки; 

− створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої 

освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних 

здібностей і можливостей, реалізації їх права відповідно до законів України 

на здобуття вищої освіти; 

− забезпечення розвитку освітнього, наукового та науково-технічного 

потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, 

екологічних, демографічних та інших особливостей області, міста; 

− здійснення контролю за дотриманням актів законодавства з питань 

освіти і науки, виконанням навчальними закладами всіх форм власності 

державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, 

загальної середньої, професійно-технічної освіти; 

− координація діяльності навчальних закладів та наукових установ, що 

належать до сфери управління обласної, Київської та Севастопольської 

міської державної адміністрації, організація роботи з їх кадрового, 

матеріально-технічного і науковометодичного забезпечення; 

− забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності в області, місті, захисту інтелектуальної 

власності; 

− формування регіональної наукової та науково-технічної політики, 

впровадження інноваційних заходів, спрямованих на соціально-екномічний 

розвиток області, міста, держави; 
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− сприяння функціонуванню системи науково-технічної інформації; 

− сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із 

збереженням і захистом національних інтересів. 

Департамент здійснює роботу відповідно до покладених на нього 

завдань, у тому числі здійснює керівництво і контролює діяльність відділів 

(управлінь) освіти районних, районних у мм. Києві та Севастополі державних 

адміністрацій. 

Департамент проводить у разі потреби спільні заходи з органами 

місцевого самоврядування та видає відповідні акти. Рішення департаменту, 

прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для виконання 

районними, міськими, районними у мм. Києві та Севастополі відділами 

освіти.  

Для узгодження вирішення питань, що належать до компетенції 

департаменту, в департаменті створюють колегію, до складу якої входить 

директор департаменту (голова колегії), заступники директора (за посадою), а 

також інші відповідальні працівники департаменту, керівники районних 

відділів (управліня) освіти, наукових установ, інститутів післядиплом- 

ної педагогічної освіти, навчальних закладів. 

Управління освітою на рівні міст здійснює відділ (управління, 

департамент) освіти виконавчого комітету міської ради, який є структурним 

підрозділом виконавчого органу міської ради, утворюється міською радою, є 

підзвітним і підконтрольним раді й підпорядковується виконавчому комітету 

міської ради та міському голові. З питань здійснення делегованих йому 

повноважень вони підконтрольні департаменту освіти і науки відповідної 

обласної державної адміністрації (МОН АРК). Діють вони згідно з 

Положеннями, затвердженими на підставі Примірного положення про відділ 

(управління) освіти виконавчого комітету міської ради. 

До основних завдань відділу (управління) освіти виконавчого комітету 

міської ради належать: 
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− реалізація державної політики в галузі освіти і виховання на 

відповідні території (з урахуванням особливостей соціально-культурного 

середовища міста); 

− аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної 

середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі 

відповідних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності згідно 

з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської 

програми 

розвитку освіти; 

− створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної 

загальної середньої та позашкільної освіти; 

− контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного 

стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента 

дошкільної освіти відповідними навчальними закладами усіх типів і форм 

власності, розташованих на території міста; 

− навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних 

закладів, що розташовані в межах відповідної території і є комунальною 

власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх 

матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів, а також 

навчальних закла- 

дів інших форм власності; 

− проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладів усіх типів і форм власності; розташованих на території 

міста; оприлюднення результатів атестації; 

− сприяння розвитку самоврядування в загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладах; 

− комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, у 

тому числі керівними кадрами; удосконалення професійної кваліфікації 

педагогічних працівників, їх перепідготовка та атестація в порядку, 

установленому МОНУ; 
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− сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в 

навчально-виховному процесі навчальних закладів міста; 

− забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту 

прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і 

установах освіти; 

− здійснення міжнародного співробітництва. 

Відділ (управління, департамент) освіти очолює завідуючий (начальник, 

директор), якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за 

погодженням з директором департаменту освіти і науки відповідної обласної 

державної адміністрації (МОН АРК). Особа, яку призначають на посаду 

завідуючого (начальника, директора), повинна мати вищу педагогічну освіту, 

стаж керівної роботи в навчальних закладах не менше як 5 років та володіти 

державною мовою. 

При відділі (управлінні, департаменті) освіти може створюватися 

колегія. Склад колегії затверджує міський голова за поданням завідуючого 

(начальника, директора) відділом (управління, департаменту) [8]. 

Управління освітою на районному рівні здійснюють відділи 

(управління) освіти районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної 

адміністраці, які є структурними підрозділами державної адміністрації і 

підпорядковуються голові державної адміністрації та департаменту освіти 

відповідно обласної, Київської та Севастопольської міської державної 

адміністрації. Їх діяльність здійснюється згідно з положеннями, 

затвердженими на підставі Типового положення про відділ освіти районної, 

районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації. 

Основні завдання районного відділу освіти такі: 

− реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням 

особливостей соціально-культурного середовища району; 

− створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України 

права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти; 
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− здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в 

межах відповідної території і належать до сфери управління державної 

адміністрації, та координація діяльності цих навчальних закладів; 

− зміцнення матеріальної бази навчальних закладів; 

− аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної 

програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми; 

− організація навчально-методичного і кадрового забезпечення 

навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

− контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного 

стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними 

закладами, розташованими на території району; 

− участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту 

загальної середньої освіти; 

− проведення ліцензування та атестації загальноосвітніх навчальних 

закладів, розташованих на території району, оприлюднення результатів 

ліцензування та атестації; 

− забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту 

прав учасників навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Відділ (управління) освіти в процесі виконання покладених на нього 

завдань взаємодіє з іншими підрозділами державної адміністрації та органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, 

об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від 

них у встановленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та 

інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань. 

Відділ (управління) освіти очолює завідуючий (начальник), якого 

призначає на посаду і звільняє з посади голова районної, районної у мм. Києві 

та Севастополі державної адміністрації за погодженням із заступником 

голови та з директором департаменту освіти відповідно обласної, Київської та 

Севастопольської міської державної адміністрації. Особа, яку призначають на 
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посаду завідуючого, повинна мати вищу педагогічну освіту і стаж керівної 

роботи в навчальних закладах не менш як 3 роки.  

Складовими системи освіти є:  

1) державні стандарти освіти;  

2) державні та місцеві органи управління освітою, органи 

самоврядування в освіті;  

3) наукові, науково-методичні, методичні установи та підприємства.              

Структура системи освіти представлена дошкільною, загально середньою, 

позашкільною, професійно-технічною, вищою, післядипломною освітою, 

аспірантурою, докторантурою та самоосвітою.  

Державне управління освітою визначається: цілеспрямований вплив 

суб’єктів управління всіх рівнів (державного, регіонального, місцевого) на всі 

ланки освіти для забезпечення і подальшого розвитку соціального організму і 

культури суспільства; як певний вид діяльності органів держави, що має 

виконавчий і розпорядчий характер і полягає в організовуючому впливі на 

суспільні відносини у сфері освіти шляхом застосування державно-владних 

повноважень, включає цілеспрямоване вироблення, прийняття й реалізацію 

організуючих, регулюючих і контролюючих впливів на освітню сферу. 

Цілеспрямований вплив на зміну стану освіти здійснює не тільки і не стільки 

держава, скільки суспільство і громадськість.  

Управління освітою у демократичному суспільстві є і може бути тільки 

державно-громадським – тим, в якому поєднується діяльність суб’єктів 

управління державної та громадської природи і базується на принципах 

делегування повноважень та залучення громадськості до управління освітою. 

Управління системою освіти з боку держави здійснюється на основі реалізації 

комплексу заходів, дій, які спрямовані на корекцію та встановлення основ 

економічних, соціальних, політичних та ін. процесів по відношенню до цієї 

системи. Як спосіб дій, стратегія є необхідною за ситуації, коли для прямого 

досягнення основної мети недостатньо наявних ресурсів.  
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Завданням стратегії є ефективне використання ресурсів для 

досягнення основної мети. Основні стратегічні напрямки реформування 

системи освіти:  

1) удосконалення адміністрування системи освіти;  

2) децентралізація управління освітою;  

3) модернізація системи кадрового забезпечення системи освіти;  

4) удосконалення змісту і процесу навчання;  

5) оптимізація фінансування освіти;  

6) посилення міжнародного співробітництва.  

Термін ―освітня політика‖ широко вживається у різноманітних 

документах і матеріалах для позначення, переважно, основних напрямів 

діяльності держави на шляху розв’язання найбільш важливих завдань і 

проблем, які постають перед системою освіти.  Освітня політика являє собою 

специфічну діяльність держави та інших суб’єктів, що спрямована на 

встановлення перед системою освіти цілей ізавдань та їх досягнення з 

використанням відповідних цим цілям і завданням механізмів, дій та ресурсів.  

Головна мета (місія) державної політики щодо розвитку освіти полягає 

у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 

громадянина України. Державна політика у сфері освіти визначається ВР 

України, Главою держави і реалізується органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування, освітніми закладами, установами, 

організаціями. Освітня політика визначається як діяльність суб’єктів освіти, 

тих людей і груп, які мають власні інтереси у сфері освіти. Держава виступає 

як суб’єкт освітньої політики.  

Основними функціями суб’єктів освітньої політики є:  

1) формування проблем освіти залежно від позиції і точки зору;  

2) знаходження засобів для розв’язання даних проблем;  

3) діяльність із досягнення визначених цілей;  

4) оцінка результатів своєї та чужої діяльності у сфері освіти. 

Освітньою політикою займаються суб’єкти, які можуть забезпечувати 
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досягнення встановлених у сфері освіти цілей (у першу чергу – це держава, 

органи управління освітою). Напрямки освітньої політики визначаються 

цілями, які поставлені перед сферою освіти, а також тими діями, які 

застосовуються для їх досягнення.  

Сучасними цілями державної освітньої політики України визначено:  

1) адаптацію національної освітньої сфери до нових суспільних реалій 

та викликів часу і водночас збереження кращих здобутків минулого;  

2) формування цілісної самодостатньої системи освіти;  

3) пристосування системи освіти до демократичних і ринкових 

суспільних відносин;  

4) входження в глобальний світовий освітній простір, забезпечення 

конкурентоспроможності в інформаційному суспільстві;  

5) переорієнтація освітнього процесуна розвиток особистості. Напрямки 

державної освітньої політики – це характеристики стану та (або) певні риси 

системи освіти, що розглядаються як результати здійснення політичної 

діяльності. Вони формулюються як основні напрямки діяльності держави для 

досягнення певних цілей в системі освіти.  

До основних напрямків державної освітньої політики України 

належать:  

1) забезпечення громадянам рівного доступу до безоплатної якісної 

освіти;  

2) зниження рівня корумпованості освітньої сфери;  

3) підвищення рівня об’єктивності в оцінюванні успішності учнів, 

студентів, слухачів;  

4) запровадження демократичних засад у діяльність навчальних 

закладів;  

5) удосконалення громадянсько-патріотичного виховання в освіті;  

6) подальша інтеграція національної освіти в світовий освітній простір, 

забезпечення її конкурентоспроможності.  
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Освітня політика являє собою структурований набір дій (план) держави 

з встановлення та розв’язання актуальних проблем системи освіти, що 

включає: визначення основних цілей і головних завдань; виділення 

пріоритетів або основних напрямків їх розв’язання; визначення дій, які 

реалізуються в межах пріоритетів або основних напрямків; визначення 

заходів, що здійснюються в межах цих дій. Освітня політика включає зміст і 

складові частини дій (програма) держави в межах освітньої політики. Це, 

зокрема: визначення цілей, досягнення яких має забезпечуватися діяльністю 

кожного суб’єкта політики; визначення необхідних припустимих і 

неприпустимих змін у сфері освіти у процесі досягнення встановлених цілей; 

визначення необхідних припустимих і неприпустимих дій кожного суб’єкта 

політики для досягнення встановлених цілей; визначення ресурсів, які 

можуть і (або) не можуть бути залучені та використані для досягнення 

встановлених цілей. Освітньою політикою також визначаються правила, 

процедури і механізми здійснення діяльності у сфері освіти, яких слід 

додержуватися всім суб’єктам освітньої діяльності, включаючи й державу. Ці 

правила і умови гри передбачають прийняття на себе державою чи іншим 

суб’єктом освітньої політики відповідних зобов’язань. Освітня політика 

обов’язково має носити відкритий характер. У результаті оголошення 

політики можливо очікувати стабілізації процесів у системі освіти, оскільки 

дії держави в межах освітніх відносин будуть прогнозованими.  

 

4.2. Державний контроль за діяльністю дошкільних закладів освіти. 

Державна атестація закладів дошкільної освіти – основна форма 

державного контролю за діяльністю ЗДО  

 

Закон про дошкільну освіту 
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Стаття 21. Державний контроль за діяльністю дошкільних 

навчальних закладів 

1. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних 

закладів незалежно від підпорядкування, типів і форми власності 

здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у 

сфері дошкільної освіти. 

2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних 

закладів здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері освіти, та місцеві органи управління освітою. 

{Частина друга статті 21 в редакції Закону ғ 5460-VI від 16.10.2012} 

3. Основною формою державного контролю за діяльністю 

дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і 

форми власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного 

разу на десять років у порядку, встановленому центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері освіти. Результати державної атестації дошкільного 

навчального закладу оприлюднюються. 

<< | >> 

Десять років — цикл, що охоплює кожен заклад освіти в Україні 

обов’язковою державною атестацією. Як вона відбувається за новим 

Порядком, що набрав чинність майже два роки тому. Зауважте, що в Україні 

більше немає державної атестації навчального закладу, а натомість 

є Інституційний аудит закладу освіти! Новий Порядок державної атестації 

закладів освіти Новий Порядок державної атестації дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів набрав чинності 

06.03.2015. Змінюючи порядок, установили нові завдання держатестації та 

спростили її хід. Що сталося з державною атестацією навчальних закладів 

коли набрав чинності новий Закон про освіту. 

  Сутнісні характеристики державної атестації навчальних 

закладів 

https://законодавство.com/laws/show/5460-17/paran859.html#n859
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-upravlinnya-gromadske-samovryaduvannya-116480.html
https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-bazoviy-komponent-doshkilnoji-116483.html
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  Держатестацію проводять задля: контролю й визначення 

відповідності рівня та якості освіти у навчальних закладах чинним 

держстандартам моніторингу ефективності освітніх послуг сприяння 

підвищенню якості освіти (надаючи методичну підтримку закладам). 

Державну атестацію закладів загальної середньої освіти, а також до- і 

позашкільних проводить і фінансує найвищий контрольний освітній орган у 

відповідному населеному пункті, регіоні залежно від форми власності 

освітніх закладів: Органи місцевої влади з питань освіти 

 Порядком визначена диференціація функцій профільних органів 

державної влади при організації державної атестації:  

Відповідальний орган Функція  

 

МОН України Методичне забезпечення та 

інформаційний супровід  

Контроль за дотриманням чинного 

законодавства 

Державна інспекція навчальних 

закладів  

 

Чинним Порядком виокремлено два варіанти державної атестації:  

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/1219-qqq-17-m2-23-02-2017-

gotuyuchis-do-derjavno-atestats-navchalnogo-zakladu 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

освіти і науки України 

30.01.2015  № 67 

 

 

Зареєстровано в 

Міністерстві 

юстиції України 

14 лютого 2015 р. 

за № 173/26618 

https://www.pedrada.com.ua/article/1219-qqq-17-m2-23-02-2017-gotuyuchis-do-derjavno-atestats-navchalnogo-zakladu
https://www.pedrada.com.ua/article/1219-qqq-17-m2-23-02-2017-gotuyuchis-do-derjavno-atestats-navchalnogo-zakladu
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ПОРЯДОК 

державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладів 

1. Цей Порядок встановлює основні завдання, умови та процедуру 

проведення державної атестації загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних 

навчальних закладів, у тому числі навчальних закладів, що створюють або 

входять до складу навчально-виховних комплексів (об’єднань) (далі - 

навчальний заклад), згідно з вимогами Законів України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну 

освіту». 

2. Державна атестація є основною формою державного контролю за 

діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типів і 

форм власності. 

Головними завданнями державної атестації навчальних закладів є: 

визначення відповідності навчального закладу державним стандартам 

певного освітнього рівня, дотримання ним вимог цих державних стандартів та 

забезпечення надання якісної освіти; 

надання організаційно-методичної допомоги навчальним закладам, що 

атестуються. 

3. Державна атестація навчальних закладів проводиться один раз на 

десять років. 

У випадку створення нового навчального закладу, перепрофілювання 

(зміни типу) або реорганізації навчального закладу перша державна атестація 

навчального закладу проводиться не раніше ніж через один календарний рік, 

але не пізніше двох календарних років з дати державної реєстрації статуту 

(змін до статуту) навчального закладу в порядку, визначеному 

законодавством. 

Позачергова державна атестація загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів здійснюється відповідно до Законів України «Про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
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загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» та згідно з цим 

Порядком. 

4. Державна атестація навчальних закладів державної форми власності 

здійснюється Міністерством освіти і науки, іншими центральними органами 

виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають навчальні заклади, 

що атестуються. 

Державна атестація навчальних закладів комунальної форми власності 

здійснюється відповідними місцевими органами управління освітою, у сфері 

управління яких перебувають навчальні заклади, що атестуються. 

Державна атестація навчальних закладів приватної форми власності 

здійснюється відповідними органами управління освітою Автономної 

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій. 

5. Орган, що здійснює державну атестацію навчальних закладів, 

розробляє і затверджує план проведення державної атестації, який доводиться 

до відома керівників трудових колективів та батьківської громадськості 

відповідних навчальних закладів, не пізніше ніж за один календарний рік до 

початку проведення державної атестації. 

6. Для проведення державної атестації конкретного навчального 

закладу орган, що її здійснює, створює атестаційну комісію з числа 

працівників цього органу, фахівців навчальних закладів (крім цього 

навчального закладу), установ освіти, підприємств, організацій та 

представників громадськості (профспілок, освітніх громадських організацій 

тощо) (за згодою) чисельністю не більше 15 осіб. Члени атестаційної комісії 

(крім членів атестаційної комісії - представників громадськості) повинні мати 

відповідну освіту, кваліфікацію, практичний досвід роботи у сфері освіти, 

володіти необхідними знаннями та навичками. Кількість представників 

громадськості у складі атестаційної комісії повинна становити не менше 

третини від її складу. Засідання атестаційної комісії вважається правомочним, 

якщо на ньому присутні не менше двох третин від її складу. Рішення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14
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атестаційної комісії приймаються колегіально, більшістю голосів. У разі якщо 

голоси розділилися порівну, вирішальний голос має голова атестаційної 

комісії. 

7. Атестаційна комісія при проведенні атестаційної експертизи 

навчального закладу керується цим Порядком та робочою програмою, що 

складається нею і затверджується керівником відповідного органу, що 

проводить державну атестацію. Залежно від типу та ступеня навчального 

закладу, що атестується, до робочої програми за рішенням атестаційної 

комісії включаються відповідні напрями (питання), визначені пунктом 9 

цього Порядку. 

Робоча програма атестаційної експертизи доводиться до відома 

керівника, трудового колективу, батьківської громадськості навчального 

закладу не пізніше ніж за місяць до початку проведення атестації. 

8. Атестаційна експертиза навчального закладу полягає у: 

проведенні відкритої публічної презентації діяльності навчального 

закладу його керівником та заслуховуванні інформації від органу управління 

освітою, у сфері управління якого перебуває навчальний заклад, щодо 

створення ним умов для забезпечення функціонування навчального закладу; 

вивченні атестаційною комісією напрямів (питань) діяльності 

навчального закладу, визначених робочою програмою. 

Атестаційна експертиза навчального закладу не може проводитись 

більше ніж 15 робочих днів. При цьому робота атестаційної комісії 

безпосередньо у навчальному закладі не може тривати більше ніж 5 робочих 

днів. 

9. Атестаційна комісія здійснює атестаційну експертизу діяльності 

навчального закладу за такими напрямами (питаннями): 

1) відповідність документації, у тому числі фінансової, вимогам 

законодавства; 

2) створення умов для навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, в тому числі дітей - інвалідів; 
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3) забезпечення якості загальної середньої освіти (порівняльний аналіз 

результатів зовнішнього та внутрішнього моніторингу результатів 

навчальних досягнень учнів (вихованців); порівняння результатів 

незалежного оцінювання випускників 11-х класів із результатами їх 

навчальних досягнень (за 3 останні роки)) (для загальноосвітніх навчальних 

закладів); 

4) дієвість внутрішнього моніторингу навчальних досягнень (розвитку) 

учнів (вихованців) (для дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів); 

5) організація роботи щодо професійного розвитку педагогічних 

працівників; 

6) наявність бібліотеки та/або використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі; 

7) загальний стан території, будівель та приміщень навчального 

закладу; 

8) створення безпечних умов для учасників навчально-виховного 

процесу; 

9) організація розвивального навчально-виховного середовища (для 

дошкільних навчальних закладів); 

10) організація харчування дітей (для дошкільних навчальних закладів); 

11) забезпечення соціально-психологічного супроводу учнів 

(вихованців); 

12) створення умов для задоволення потреб учнів (вихованців) у різних 

формах позаурочної навчально-виховної роботи (для загальноосвітніх 

навчальних закладів); 

13) забезпечення якості управлінської діяльності (наявність (дієвість) 

внутрішнього контролю за організацією навчально-виховного процесу; стан 

усунення порушень вимог законодавства і недоліків у роботі, виявлених під 

час попередніх заходів контролю; відкритість і публічність у діяльності 

навчального закладу); 
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14) роль навчального закладу у житті територіальної громади та його 

суспільна оцінка батьківською громадськістю, громадськими об’єднаннями. 

10. Атестаційна комісія після завершення атестаційної експертизи 

одночасно надає органу, що здійснює державну атестацію навчального 

закладу, та навчальному закладу аргументований висновок щодо результатів 

атестаційної експертизи (далі - висновок) та вмотивовані конкретні 

рекомендації для навчального закладу щодо підвищення якості надання 

освітніх послуг населенню (далі - рекомендації). Рекомендації враховуються 

при проведенні перевірки (інспектування) навчального закладу з питань, 

пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. 

11. Керівник навчального закладу може надати обґрунтовані 

заперечення (далі - заперечення) щодо висновку та рекомендацій до органу, 

який здійснює державну атестацію відповідного навчального закладу, не 

пізніше ніж через 5 робочих днів з дати отримання висновку та рекомендацій 

атестаційної комісії. 

12. На підставі висновку, рекомендацій та заперечень (за наявності) не 

раніше ніж через 5 робочих днів та не пізніше ніж через 10 робочих днів з 

дати отримання висновку та рекомендацій орган, який здійснює державну 

атестацію, за результатами державної атестації у межах своїх повноважень 

визначає відповідність освітніх послуг, що надаються навчальним закладом, 

державним стандартам певного освітнього рівня та приймає рішення про 

визнання навчального закладу атестованим чи неатестованим, яке 

оформлюється відповідним наказом. 

13. Рішення органу, що здійснює державну атестацію, про результати 

державної атестації невідкладно доводяться до відома керівника трудового 

колективу та батьківської громадськості відповідного навчального закладу. 

Результати державної атестації навчальних закладів оприлюднюються у 

засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах органу, що здійснює 

державну атестацію, та навчального закладу. 
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14. Для навчального закладу, визнаного неатестованим, орган, який 

здійснює державну атестацію, визначає дату проведення повторної державної 

атестації (не раніше ніж через один календарний рік, але не пізніше двох 

календарних років). При повторній державній атестації атестаційна 

експертиза проводиться атестаційною комісією у новому складі. 

15. Визнання за результатами повторної державної атестації 

навчального закладу державної або комунальної форм власності 

неатестованим є підставою для прийняття уповноваженим органом рішення 

щодо: 

1) створення, реорганізації або перепрофілювання (зміни типу) 

навчального закладу відповідно до законодавства; 

2) ліквідації навчального закладу відповідно до законодавства. 

Якщо за результатами повторної державної атестації навчальний заклад 

приватної форми власності було визнано повторно неатестованим, то це є 

підставою для анулювання його ліцензії на надання освітніх послуг у 

порядку, визначеному законодавством. 

16. Витрати на організацію і проведення державної атестації 

навчальних закладів здійснюються за рахунок коштів органів, що її 

проводять. 

За особами, які залучаються до роботи в атестаційних комісіях на час 

проведення державної атестації безпосередньо у навчальному закладі, 

зберігається заробітна плата за основним місцем роботи. 

17. Інструктивно-методичне забезпечення державної атестації 

навчальних закладів здійснює Міністерство освіти і науки, а контроль за її 

проведенням - Державна інспекція навчальних закладів. 

Директор департаменту 

загальної середньої 

та дошкільної освіти 

 

 

Ю.Г. Кононенко 

 

 



132 

 

Ще деякі відмінності зазначено в таблиці: 

Атестація закладу освіти Інституційний аудит 

Визначення: немає. Визначення: Інституційний аудит – 

це комплексна зовнішня перевірка 

та оцінювання освітніх і 

управлінських процесів закладу 

освіти, які забезпечують його 

ефективну роботу та сталий 

розвиток (ЗО-2017, ст. 45.1). 

Сфера застосування: дошкільні, 

середні, позашкільні та професійно-

технічні навчальні заклади (ЗО, ст. 

15.5). 

Сфера застосування: заклади 

дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної, професійної 

(професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти (ЗО-2017, ст. 

45.1). 

Завдання: визначення відповідності 

освітніх послуг, які надаються 

навчальними закладами, державним 

стандартам певного освітнього та 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

(ЗО, ст. 15.5). 

Мета: оцінювання якості освітньої 

діяльності закладу освіти та 

вироблення рекомендацій щодо: 

 підвищення якості освітньої 

діяльності закладу освіти та 

вдосконалення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти; 

 приведення освітнього та 

управлінського процесів у 

відповідність до вимог 

законодавства та ліцензійних 
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умовам (ЗО-2017, ст. 45.2). 

Хто проводить: 

 МОН для професійно-

технічних навчальних закладів (ЗО, 

ст. 12.2); 

 Органи управління освітою, 

створювані Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

місцевими органами виконавчої 

влади та органами місцевого 

самоврядування для інших закладів, 

розташованих на їхній території 

(ЗО, ст. 14.2, ЗЗСО, ст. 37.3; ЗДО, 

ст. 19.2; ЗПШО, ст. 10.6; ЗПТО, ст. 

9). 

Хто проводить: 

 Центральний орган виконавчої 

влади із забезпечення якості освіти 

(ЗО-2017, ст. 45.4); 

 Педагогічні працівники, які 

пройшли сертифікацію, можуть 

залучатися до проведення 

інституційного аудиту в інших 

закладах освіти (ЗО-2017, ст. 51.5). 

Як часто проводять: 

 планова не рідше одного разу 

на 10 років (для професійно-

технічної освіти не визначено); 

 позачергова – як виняток: 

– у загальноосвітніх навчальних 

закладах - лише за рішенням МОН 

за поданням органу громадського 

самоврядування загальноосвітнього 

навчального закладу або 

відповідного органу управління 

освітою; 

Як часто проводять: 

 плановий у закладах загальної 

середньої освіти – один раз на 10 

років, для інших закладів не 

визначено; 

 позаплановий: 

– у закладі освіти, який має низьку 

якість освітньої діяльності; 

– за ініціативою засновника, 

керівника, колегіального органу 

управління, вищого колегіального 

органу громадського 
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– державних позашкільних 

навчальних закладів – лише за 

рішенням МОН або інших 

центральних органів виконавчої 

влади, у сфері управління яких 

перебувають позашкільні навчальні 

заклади; 

– комунальних позашкільних 

навчальних закладів – лише за 

рішенням Ради міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних 

державних адміністрацій та 

підпорядкованих їм органів 

управління, у сфері управління яких 

перебувають позашкільні навчальні 

заклади, органів місцевого 

самоврядування; 

– приватних позашкільних 

навчальних закладів – лише за 

рішенням власника (засновника), 

МОН, інших центральних органів 

виконавчої влади, у сфері 

управління яких перебувають 

позашкільні навчальні заклади, Ради 

міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласної, Київської та 

Севастопольської міських, районних 

самоврядування або наглядової 

(піклувальної) ради закладу освіти 

(ЗО-2017, ст. 45.6; ЗЗСО, ст. 40.2). 
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державних адміністрацій та 

підпорядкованих їм органів 

управління, у сфері управління яких 

перебувають позашкільні навчальні 

заклади, органів місцевого 

самоврядування (ЗЗСО, ст. 40.3; 

ЗДО, ст. 21.3; ЗПШО, ст. 10.5). 

Можливі наслідки: 

 висновок про відповідність 

освітніх послуг, які надаються 

навчальними закладами, державним 

стандартам певного освітнього та 

освітньо-кваліфікаційного рівня; 

 рішення про створення 

спеціалізованих навчальних 

закладів: шкіл, колегіумів, ліцеїв, 

гімназій тощо; 

 внесення МОН пропозиції про 

надання відповідного статусу 

професійно-технічним навчальним 

закладам; 

 рішення про створення, 

реорганізацію або ліквідацію 

навчальних закладів (ЗО, ст. 15.5). 

Можливі наслідки: 

 висновок про якість освітньої 

діяльності закладу освіти, 

внутрішню систему забезпечення 

якості освіти; 

 рекомендації щодо 

вдосконалення діяльності закладу 

освіти; 

 визначення строку усунення 

недоліків та порушень у разі 

виявлення невідповідності освітньої 

діяльності закладу освіти 

законодавству та/або ліцензійним 

умовам; 

 рекомендації засновнику щодо 

зміни керівника закладу, 

припинення чи реорганізації 

закладу 

(ЗО-2017, ст. 45.7). 

Оприлюднення результатів: Оприлюднення результатів: 
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 через ЗМІ для загальноосвітніх 

навчальних закладів (ЗЗСО, ст. 36); 

 без конкретизації для 

дошкільних і позашкільних 

навчальних закладів (ЗДО, ст. 19.2, 

21.3; ЗПШО, ст. 10.5); 

 для професійно-технічних 

навчальних закладів вимоги немає. 

на сайтах закладу освіти (за 

наявності), засновника (крім 

засновника приватного закладу 

освіти) та органу, що здійснив 

інституційний аудит (ЗО-2017, ст. 

45.3). 

Додаткові норми: 

 КМУ затверджував положення 

про атестацію професійно-

технічних навчальних закладів 

(Постанова КМУ від 12 лютого 1996 

р. N 200). 

 МОН встановлював порядок 

державної атестації дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів (ЗЗСО, ст. 40.3; 

ЗДО, ст. 21.3; ЗПШО, ст. 10.5). 

 МОН контролював проведення 

атестаційної експертизи 

дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних закладів та 

координував роботу, пов’язану з 

програмно-методичним 

забезпеченням атестації; здійснював 

методичне керівництво і 

координацію роботи органів 

Додаткові норми: 

 МОН затверджує порядок 

проведення інституційного аудиту 

закладу освіти (ЗО-2017, ст. 64.1). 

 Заклади освіти, що мають 

чинний сертифікат про громадську 

акредитацію закладу освіти, 

вважаються такими, що успішно 

пройшли інституційний аудит у 

плановому порядку (ЗО-2017, ст. 

45.5). 
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управління освітою з питань 

організації і проведення атестації 

підпорядкованих їм навчальних 

закладів (ЗО, ст. 12.2). 

4.3. Державний контроль за діяльністю дошкільних 

навчальних закладів 

Нормативно-правова база Державного контролю за діяльністю 

дошкільних навчальних закладів. Види Державного контролю (тематичний, 

попереджувальний, порівняльний, наступний, оперативний тощо). Методи 

контролю. Принципи контролю. 

Державна атестація ДНЗ – основний вид державного контролю. 

Оприлюднення результатів державного контролю. 

Основні поняття теми: державний контроль, види контролю, методи 

контролю, принципи контролю, оприлюднення результатів контролю. 
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1. Поняття ―освіта‖. Освіта як система.  

2. Система державного управління освітою.  

3. Загальна стратегія розвитку освіти та основні напрями реформування 

системи управління освітою.  

4. Сутність освітньої політики. Пріоритети освітньої політики.  

5. Процес творення та впровадження освітньої політики.  

6. Вплив органів місцевого самоврядування на управління дошкільною 

освітою.  

7. Назвіть стратегічні напрямки розвитку дошкільної освіти в Україні. 

8. Висвітліть розвиток дошкільної освіти в Україні. 

9. Висловіть свою думку щодо необхідності вдосконалення системи 

управління дошкільною освітою в Україні. 

10. Висвітліть структуру державних органів управління освітою. 

11. Назвіть основні завдання державних органів управління освітою. 

12. Назвіть основні завдання органів управління освітою на 

регіональному і місцевому рівнях. 

13. В яких законодавчих і нормативних документах висвітлено основні 

положення щодо державно-громадського управління дошкільною освітою? 
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РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

5.1.Фінансові та юридичні аспекти управління ЗДО 

План 

1. Дотримання закладом дошкільної освіти фінансової дисципліни та 

дисципліни звітності. 

2. Нормативно-правові документи, що визначають перелік фінансової 

документації в закладі дошкільної освіти.  

3.Взаємодія завідуючої ЗДО з централізованою бухгалтерією 

управління освіти.  

Основні поняття теми: фінансова документація, централізована 

бухгалтерія, кошторис, штатний розпис, трудові відносини, фінансова 

дисципліна,  додаткові освітні послуги .  

 

З моменту переходу України до ринкових відносин в країні постійно 

відбуваються політичні, економічні і соціальні зміни, які значно впливають на 

всі сфери життя суспільства. Усі події, які відбуваються в країні, істотно 

торкнулися й освіти, як в цілому, так і першої її підсистеми - дошкільної 

освіти. Саме ця ланка є важливою та обов'язковою в системі освіти людини. 

Але сучасний стан розвитку країни не приводить до покращення 

функціонування та розвитку закладів дошкільної освіти, їх фінансування не 

відповідає цивілізованим нормам, а методика планування та використання 

бюджетних коштів практично не відрізняється від тієї, яка існувала в часи 

радянського управління. Тому на сьогодні модернізація, а саме реформування 

системи дошкільної освіти - є головним та актуальним завданням нашої 

країни. 

На сьогодні: «освіта - це суспільне явище, яке впливає на всі сфери 

діяльності людини, а саме: соціального, економічного та правового життя, та 

є ваговим елементом на шляху досягнення високих темпів економічного 

зростання та добробуту суспільства». Також, освіта - основа розвитку 
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особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. 

Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, 

культурної та наукової життєдіяльності суспільства, яка відтворює й нарощує 

інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. 

Роль освіти в економічному розвитку країни визначається урядом. За 

роки незалежності на основі Конституції України визначено достатньо 

пріоритетів розвитку дошкільної освіти, які потребують сильної підтримки зі 

сторони держави, а також створена відповідна нормативна та правова база. 

Але стан справ у галузі дошкільної освіти, темпи та глибина перетворень не в 

достатньому ступені задовольняють потребам особистості, суспільства й 

держави  цілком. Зміна технологій, перехід до постіндустріального, 

інформаційного суспільства потребує першочергово розв'язання головних 

проблем. 

Управління фінансами закладів дошкільної освіти  здійснюється на 

місцевому рівні, але є централізованим. Районною у місті радою створюються 

відділи освіти як структурні підрозділи виконавчого органу районної ради. 

Відділ освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична 

кількість, фонд оплати праці працівників відділу та видатки на його 

утримання встановлюються, міською радою (районною у місті радою) за 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України та затверджуються 

головою районної ради за поданням начальника відділу освіти. 

Для ведення бухгалтерського обліку в закладах і установах освіти при 

відділі освіти створюється централізована бухгалтерія, яку очолює головний 

бухгалтер. Він призначається на посаду та звільняється з посади наказом 

начальника відділу освіти. Фінансування освіти за рахунок місцевих 

бюджетів здійснюється за кодами функціональної класифікації (КФК): 070101 

«Дошкільні заклади освіти». 

На сьогодні, необхідно істотно зміцнити матеріально-технічне 

оснащення закладів, створити добре медичне забезпечення та якісне 

харчування у закладах дошкільного освіти , а також забезпечити ефективну 
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підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Всі ці 

направлення можливо досягти завдяки якісної системи планування та 

фінансування освітньої сфери. 

Фінансування дошкільної освіти залежить на сьогодні від багатьох 

факторів, а саме, рівня ВВП, розмірів доходів населення, податкового 

законодавства, способу формування державного бюджету тощо. Так, на 

сьогодні основними джерелами фінансування закладу  дошкільної освіти є 

кошти: 

1) засновника (власника); 

2) відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладів); 

3) батьків або осіб, які їх замінюють; 

4) добровільні пожертвування й цільові внески фізичних і юридичних 

осіб; 

5) інші кошти, не заборонені законодавством України. 

Першою проблемою фінансування дошкільної освіти на сучасному 

етапі загострюється у зв'язку з особливістю управління фінансами, яка 

характеризується розпорошеністю цієї функції між різними відомствами 

України: Міністерство фінансів, Міністерство праці та соціальної політики 

України, Міністерство економіки, Міністерство освіти і науки. Таким чином, 

це ускладнює формування бюджетних видатків для потреби навчальних 

дошкільних закладів, так і контроль за їх використанням. 

Наступною проблемою розвитку економіки освіти та її фінансування є 

відсутність законодавчого поля щодо регулювання економічних та 

фінансових відносин в освіті. 

Фінансування освіти за рахунок надходжень до державного бюджету є 

ефективним за умов, коли кошти, призначені на фінансування освіти, 

виділяються у достатніх об'ємах і на стабільній основі. 

Але, не зважаючи на те, що була прийнята державою програма «Освіта» 

(«Україна ХХI століття») істотних змін і очікуваних результатів заклади 
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навчання так і не отримали. Все більше стало спостерігатися не виконання 

зобов'язань бюджету перед закладами щодо планування, управління та 

фінансування освіти. І тому незначну підтримку освіта отримує частково від 

місцевої влади, батьків, бізнесу. 

Головним моментом, ефективного фінансування є вдосконалена 

система планування і техніка розподілу бюджетних коштів. Необхідно 

розробити більш вдосконалену та чітку систему бюджетних нормативів, які 

насамперед, закладаються у кошторис закладу, а також підготувати та 

розробити відповідні законодавчі положення. 

При плануванні видатків на утримання закладів дошкільної освіти  

використовують такі показники, як: кількість дітей, кількість груп та 

дітодень. Кількість груп залежить від кількості дітей та нормативної 

наповненості груп. Дітодень визначається шляхом множення середньорічної 

кількості дітей на кількість днів функціонування установи в рік. 

Середньорічну кількість дітей закладу дошкільної освіти визначають 

враховуючи зміни кількості протягом року. 

У складі видатків закладу дошкільної освіти значну питому вагу 

займають видатки за категорією «Оплата праці працівників бюджетних 

установ». Ця категорія передбачає асигнування на виплату заробітної плати 

педагогічному, медичному та адміністративно-обслуговуючому персоналу.       

Підставою для планування видатків на оплату праці є штатний розпис. 

Штатні розписи державних і комунальних дошкільних навчальних 

закладів незалежно від підпорядкування і типу встановлюються відповідним 

органом управління освітою на основі Типових штатних нормативів 

дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за 

погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої 

влади у галузі фінансів. 

Наступним, не менш гострим питанням - є додержання цільової 

фінансової дисципліни за витрачанням коштів бюджету. Розподілення коштів 
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за статтями витрат потребує постійного контролю. Контроль повинен бути 

направлено саме на цільове витрачання коштів, тоді і буде досягнута 

ефективність від надання коштів. Необхідно досягти прозорого бюджетних 

призначень. 

Специфічною проблемою системи управління фінансами закладу 

дошкільної освіти є її внутрішня сутність, яка залишається «радянською» і 

потребує докорінного реформування. У ринкових умовах виникає 

необхідність запровадження нової системи договірних відносин про надання 

послуг бюджетними установами. Розвиток комерційної діяльності закладу 

дошкільної освіти потребує збільшення з часом їх фінансової автономії та 

переходу на окремий (автономний) рахунок і ведення обліку окремим 

бухгалтером чи бухгалтерським відділом ЗДО доцільно дозволити включати 

до ціни послуг, окрім витрат, ще й прибуток, який слід враховувати на 

окремому рахунку бухгалтерського обліку «Результат здійснення комерційної 

діяльності» і контролювати його цільове використання на розвиток закладу 

дошкільної освіти. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, необхідно реформувати 

систему освіти та систему фінансування за такими направленнями: 

1) доповнити навчальні програми; 

2) розробити нову систему планування кошторису закладу та 

обґрунтувати норми та нормативи кошторису; 

3) забезпечити прозору та ефективну систему використання наданих 

ресурсів.  

Отже, аналіз сучасного стану освіти та системи фінансування свідчить, 

про те, що для розв'язання виявлених проблем необхідно чітко сформувати 

цілісну політику розвитку освіти з найкращими умовами фінансування. 

Свою діяльність заклади дошкільної освіти будують у відповідності з 

нормативно-правовими документами у сфері дошкільної освіти. 

Нормативно-правове забезпечення - це сукупність документів 

інструктивно-методичного, розпорядчого, програмно-цільового характеру, а 
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також нормативно-довідкові матеріали, які встановлюють норми, правила, 

вимоги, характеристики, методи та інші дані, що використовуються при 

вирішенні завдань організації і затверджені у встановленому порядку 

компетентним органом чи керівництвом установи. 

До основних завдань нормативно-правового забезпечення відносять: 

1. правове регулювання трудових відносин, що складаються між 

роботодавцями та іншими співробітниками ЗДО; 

2. захист прав і законних інтересів працівників, що випливають з 

трудових відносин. 

Приблизний склад таких документів наведений в Таблиці 5.1. 

                                                                                                              

Таблиця 5.1. 

Приблизний склад документів, які визначають або впливають на 

трудові відносини в освітній установі 

Рівень Назва документів  

Міжнародний Декларація прав дитини, матеріали ООН.  

Державний Конституція, Накази та доручення Президента, 

документи, що відображають зміни в чинному 

законодавстві 

 

Галузевий Організаційно-розпорядчі документи 

міністерства освіти 

 

Регіональний Накази, постанови, положення і т. п. органів 

влади регіонального самоврядування 

 

Муніципальний Накази, постанови, положення і т. п. органів 

влади муніципального самоврядування 

 

Установи Статут, колективний договір, трудовий  
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розпорядок, штатний розклад, накази, 

положення, розпорядження. 

Робочого місця Посадова інструкція, трудова угода.  

Нормативно-методичну базу діловодства становить сукупність законів, 

нормативних правових актів і методичних документів, що регламентують 

технологію створення, обробки, зберігання і використання документів у 

поточній діяльності установи, а також роботу служби діловодства, її 

структуру, функції. 

У Положенні про дошкільний навчальний заклад від 12 березня 2003 

року ғ 305 зазначено, що заклад дошкільної освіти є юридичною особою i 

діє на пiдставi статуту, який затверджується засновником (власником) за 

погодженням з вiдповiдним органом управління освітою i реєструється 

місцевим органом виконавчої влади; заклад дошкільної освіти у своїй 

дiяльностi керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», 

«Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента 

України, Кабінету Мiнiстрiв, наказами МОН, інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, цим Положенням та власним статутом; це 

Положення поширюється на всі заклади дошкільної освіти, крім будинків 

дитини, дитячих будинків сімейного типу, дитячих будинків iнтернатного 

типу, центрів розвитку дитини, дiяльнiсть яких регулюється вiдповiдними 

положеннями про ці заклади. 

Говорячи про нормативно-правове забезпечення навчального закладу, 

необхідно зазначити, що велика частина управлінської інформації 

закріплюється у вигляді документів. Сам процес управління характерний 

значною різноманітністю і повторюваністю робочих ситуацій і 

підприємницьких дій по їх вирішенню. Основним напрямком вдосконалення 

документації є уніфікація і стандартизація. Під уніфікацією розуміється 

приведення чого-небудь до єдиної системи, формі, одноманітності. 
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Уніфікація документів проводиться в цілях скорочення кількості 

вживаних в управлінській діяльності документів, типізації їх форм, 

встановлення однакових вимог до оформлення документів, створюваних при 

вирішенні однотипних управлінських завдань, зниження витрат на підготовку 

та обробку документів, досягнення інформаційної сумісності баз даних, 

створюваних у різних галузях діяльності. 

Раціонально організований комплекс взаємопов'язаних документів, що 

створена за єдиними правилами та вимогами і застосовується у певній галузі 

діяльності, називають уніфікованою системою документації. 

Отже, нормативно-правова база закладу дошкільної освіти регламентує 

діяльність в цілому навчального закладу, в т. ч. управлінську діяльність. 

 

5.2. Організація надання  додаткових освітніх послуг  закладами 

дошкільної освіти та напрями її облікового забезпечення 

В умовах стрімкого економічного розвитку ринкових відносин 

особливо гостро відчувається потреба у посиленні виконання державою своїх 

функцій, зокрема тих, що стосуються підвищення рівня життя та добробуту 

населення. Зниження рівня державного фінансування за окремими сферами 

суспільного життя вимагає від бюджетних установ побудови нової моделі 

фінансового управління в частині розширення діяльності та її фінансування. 

Останнім часом, особливого поширення набуває надання установами 

додаткових платних послуг в межах вимог чинного законодавства, що 

дозволяє, по-перше, отримати інші види доходів, окрім бюджетних 

асигнувань, по-друге, підвищити рівень якості та розширити сферу послуг, 

що сприяє підвищенню рівня задоволення соціально-економічних потреб 

населення. Одним із пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку 

нашої держави, і зокрема бюджетного сектору є розвиток освіти, первинним 

елементом загальної структури якої є дошкільна освіта.  

Відсутність належних умов та недостатній рівень забезпечення 

населення закладами дошкільної освіти унеможливлює досягнення 
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поставлених державою завдань та реалізації розробленої державою політики. 

Практика діяльності ЗДО в Україні свідчить про те, що таких закладів не 

вистачає або їх послуги низької якості з причин, як правило, неналежного 

фінансування діяльності ЗДО. Тому вони переважно потребують розвитку 

альтернативних джерел фінансування діяльності закладів дошкільної освіти – 

надання додаткових платних послуг. Державна політика у сфері дошкільної 

освіти здійснюється за такими напрямами: 

 – надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні 

дитини;  

– забезпечення доступності та безоплатності дошкільної освіти в 

державних та комунальних дошкільних навчальних закладах у межах 

державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти;  

– піклування про збереження і зміцнення здоров'я, психологічного і 

фізичного розвитку дітей; 

 – сприяння збереженню та розвитку мережі закладів дошкільної освіти 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.  

В даному контексті потребують вирішення наступні проблемні питання 

функціонування ЗДО в Україні:  

– недосконалість нормативно-правового регулювання механізму 

надання додаткових платних послуг закладами дошкільної освіти;  

– відсутність організаційно-методичного забезпечення розробки та 

впровадження системи додаткових платних послуг ЗДО;  

– необхідність налагодження системи обліково-інформаційного 

забезпечення процесу надання ЗДО додаткових платних послуг.  

ЗДО у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України ―Про освіту‖ , ―Про дошкільну освіту‖, іншими законодавчими 

актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами 

Міністерства освіти і науки  України, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, Положенням про дошкільний навчальний заклад та власним 
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статутом. Удосконалення нормативно-правового регулювання зазначено в 

діяльності ЗДО як на державному, так і на локальному рівнях повинно 

відбуватися шляхом розробки та закріплення у цих документах положень 

щодо:  

– порядку здійснення договірних відносин ЗДО щодо надання 

додаткових платних освітніх послуг; 

 – порядку мобілізації матеріальних та трудових ресурсів ЗДО та 

встановлення можливих обсягів надання додаткових платних послуг;  

– порядку формування та затвердження планової та звітної документації 

за операціями з надання ЗДО додаткових платних послуг;  

– порядку облікового відображення господарських операцій ЗДО, 

пов’язаних з наданням додаткових платних послуг.  

Зазначені заклади є юридичними особами та діють на підставі статуту, 

який затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним 

органом управління освітою і реєструється місцевим органом виконавчої 

влади. Регламентація діяльності ЗДО здійснюється на підставі Плану роботи, 

який складається на навчальний рік і оздоровчий період, схвалюється 

педагогічною радою, затверджується керівником закладу та погоджується з 

відповідним органом управління освітою. План на оздоровчий період 

додатково погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною 

службою. Включення до даних планів розробки та впровадження механізму 

надання додаткових платних послуг дозволяє передбачити організацію 

виховного та оздоровчого процесу, забезпечити планування мобілізації всіх 

видів ресурсів бюджетної установи, планування необхідності залучення 

працівників (кваліфікованих викладачів, вихователів, медичного персоналу, 

тренерів), розширення матеріально-технічної бази.  

Фінансово-господарська діяльність ЗДО провадиться на основі 

кошторису, який складається і затверджується відповідно до законодавства. 

Показники кошторису доходів і видатків бюджетної установи, зокрема, в 

частині спеціального фонду повинні враховувати обсяги додаткових платних 
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послуг, передбачених зазначеним вище Планом роботи ЗДО. Джерелами 

фінансування ЗДО є кошти:  

– засновника (власника); 

 – відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних 

навчальних закладів) у розмірі, передбаченому нормативами фінансування; 

 – батьків або осіб, які їх замінюють;  

– добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних 

осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.  

Заклад дошкільної освіти відповідно до статутних цілей і завдань може 

надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою 

програмою, лише на основі договору між батьками або особами, які їх 

замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого 

навантаження дитини, визначеного Міністерством освіти і науки, молоді та 

спорту України разом з Міністерством охорони здоров’я. Надання додаткових 

платних послуг закладом дошкільної освіти регулюється рядом нормативно-

правових документів.  

            Бюджетний кодекс України Визначаються правові засади 

функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи 

бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за 

порушення бюджетного законодавства Обумовлюють підходи до організації 

обліковоінформаційного забезпечення бюджетного процесу  

            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 

Обумовлюють порядок здійснення діяльності ЗДО, яка підлягає 

відображенню в бухгалтерському обліку  
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             Постанова Кабінету Міністрів України №659 від 17.05.2002 р. 

―Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, 

вимог щодо їх утворення та напрямів використання‖ Встановлюються групи 

власних надходжень бюджетних установ. Визначають плату від надання 

послуг одним з видів їх доходів. Визначаються напрями використання коштів, 

отриманих як плата за послуги Дає можливість ідентифікувати об’єкти 

бухгалтерського обліку за операціями, пов’язаними з наданням додаткових 

плат-них послуг: доходів спеціального фонду, видатків спеціального фонду 

Постанова Кабінету Міністрів України №796 від 27.08.2010 р. ―Про 

затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними 

закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать 

до державної і комунальної форми власності‖ Визначається перелік 

додаткових платних послуг, які можуть надаватися установами та закладами 

системи освіти, в т.ч. ЗДО Визначаються об’єкти калькулювання собівартості 

послуг ЗДО, зокрема додаткових платних послуг  

 Постанова Кабінету Міністрів України №1019 від 08.08.2007 р. ―Про 

ліцензування діяльності з надання освітніх послуг‖ Визначається порядок 

ліцензування освітніх послуг Ліцензування послуг потребує організації 

обліково-інформаційного забезпечення даного процесу  

 Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економіки від 23.07.2010 р. № 736/902/758 ―Про 

затверд-ження Порядків надання платних послуг державними та 

комунальними навчальними закладами‖ Встановлено порядок організації 

діяльності навчального закладу, пов’язаної з наданням додаткових платних 

послуг Встановлюються організаційні основи здійснення госпрозрахункової 

діяльності ЗДО, що визначаю організаційно-методичні положення 

бухгалтерського обліку відповідних господарських операцій Постановою 

Кабінету міністрів України затверджено  

Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх 

утворення та напрямів використання. 
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Однією з груп власних надходжень є плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами, тобто це кошти, які надійшли бюджетним 

установам як плата за послуги, надання яких пов’язане з виконанням 

основних функцій та завдань бюджетних установ, а також за послуги із 

створення умов для початку реалізації інфраструктурних проектів.  

Плата за оренду майна бюджетних установ На утримання, обладнання, 

ремонт майна бюджетних установ  

Надходження бюджетних установ від реалізації майна (кошти, які 

отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім 

будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за 

здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне 

каміння).  

Робота колективу закладу дошкільної освіти з групами з додатковими 

платними послугами складається з трьох основних етапів.  

Перший етап – це етап роботи до комплектації груп. Він полягає, перш 

за все, у підборі та розстановці кадрів. Навчально-виховний персонал є 

відповідальним за розробку програм та вибір системи роботи з дітьми. На 

основі таких програм відбувається формування методичної бази для 

забезпечення роботи груп з додатковими платними послугами. За потреби 

керівнику закладу дошкільної освіти необхідно передбачити проведення робіт 

щодо оформлення інтер’єру групових кімнат та приміщень дошкільного 

закладу. Крім того, відповідно до п. 1.4 Порядку надання надання платних 

послуг державними та комунальними навчальними закладами‖, навчальний 

заклад зобов’язаний оприлюднити вартість додаткової платної послуги, що 

надається для здобуття освіти не пізніше, ніж за один місяць до дати прийому 

заяв від осіб, що бажають її отримати.  

На другому етапі відбувається комплектація груп з додатковими 

платними послугами. Оскільки, згідно з п. 1.1 зазначеного вище порядку, 

―платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви – для фізичної 

особи, договору (контракту) – для фізичної або юридичної особи, перш за все, 
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необхідно сформувати групи за письмовими заявами батьків або осіб, що їх 

замінюють.  

Наступним кроком є укладання договорів з батьками.  Дані договори 

повинні обов’язково містити наступні положення:  

– предмет договору;  

– зобов’язання та відповідальність дошкільного навчального закладу 

(відповідальність за життя та здоров’я дітей, забезпечення якості дошкільної 

освіти в обсязі державних вимог і понад обсяги встановлені навчальним 

планом, надання переліку додаткових освітніх, культурних, спортивно-

оздоровчих послуг із зазначенням їх конкретних видів, кількості сеансів та 

періодичності надання);  

– зобов’язання батьків (забезпечити наявність дитини у групі з 

додатковими освітніми послугами, надання допомоги дошкільному закладі у 

здійсненні повноцінного виховного процесу, участь у загальних та групових 

заходах дошкільного закладу, своєчасне внесення плати за перебування 

дитини у дошкільному закладі (з виокремленням оплати за додаткові освітні 

послуги), сповіщення причин відсутності дитини у закладі);  

– терміни дії договору; – загальні положення щодо надання додаткових 

освітніх послуг.  

Для отримання можливості надання додаткових освітніх послуг, 

керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.2002р. ғ659 

―Про затвердження Переліку груп власних надходжень бюджетних установ‖ , 

Законом України ―Про дошкільну освіту‖, статуту дошкільного закладу та 

заявами батьків, необхідно оформити наказ по дошкільному закладу про 

організацію додаткових освітніх послуг у дошкільному закладі. У ньому 

доцільно передбачити наступні положення:  

– кількість груп з додатковими освітніми послугами відповідно до заяв 

батьків із обов’язковим зазначенням чисельності таких груп та вікової 

категорії (діти ясельного віку, молодшого та середнього дошкільного віку та 

старшого дошкільного віку);  
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– перелік додаткових освітніх, культурних, спортивно-оздоровчих 

послуг із зазначенням їх конкретних видів, кількості сеансів та періодичності 

надання; 

 – розмір оплати за надання додаткових послуг (за необхідності з 

диференціацією за відповідними віковими групами); 

 – режим роботи груп; – порядок оформлення відносин між 

адміністрацією закладу дошкільної освіти та батьками (договір); 

 – навантаження на педагогічний, виховательський та обслуговуючий 

персонал;  

– порядок оплати роботи зазначеного персоналу. 

На підставі укладених договорів та наказу директора закладу 

дошкільної освіти після розробки графіку проведення занять починається 

заняття у групах. Надання додаткових платних послуг повинно знайти своє 

відображення у кошторисі бюджетної установи, зокрема, щодо отриманих від 

надання таких послуг доходів та понесених установою видатків на 

організацію та проведення додаткових занять та профілактичних заходів. 

Кошторис видатків закладу дошкільної освіти, здійснюваних за рахунок тих 

доходів, які одержано від надання платних послуг, складається за кожним 

видом послуг. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на 

підставі її ціни. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок видатків, 

пов’язаних з наданням послуги, в тому числі: – витрати на оплату праці. Вони 

складаються з відповідних витрат на заробітну плату виховательського 

складу, педагогічних, адміністративно-господарських, допоміжних та 

обслуговуючих працівників. Кількість годин виховательської роботи, ставок 

працівників, що підлягають оплаті, визначається на основі плану роботи з 

урахуванням наповнюваності груп, їх розподілу, норм часу на виконання тих 

чи інших видів роботи тощо. Кількість ставок (штатних одиниць) посад 

інших працівників визначається виходячи з необхідності врахування всіх тих 

функцій і тих видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією 

виховання, профілактично-оздоровчих процедур і обслуговуванням 
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навчальних груп. Для цього можуть використовуватись як мінімальні вимоги, 

так і штатні нормативи, встановлені для ЗДО.  

– внески на соціальні заходи (на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування);  

– матеріальні витрати, в т.ч. на придбання сировини, матеріалів, палива, 

енергії, інструменту, пристроїв, спеціального одягу і взуття, захисних 

пристроїв та спеціального харчування у випадках, передбачених 

законодавством.  

Видатки на організацію навчання у своїй матеріальній складовій 

виявляються у наступних витратах:  

придбання сировини і матеріалів, що використовуються у виховному 

процесі, придбання і тиражування методичних матеріалів, малоцінних і 

швидкозношуваних предметів, оплата електроенергії, палива, газу, води, які 

використовуються в навчальних цілях.  

– проведення поточного ремонту, технічний огляд і технічне 

обслуговування необоротних активів, що використовуються для надання 

послуг. До складу таких витрат можуть зараховуватись витрати на поточний 

ремонт, ремонт обладнання та інвентарю, включно з ремонтом м’якого 

інвентарю, спецодягу, витрати на проведення санітарно-гігієнічних та 

охоронних заходів в залежності від особливостей навчального процесу та 

побутового обслуговування.  

– службові відрядження. Оплату відряджень розраховуються відповідно 

до діючих норм у разі безпосереднього їх відношення до надання платних 

послуг з виховання дітей. – оплата комунальних та інших послуг.  

Найбільш поширеними в практиці діяльності ЗДО щодо надання 

додаткових платних послуг витрати на оренду приміщень, оплату опалення, 

водопостачання та водовідведення, електроенергії для проведення виховного 

процесу. Величина таких витрат обчислюється прямим розрахунком на 

основі: встановлених чинним законодавством ставок орендної плати, термінів 

виховної роботи та оздоровчих заходів, площ, зайнятих для виховання; інших 
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потреб з обслуговування груп; норм витрат відповідно до діючих тарифів, 

порядку розрахунків за комунальні послуги (за сезон або протягом року). 

Дані витрати розраховуються та плануються залежно від обсягів запланованої 

діяльності з надання платних послуг у визначених аналітичних розрізах.   

Зазначені доходи, одержані від надання платних послуг, спрямовуються 

на відшкодування видатків, пов’язаних з наданням цих послуг, сплату 

податків та обов’язкових платежів, відрахувань, зборів. Прибуток, що 

залишається в розпорядженні ЗДО, спрямовується на покриття перевищення 

загальної суми видатків закладу над встановленими обсягами бюджетних 

асигнувань. При цьому суми прибутку повинні спрямовуватись, в першу 

чергу, на покриття потреби в коштах на заробітну плату працівників (з 

нарахуваннями), матеріальне забезпечення дітей, які залишились без 

піклування батьків, харчування в порядку державного забезпечення 

відповідних визначених законом категорій, оплату витрат, пов’язаних з 

господарським утриманням закладу, інші невідкладні витрати закладу в 

цілому.  

Останнім, третім етапом є контроль за роботою груп з додатковими 

освітніми послугами. Він складається з контролю за роботою спеціалістів 

(педагогів), щоквартальних звітів педагогів-спеціалістів перед батьками, 

контролю за роботою вихователів, днів відкритих дверей.  

Крім того, однією з форм контролю надання додаткових освітніх послуг 

є проведення групових батьківських зборів з метою виявлення проблем у 

роботі груп з додатковими освітніми послугами. Використання поетапного 

підходу до організації діяльності ЗДО, пов’язаної з наданням додаткових 

платних послуг, дозволяє зазначеним закладам побудувати комплексну 

систему облікового забезпечення своєї господарської діяльності, посилити 

контроль за використанням бюджетних коштів, а також власних коштів ЗДО, 

а також підвищити якість надання додаткових платних послуг.  
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РОЗДІЛ VІ. ОСНОВИ ДОКУМЕНТООБІГУ В ЗАКЛАДІ  ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 

Хороше управління – це мистецтво зробити проблеми 

настільки цікавими та їх рішення настільки конструктивними, що 

будь - хто захоче зайнятися ними 

Пол Хокен 

 

Основні поняття теми: діловодство, наказ, розпорядження, 

постанова, вхідна документація, вихідна документація, внутрішня 

документація, розпорядчі документ, номенклатура справ,  заява, 

характеристика, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів, резюме. 

 

6.1. Теоретичні основи і основні поняття діловодства 

План 

1.Поняття документообігу, його нормативно-правові засади в закладах 

дошкільної освіти. 

2. Аналіз управлінських документів, організації оперативного і 

архівного зберігання документів.  

3.Напрями вдосконалення документаційного забезпечення діяльності 

установи. 

Документаційне забезпечення управління в закладах дошкільної освіти 

вимагає створення багатьох видів управлінських документів, без яких 

неможливо вирішувати завдання планування, фінансування, оперативного 

управління, кадрового забезпечення діяльності установи. 

Основні завдання діловодства в закладі дошкільної освіти -- це 

скорочення інформаційних потоків до оптимального мінімуму і забезпечення 

спрощення і здешевлення процесів збору, обробки і передачі інформації за 

допомогою новітніх технологій автоматизації цих процесів. 



161 

 

Організація діловодства є однією з форм управлінської діяльності, що 

здійснюється в закладі дошкільної освіти. Кожен етап процесу прийняття 

управлінського рішення в закладі дошкільної освіти найтіснішим чином 

пов'язаний з документаційним забезпеченням управління. У сучасному 

суспільстві дошкільним освітнім установам потрібний системний підхід до 

організації управління, отже, виникає необхідність документаційного 

забезпечення управлінської діяльності.  

Джерельною базою  теми є Закони України з питань документообігу, 

інші законодавчі акти, Примірна інструкція з діловодства у закладі 

дошкільної освіти, періодичні видання з питань нормативно-правових засад 

та ведення діловодства, внутрішні документи управління ЗДО.  

Основні поняття організації документообігу 

Термін «документообіг» на поточний момент вживається надзвичайно 

широко і зустрічається в описі практично кожної інформаційної системи. 

Вивчення теоретичних основ документообігу припускає аналіз змісту 

понятійного апарату (понять «документ», «документообіг»), а також розгляд 

даного процесу в історико-логічному аспекті. 

Документ - це діловий папір, що підтверджує який-небудь факт або 

право на що-небудь; це те, що офіційно засвідчує особу пред'явника; це 

письмові свідчення про що-небудь. 

З наукової точки зору документ - це засіб закріплення різними 

способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища 

об'єктивної дійсності і розумової діяльності людини. 

Дослідники розрізняють три основні потоки документів: 

- Вхідні. Це документи, які поступили на підприємство від зовнішніх 

партнерів. Більшість вхідних документів повинні породжувати відповідні 

вихідні, причому в заздалегідь встановлені терміни. Терміни встановлюються 

або нормативними актами, які приписують той чи інший час відповіді на 

відповідний вхідний документ, або терміном виконання, вказаним 

безпосередньо у вхідному документі. 
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- Вихідні. Більшість таких документів є відповіддю організації на 

відповідні вхідні документи. Деяка частина цих документів готуватися на 

основі внутрішніх документів закладу дошкільної освіти. Невелике число 

документів може вимагати надходження вхідних документів. 

- Внутрішні. Дані документи використовуються для організації роботи 

закладу дошкільної освіти. Через канцелярію проходять не всі внутрішні 

документи, а тільки листування найбільш крупних структурних підрозділів 

закладу дошкільної освіти (особливо якщо вони територіально рознесені) і 

накази керівництва закладу дошкільної освіти. Зокрема, по загальних 

правилах діловодства єдиний спосіб відправити запит, лист або матеріали до 

зовнішньої організації це направити внутрішній документ в канцелярію, де 

його перетворять у той, що виходить і відправлять до сторонньої 

організації[25;16]. 

Поняття «документообіг» вперше з'явилося в літературі 1920-х років в 

працях провідних фахівців у галузі управлінської праці та діловодства. Були 

сформульовані основні положення його раціональної організації. 

У 1960-х р. термін «документообіг» практично не уживався, поняття, 

що позначається їм, замінював термін «організація листування». 

На сучасному етапі, існує багато підходів щодо трактування терміну 

«документообіг», але базовим є поняття, закріплене у державному стандарті 

на термінологію. Організація документообігу є найважливішим завданням 

управління, оскільки нечітка організація руху документів породжує багато 

недоліків в діяльності апарата управління. 

Правильна організація документообігу сприяє оперативному 

проходженню документів в апараті управління, рівномірному завантаженні 

підрозділів і посадовців, надійності функціонування закладу дошкільної 

освіти, робить великий позитивний вплив на управлінський процес в цілому. 

Існує чітка система послідовних операцій з документами: 

- приймання та реєстрація; 

- розгляд керівником; 
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- порядок проходження в організації; 

- виконання; 

- контроль виконання; 

- формування справ; 

- підготовка і передача справ до архіву. 

Основу правильної організації обігу документів становить чітке 

розмежування функцій і обов'язків між працівниками закладу дошкільної 

освіти.  Ефективна організація документообігу передбачає:  

 проходження документів в установі найкоротшим шляхом; 

  скорочення кількості інстанцій, до яких повинні надходити 

документи (наприклад, під час погодження);  

 одноразовість операцій з опрацювання документів, уникнення 

дублювання під час роботи з ними;  

 централізацію, зосередження здійснення однотипних операцій з 

документами в одному місці;  

 раціональне розташування в установі структурних підрозділів і 

робочих місць. 

Передача документів на всіх етапах проходження (на розгляд, 

виконання, від одного виконавця до іншого) здійснюється тільки через 

працівника, який відповідає за діловодство, за резолюцією керівника ЗДО. 

Документообіг включає такі основні етапи роботи з документами, як прийом, 

обробка, розподіл кореспонденції, передача і доставка документів, облік 

об'єму документообігу, реєстрація і контроль за виконанням документів. 

Переміщення документів в установі не може бути хаотичним і випадковим. 

Воно повинно бути керованим, тобто виконання творчих операцій з 

документами (управлінською інформацією) має забезпечуватися комплексом 

технічних і формально-логічних (порівняльних) операцій з обліку документів 

і довідково-інформаційної роботи, регулювання розподілу документів між 

керівниками і фахівцями, контролю за розглядом і виконанням документів, їх 

оперативного і архівного зберігання. 
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Ці та інші нормативи мають стабілізувати документообіг у країні в 

усьому технологічному циклі, створити оптимальну технологію ведення 

документального господарства кожної управлінської одиниці. 

Удосконалювати документообіг можна тільки за наявності строго 

документованого розділення функцій між керівниками організації. Засобами 

регулювання документообігу слугують загальнодержавні стандарти, 

класифікатори, уніфіковані системи документації, положення про структурні 

підрозділи, посадові інструкції для виконавців, що фіксують розподіл праці в 

управлінні. 

На основі багаторічної практики в суспільстві вироблено ряд правил 

раціонального проходження документів в закладі дошкільної освітиу. 

Головний принцип правильної організації документообігу передбачає 

оперативне проходження документів по найбільш короткому шляху, з 

мінімальними витратами часу і праці. 

Рух документації має бути максимально прямоточним, тобто проходити 

по найкоротшому шляху від місця її виникнення до місць виконання або 

використання. Поворотні переміщення документів повинні виключатися або 

обмежуватися. Це багато в чому залежить від розташування структурних 

підрозділів і окремих робочих місць. Проте і при правильному розміщенні 

службових приміщень можуть виникнути певні затримки в проходженні 

документів. Пропускна спроможність всього ланцюга визначається 

пропускною спроможністю слабкої ланки. Такою ланкою в ланцюжку 

документообігу нерідко є етап розгляду документів, якщо ця робота 

виконується тільки керівником закладу дошкільної освіти. Іноді виникають 

затримки і на інших етапах проходження документів. В цілях зміцнення 

слабкої ланки необхідно знайти шляхи для збільшення продуктивності праці 

на даній ділянці, краще організувавши роботу і механізувати її. 

Схеми можуть бути різними за своїм змістом і графічним виконанням. 

Їх головне призначення полягає в тому, щоб наочно і лаконічно показати 

найбільш доцільний порядок роботи з документами. У схемах зазвичай 



165 

 

вказуються етапи проходження документів, інстанції і посадові особи, що 

беруть участь в роботі з ними, операції з документами, іноді дається 

орієнтовний час на виконання цих операцій. Для документів, що складаються 

в самому ЗДО, в схемах повинно бути визначено, як і в яких випадках, вони 

створюються і копіюються, ким підписуються і затверджуються, з ким 

узгоджуються, куди і яким чином передаються або пересилаються, де 

використовуються, зберігаються і так далі. 

Робота з кожним документопотоком  має свої особливості. За останні 20 

років, традиційний документообіг став поступово здавати свої вікові позиції, 

поступаючись місцем документообігу електронному. 

Система електронного документообігу - автоматизована система, що 

супроводжує процес управління роботою ієрархічної організації з метою 

забезпечення виконання цієї організацією своїх функцій. При цьому 

передбачається, що процес управління спирається на читабельні людиною 

документи, що містять інструкції для співробітників організації, необхідні до 

виконання. 

При побудові схем документообігу необхідно враховувати основні 

документопотоки ЗДО: що входять, що виходять і внутрішні. Повний цикл 

проходження вхідних документів включає: прийом і первинну обробку 

вхідної кореспонденції, попередній розгляд і розподіл документів, їх 

реєстрацію; процес руху документів, що виходять, має бути організований 

так, щоб з документом проводився строго необхідний мінімум операцій, а 

кожне переміщення було обумовлене суто діловою необхідністю і 

здійснювалося найбільш раціональним способом. 

 

6.2. Нормативно-правові засади організації документообігу в 

закладі дошкільної освіти 

Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією 

України ( 254к/96-ВР ), Законами України «Про освіту» (1060-12), «Про 

дошкільну освіту» (2628-14 ), іншими законодавчими актами, актами 
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Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних 

органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Діловодство, як невід'ємна складова діяльності закладу дошкільної 

освіти, має бути чітким, логічним, послідовним, структурованим. 

Документація по діяльності ЗДО представляє певний історичний і 

практичний інтерес і може бути вибірково прийнята на постійне зберігання до 

відповідних державних архівів. 

Діловодство в ЗДО ведеться у відповідності з нормативними вимогами, 

затвердженими органом управління освіти адміністрації району, або 

інструкцією з діловодства, затвердженою керівником ЗДО, в якій 

встановлюється система правил, нормативів і рекомендацій щодо ведення 

діловодства з моменту надходження або створення документа до передачі 

його в архів. 

У документаційній базі ЗДО виділяються наступні види: 

- організаційні документи (статут, установчі документи, штатний 

розклад, посадові інструкції й ін.); 

- розпорядчі документи (накази з основної діяльності, розпорядження, 

вказівки, рішення і т.д.); 

- планово-звітна документація; 

- інформаційно-довідкові документи (акти, листи, інформації, довідки, 

доповідні і службові записки, протоколи та ін). 

Слід зазначити, що організація діловодства в ЗДО має свою специфіку, 

яка визначається: 

- відсутністю служби документаційного забезпечення управління; 

- незначним обсягом документообігу; 

- невеликою штатною чисельністю працівників; 

- відсутністю нормативних і методичних документів, що регламентують 

роботу з документацією безпосередньо в ЗДО. 
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01.10.2012 наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 

України була затверджена Примірна інструкція з діловодства у дошкільних 

навчальних закладах ғ 1059, яка допоможе упорядкувати роботу з 

документами, правильно їх підготувати, провести реєстрацію. Безумовно, 

завдання цієї Інструкції не лише нормативно-регулювальне. Вона створена 

передусім для того, щоб полегшити роботу у тій частині, яка, напевно ж, 

найбільш кропітка, рутинна, що забирає багато часу та відволікає від 

головного -- плекати наше майбутнє, наше дитинство, віддаючи йому 

найкращий досвід поколінь. 

Інструкція встановлює загальні вимоги до документування 

управлінської інформації та організації роботи з документами в закладах 

дошкільної освіти незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, 

яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і 

контроль за виконанням. 

Окрім загальних положень, Інструкція включає такі розділи: 

- Перелік обов'язкової організаційно-розпорядчої документації; 

- Вимоги до створення та оформлення документів; 

- Вимоги до складення організаційно-розпорядчої документації; 

- Формування номенклатури справ; 

- Зберігання документів у закладах. 

У додатках до Інструкції: 

- Строк зберігання документів; 

- Журнал реєстрації вхідних документів; 

- Журнал реєстрації документів, створених закладом; 

- Примірний перелік документів, підписи на яких скріплюються 

гербовою печаткою; 

- Вимоги до оформлення документів, що виготовляються за допомогою 

друкувальних засобів; 

- Орієнтовна циклограма наказів. 
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Для ЗДО визначено обов'язковий перелік документів, за формування та 

зберігання яких відповідають керівник та інші працівники закладу дошкільної 

освіти. 

У додатку до Примірної інструкції наведено перелік обов'язкових 

документів, за формування та зберігання яких відповідає керівник. Місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та підпорядковані 

їм органи управління освітою мають право розробляти власні (локальні) 

інструкції з діловодства, враховуючи вимоги Типової інструкції. Таке право 

мають і керівники закладів дошкільної освіти. Основним завданням служби 

діловодства відповідного органу управління освітою є встановлення єдиного 

порядку документування управлінської інформації і роботи з документами із 

застосуванням сучасних автоматизованих систем, методичне керівництво і 

контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в 

структурних підрозділах установи. Окрім того, служба діловодства має вжити 

заходів до зменшення обсягу службових документів. 

Відповідно до пункту 2.3. Примірної інструкції, право на створення, 

підписання, погодження, затвердження документів визначається актами 

законодавства, статутом ЗДО і посадовими інструкціями. 

Порядок документообігу регламентується регламентом роботи закладу 

дошкільної освіти, посадовими інструкціями (п. 3.2. Примірної інструкції). 

Серед основних документів ЗДО значне місце займають накази. 

Накази з: 

- основної діяльності дошкільного навчального закладу; 

- адміністративно-господарських питань; 

- кадрових питань (особового складу). 

При цьому група наказів з кадрових питань має додатковий розподіл на 

накази тривалого і тимчасового строку зберігання. 

 

6.3. Номенклатура справ закладу дошкільної освіти 
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Номенклатура справ - це систематизований перелік найменувань справ, 

створюваних у діловодстві закладу дошкільної освіти, оформлених у 

відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ. 

Існують три види номенклатури справ: 

- типова (розробляють центральні органи виконавчої влади); 

- примірна (розробляють місцеві органи виконавчої влади); 

- індивідуальна. 

Незалежно від того, чи є типова або примірна номенклатури справ, 

кожен заклад дошкільної освіти повинен мати індивідуальну номенклатуру 

справ. 

Під час розміщення заголовків справ, у номенклатурі враховується 

важливість документів, які надійшли від органів вищого рівня, далі - щодо 

організаційно - розпорядчої документації, планово - звітної документації, 

листування, обліково - довідкових видів документів. 

Орієнтовні розділі номенклатури справ: 

- управлінська діяльність; 

- адміністративно-господарська діяльність; 

- кадрове забезпечення; 

-атестація педагогічних працівників; 

- методична діяльність; 

- соціальний захист працівників; 

- медичне обслуговування та харчування дітей; 

- охорона праці. 

Документи після їх виконання групують у справи, яким надають 

найменування (заголовки), що у стислій узагальненій формі відтворюють 

склад і зміст документів у справах. 

Заголовок справи має такі складові: 

- назва виду справи (листування, журнал) або різновиду документів 

(накази, протоколи); 
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- найменування закладу дошкільної освіти та його структурного 

підрозділу. 

Документи групують у справи за один рік, виключаючи документи, 

вміщені в судові, особові та перехідні справи. Особові справи формують 

протягом усього часу роботи у закладі дошкільної освіти. Після закінчення 

року або вирішення питання, документи слід групувати в окремі справи, 

згідно з номенклатурою справ за такими принципами: 

- до однієї справи вміщують документи лише постійного, а до іншої - 

тимчасового зберігання; 

- до справи включають документи лише з одного питання або груп 

споріднених питань, що становлять єдиний тематичний комплекс; 

- на початку справи вміщують ініціативний документ, а потім 

документ-відповідь та всі  інші документи у логічній послідовності та 

хронології їх видання; 

- документи, створені за допомогою друкувальних засобів, групують у 

справи на загальних підставах. 

- нормативні акти (статути, положення, правила, інструкції тощо), 

затверджені розпорядчими документами (наказами, постановами, 

рішеннями), вміщують у справи разом із цими документами. 

- документи засідань колегіальних органів закладів дошкільної освіти 

групують у дві справи. 

- доручення органів вищого рівня і документи, пов'язані з їх 

виконанням, групують у справи або за напрямами діяльності ЗДО, або за 

авторами ініціативних документів. 

- затверджені плани, звіти, кошториси групують у справи окремо від 

проектів цих планів. 

- документи, що не підлягають постійному, тривалому зберіганню, 

відповідно акту, складеного спеціально утвореною експертною комісією, 

вилучають та знищують у встановленому законодавством порядку. 
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6.4. Розпорядчі документи, їх види та правила оформлення 

Основна функція розпорядчих документів — регулювати діяльність 

органу управління задля виконання поставлених перед ним завдань, 

одержання максимального ефекту від своєї діяльності та діяльності 

організації загалом. Розпорядчі документи виконують регулятивну функцію, 

спрямовану від суб’єкта управління (керівного органу) до об’єкта управління 

(підлеглих), тобто від керівника організації до керівників структурних 

підрозділів та їх працівників, забезпечуючи безперебійність і безперервність 

процесу управління, злагоджену роботу всіх органів і ланок управління.  

Види та характеристика розпорядчих документів.  

Залежно від способу (процедури) ухвалення рішень з певного питання 

розпорядчі документи групують у: документи, ухвалені колегіально 

(колективним обговоренням та ухваленням рішень групою працівників — 

колегією, комісією, радою, зборами тощо): постанови; рішення.  

Постанови — це адміністративні акти загального порядку, котрі не 

вичерпуються одноразовим виконанням і зберігають чинність (якщо не 

суперечать закону) до їх скасування. Ключове слово цього нормативно-

правового акта — «ПОСТАНОВЛЯЄ:». Рішення можуть бути спільними 

актами, виданими кількома колегіальними чи такими, що діють на засадах 

одноосібності, державними органами, громадськими організаціями чи 

об’єднаннями тощо і можуть мати нормативний чи індивідуальний характер. 

Ключові слова цього номіналу розпорядчого документа — «ВИРІШИВ:» 

(виконавчий комітет); «ВИРІШИЛА:» (Верховна Рада, колегія, рада 

директорів); «ВИРІШИЛИ:» (у спільних рішеннях). документи, що їх видає, 

одноосібно ухваливши рішення, керівник: накази; розпорядження.  

Накази — це розпорядчі документи, які видає керівник установи 

одноосібно в межах своїх повноважень задля вирішення основних і 

оперативних завдань. Вимоги, викладені в документі, обов’язкові для 

виконання. Накази стосуються найбільш важливих питань діяльності 

установи, Накази, як правило, мають необмежений строк дії, на них можна 
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посилатися при виконанні своїх повноважень. Ключове слово цього номіналу 

розпорядчого документа — «НАКАЗУЮ:».  

Розпорядження - це розпорядчі документи, які видає керівник установи 

одноосібно в межах своїх повноважень задля вирішення оперативних завдань. 

Вимоги, викладені в документі, обов’язкові для виконання. Розпорядження 

вичерпуються однократним виконанням і чинні впродовж терміну, 

зазначеного в них, або ж до досягнення результату, посилатися на них можна 

лише в окремих випадках. Ключове слово цього номіналу розпорядчого 

документа — «ЗОБОВ’ЯЗУЮ:».  

Відмінність наказів від розпоряджень:  

Наказ - Видається задля вирішення основних і оперативних завдань. 

Породжує тривалі правові відношення (розподіл обов’язків). 

Має, як правило, необмежений строк дії. 

Діє до відміни чи прийняття нового. 

Розпорядження - Видається задля вирішення оперативних завдань. 

Вичерпується однократним виконанням (вихід на роботу у вихідний день). 

Чинне впродовж терміну, зазначеного в ньому, або ж до досягнення 

результату.  Діє до його виконання. 

Складення деяких видів розпорядчих документів: наказів та 

розпоряджень. Накази (розпорядження) видаються як рішення організаційно-

розпорядчого чи нормативно-правового характеру. За змістом управлінської 

дії накази видаються з: основних питань діяльності установи; 

адміністративно-господарських; 3) кадрових питань.  

Проекти наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-

господарських питань готуються і подаються структурними підрозділами за 

дорученням керівника установи чи за власною ініціативою. Проекти наказів 

(розпоряджень) з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на 

роботу, звільнення, надання відпустки, відрядження тощо) готує кадрова 

служба на підставі доповідних записок керівників структурних підрозділів, 

заяв працівників, трудових договорів та інших документів. У разі виникнення 
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потреби у проведенні оцінки доцільності створення документа, його 

обґрунтованості та відповідності законодавству здійснюється погодження 

проекту документа. Погодження може здійснюватись як в установі 

посадовими особами, які відповідно до їх компетенції вирішують питання, 

порушені в проекті документа (внутрішнє погодження), так і за її межами 

іншими заінтересованими установами (зовнішнє погодження). Внутрішнє 

погодження оформляють шляхом проставляння візи, яка оформляється 

відповідно до ДСТУ 4163-2003 і включає: особистий підпис, ініціали (ініціал 

імені) і прізвище посадової особи, яка візує документ, дату візування. У разі 

потреби може бути зазначена посада особи, яка візує документ. Візи 

проставляються на примірниках документів, що залишаються в установі. 

Проекти розпорядчих документів візуються на першому примірнику. 

Зауваження і пропозиції до проекту документа викладаються на окремому 

аркуші, про що на проекті робиться відповідна відмітка. Про наявність 

зауважень обов’язково повідомляють особі, яка підписує документ. Перелік 

посадових осіб, які повинні завізувати документ в установі, визначає 

працівник, який створює документ, виходячи з його змісту.  

Внутрішнє погодження проекту документа залежно від його змісту 

проводиться в такій послідовності:  

1) працівником, який підготував документ, 

 2) керівником структурного підрозділу, в якому його створено,  

3) функціональними, територіальними підрозділами (за необхідності), 

4) посадовими особами, які зазначені в проекті документа як виконавці, 5) 

фінансовим підрозділом або головним бухгалтером (бухгалтером) (якщо 

проект документа стосується фінансових питань),  

6) керівником юридичної служби (юристом) (у разі погодження 

проектів нормативно-правових актів, організаційних та розпорядчих 

документів установи),  

7) заступником керівника установи, який відповідає за питання, що 

містяться в проекті документа.  
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За зміст документа, який візується кількома особами, такі особи 

відповідають згідно з компетенцією. Якщо у процесі візування до проекту 

документа внесено суттєві зміни, він підлягає доопрацюванню, 

передрукуванню і повторному візуванню. Зовнішнє погодження проектів 

документів може бути оформлено аркушем погодження, грифом погодження, 

довідкою про погодження, листом погодження або представленням 

протоколу обговорення проекту документа на засіданні колегіального органу. 

Накази (розпорядження) підписуються керівником установи, а у разі його 

відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов'язки. Після 

підписання наказу (розпорядження) зміни до нього вносяться лише шляхом 

видання нового наказу (розпорядження) про внесення змін. Наказ 

(розпорядження) оформляється на бланку наказу (розпорядження). Зміст 

наказу (розпорядження) коротко викладається в заголовку, який починається 

з прийменника "Про" і складається за допомогою віддієслівного іменника 

("Про затвердження...", "Про введення...", "Про створення...",) або іменника 

("Про підсумки...", "Про заходи...").  

Текст наказу (розпорядження) з питань основної діяльності установи та 

з адміністративно-господарських питань складається з двох частин: 

констатуючої (преамбули); розпорядчої. У констатуючій частині 

зазначаються підстава, обґрунтування або мета видання наказу. Зазначена 

частина може починатися із слів "На виконання", "З метою", ―Відповідно до‖, 

―Згідно з‖ тощо. Якщо документ видається на підставі іншого розпорядчого 

документа, у констатуючій частині зазначаються назва виду цього документа, 

його автор, дата, номер та заголовок. Крапка в кінці констатуючої частини не 

ставиться. Розпорядча частина наказу починається із слова "НАКАЗУЮ", 

розпорядження може починатися із слова "ЗОБОВ'ЯЗУЮ", яке друкується з 

нового рядка великими літерами без відступу від лівого поля і лапок, після 

чого ставиться двокрапка.  

Розпорядча частина поділяється на пункти і підпункти, які нумеруються 

арабськими цифрами. У кожному пункті повинні бути зазначені виконавці 
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(структурні підрозділи або конкретні посадові (службові) особи), конкретні 

завдання (доручення) і строки їх виконання. Виконавці можуть бути названі 

також узагальнено, наприклад: "головам районних державних адміністрацій", 

"начальникам структурних підрозділів". При цьому, як правило, не 

застосовується написання неконкретних доручень, які містять слова: 

"прискорити", "поліпшити", "активізувати", "звернути увагу", тощо. Якщо 

наказом (розпорядженням) відміняється попередній розпорядчий документ, у 

розпорядчій частині зазначається пункт, який повинен починатися із слів: 

"Визнати таким, що втратив чинність,...". Зміни, що вносяться до наказу 

(розпорядження) оформляються окремим наказом (розпорядженням), який 

повинен мати такий заголовок: "Про внесення змін до наказу 

(розпорядження)..." із зазначенням дати, номера, назви виду розпорядчого 

документа, до якого вносяться зміни.  

Розпорядча частина наказу (розпорядження) починається з такого 

пункту:  

"1. Внести зміни до наказу (розпорядження)". Далі окремими 

підпунктами формулюються зміни до розпорядчого документа, наприклад: 

"1) пункт 2 викласти в такій редакції:...";  

"2) пункт 3 виключити";  

"3) абзац другий пункту 4 доповнити словами...".  

Якщо зміни до розпорядчого документа оформляються на окремому 

аркуші (аркушах), в першому пункті розпорядчої частини наказу 

(розпорядження) зазначається:  

"1) Внести зміни до... (додаються)". Останній пункт розпорядчої 

частини у разі потреби може містити рішення про покладення на структурний 

підрозділ або посадову особу функцій з контролю за виконанням наказу 

(розпорядження).  

До наказів (розпоряджень) не може включатися пункт "Наказ 

(розпорядження) довести до відома...". Установи, їх структурні підрозділи, 

посадові (службові) особи, до відома яких доводиться наказ (розпорядження), 
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зазначаються у покажчику (списку) розсилки, який укладач готує разом з 

проектом розпорядчого документа і передає до служби діловодства після 

підписання такого документа.  

Накази (розпорядження) з кадрових питань (особового складу) 

оформляються у вигляді: індивідуальних; зведених. В індивідуальних наказах 

(розпорядженнях) міститься інформація про одного працівника 

(співробітника), у зведених - про кількох, незалежно від того, які управлінські 

рішення щодо них приймаються (прийняття на роботу, призначення на 

посаду, переведення на іншу посаду (роботу), звільнення тощо). Зміст 

індивідуального наказу (розпорядження) з кадрових питань (особового 

складу) стисло викладається в заголовку, який починається з прийменника 

"Про" і складається за допомогою віддієслівного іменника, наприклад: "Про 

призначення... ", "Про прийняття...". У зведених наказах (розпорядженнях) 

може застосовуватись узагальнений заголовок, наприклад: "Про кадрові 

питання", "Про особовий склад". У тексті наказів (розпоряджень) з кадрових 

питань (особового складу), як правило, констатуюча частина не зазначається, 

крім випадків призначення на посаду або звільнення з посади керівних 

працівників органом вищого рівня або за іншою процедурою. У такому разі в 

констатуючій частині наводиться посилання на відповідний правовий акт 

органу вищого рівня у такій послідовності: вид акта, його автор, дата, номер, 

повне найменування. Розпорядча частина наказу (розпорядження) 

починається, як правило, з дієслова у формі інфінітиву:  

"ПРИЙНЯТИ", "ПРИЗНАЧИТИ", "ПЕРЕВЕСТИ", "ЗВІЛЬНИТИ", 

"ВІДРЯДИТИ", "НАДАТИ", "ОГОЛОСИТИ" тощо.  

Далі зазначаються великими літерами прізвище працівника, на якого 

поширюється дія наказу (розпорядження), і малими - ім'я, по батькові 

працівника та текст наказу. У зведених наказах (розпорядженнях) прізвища 

осіб у межах пунктів розміщуються за алфавітом. У наказі (розпорядженні) 

про призначення або звільнення працівника зазначається повна дата (число, 

місяць, рік) фактичного виходу працівника на роботу (припинення трудових 
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відносин), розміри його посадового окладу відповідно до штатного розпису, 

надбавок та доплат. У зведених наказах (розпорядженнях) з кадрових питань 

(особового складу) до розпорядчої частини включається інформація, що 

розміщується у такій послідовності: прийняття на роботу (службу), 

переведення, звільнення. При цьому до одного зведеного наказу не може 

включатися інформація, яка згідно із законодавством має різні строки 

зберігання. У кожному пункті наказу (розпорядження) з кадрових питань 

зазначається підстава щодо його видання (заява працівника, контракт, 

доповідна записка, рішення атестаційної комісії тощо). Під час ознайомлення 

з наказом (розпорядженням) згаданими у ньому особами на першому 

примірнику наказу чи на спеціальному бланку проставляються їх підписи із 

зазначенням дати ознайомлення. Коли обсяг інформації великий, у проекті 

наказу (розпорядженні) викладають лише основні питання, а конкретизовану 

інформацію подають у додатках до документа. Якщо є додатки (графіки, 

схеми, таблиці, списки, положення, інструкції, правила, регламенти тощо), у 

тексті наказу у відповідних пунктах розпорядчої частини роблять посилання: 

(додаток 1); (додаток 2) або: відповідно до додатка 1, відповідно до додатка       

2.  

На документах-додатках у правому верхньому куті друкують слово 

«Додаток» (якщо додатків кілька, їх нумерують) зазначаючи, до якого наказу 

(розпорядження) або окремого пункту документа належить додаток. Накази 

(розпорядження) нумеруються у порядку їх видання у межах календарного 

року; накази (розпорядження) з основної діяльності, 

адміністративногосподарських питань та з кадрових питань (особового 

складу) мають окрему порядкову нумерацію. Копії наказів (розпоряджень) 

засвідчуються службою діловодства чи кадровою службою і надсилаються 

заінтересованим установам, посадовим особам, працівникам. Список 

розсилки складається і підписується працівником, який його склав.  

Під час оформлення документів на двох і більше сторінках друга та 

наступні сторінки повинні бути пронумеровані. Номери сторінок ставляться 
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посередині верхнього поля аркуша арабськими цифрами без зазначення слова 

"сторінка" та розділових знаків. Перша сторінка не нумерується. 

 

6.5. Документи з особового складу, їх види. Трудова книжка 

Документація щодо особового складу: заява, характеристика, 

автобіографія, особовий листок з обліку кадрів, резюме.  

Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в 

якому викладається певне прохання. 

За місцем виникнення розрізняють заяви внутрішні й зовнішні, які 

бувають від організацій, установ (службові) та особисті. У зовнішній 

особистій заяві обов'язково зазначається повна домашня адреса, а в службовій 

— повна поштова та юридична адреса установи, заклад дошкільної освіти. У 

внутрішній заяві не є обов'язковими викладені вище вимоги. 

У заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій 

послідовності: 

 Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається 

заява. 

 Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, 

по батькові, адреса того, хто подає заяву (якщо заява адресується до тієї 

організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо 

назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ). 

 Ще нижче посередині рядка пишеться слово "заява" з великої 

літери й не ставиться крапка. 

 З великої літери й з абзацу починається текст заяви, де чітко 

викладається прохання з коротким його обґрунтуванням. 

 Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч — підпис 

особи, яка писала заяву. 

У складній заяві також подаються відомості про те, які саме документи 

додані до заяви на підтвердження правомірності виставленого в ній прохання 

(документи перелічуються після основного тексту перед підписом). 



179 

 

Заява пишеться від руки в одному примірнику. 

Характеристика 

Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і 

моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це 

офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. 

Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких 

видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. Текст 

викладають від третьої особи. 

Основні реквізити характеристики: 

 Назва документа й прізвище, ім'я, по батькові того, кому видається 

характеристика. 

 Рік народження, освіта. 

 Текст, де зазначено, з якого часу працює чи вчиться особа, як 

ставиться до виконання своїх службових обов'язків, який має рівень 

професійної майстерності, авторитет у колективі. 

 Дата складання. 

 Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка 

організації, яка видала характеристику. 

Зразки характеристик: 

Характеристика 

Ткаченко Антоніми Андріївни, студентки музично-педагогічного 

факультету, 1994 року народження, освіта вища незакінчена. 

Ткаченко А. А. вчиться на V курсі музично-педагогічного факультету 

Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова. До 

навчання ставиться сумлінно, постійно підвищує свій професійний рівень. За 

час навчання в університеті Ткаченко підготувала й провела відкриті уроки, 

організувала концерти для інвалідів - "афганців". З першого курсу працює над 

темою дипломної роботи, виступала на звітній науковій конференції 

студентів. 
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Ткаченко А. А. виконує громадські доручення, успішно працює 

старостою 57-ої групи. Вимоглива до себе, вона користується повагою серед 

товаришів і викладачів факультету. 

Характеристика видана для... 

Декан музично-педагогічного факультету (підпис) С. А. Коваленко 

Автобіографія 

Автобіографія — це опис свого життя. 

Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. 

Головні вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і 

лаконізм викладу. В автобіографіях обов'язково зазначаються: 

 Назва документа. 

 Прізвище, ім'я, по батькові. 

 Дата народження. 

 Місце народження (місто, село, селище, район, область, країна). 

 Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних 

закладів, у яких довелося вчитися). 

 Відомості про трудову діяльність (стисло, в хронологічній 

послідовності назви місць роботи й посад). 

 Відомості про громадську роботу (всі її види). 

 Стислі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, 

діти). 

 Дата написання й підпис автора. 

Заголовок ("Автобіографія") пишеться посередині рядка, трохи нижче 

за верхнє поле. Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата 

написання ставиться ліворуч під текстом, підпис автора—праворуч. 

Автобіографія має дві форми: автобіографія — розповідь з елементами опису 

й характеристикою згадуваних у ній людей і автобіографія — документ з 

точним поданням фактів. 

Автобіографія — обов'язковий документ особової справи. 

Зразок автобіографії: 
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Автобіографія 

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1990 року в м. 

Києві. 

У1997 році пішов у перший клас середньої школи ғ 185 м. Києва. 

Після закінчення 9 класів у 1995 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, 

який закінчив із золотою медаллю. 

У 1997 році вступив на фізико-математичний факультет Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в 

університеті був старостою групи. 

У 2002 році закінчив повний курс згаданого університету за 

спеціальністю "Математика та інформатика". Після закінчення університету 

присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 2002 

року працюю вчителем у середній школі ғ 199 м. Києва. 

Склад сім’ї: 

 дружина — Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови 

та літератури середньої школи ғ 106 м. Києва; 

 дочка — Шевченко Олеся Василівна, 1989 року народження. 

18 листопада 1995 р. Підпис 

Особовий листок з обліку кадрів 

Особовий листок з обліку кадрів — це обов'язковий документ особової 

справи працівників установ, організацій, в якому фіксуються автобіографічні 

відомості. 

Його заповнюють під час оформлення на роботу, для участі в певному 

конкурсі. 

Реквізити особового листка такі: 

 Назва виду документа. 

 Прізвище, ім'я, по батькові. 

 Дата й місце народження. 

 Відомості про освіту. 

 Відомості про наукові ступені, вчені звання. 
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 Якими мовами володіє. 

 Трудова діяльність. 

 Державні нагороди. 

 Зарубіжні та міжнародні наукові відзнаки. 

 Відомості про родину. 

 Паспортні дані. 

 Домашня адреса. 

 Особистий підпис. 

 Дата заповнення документа. 

Той, хто заповнює особовий листок, обов'язково мусить наклеїти свою 

фотокартку (місце для фотокартки визначено на бланку документа). 

Нині в особовий листок з обліку кадрів не вносять відомостей про 

партійну, національну належність та про походження. 

Особовий листок з обліку кадрів заповнюється особисто працівником 

чорнилом або кульковою ручкою, розбірливо, без виправлень. 

Правильність заповнення особового листка з обліку кадрів (дати, 

найменування підприємств, установ, організацій, посад, робіт, кваліфікації, 

населених пунктів) обов'язково звіряється із записом у паспорті, трудовій 

книжці, документі про освіту військовому квитку та ін. 

Послідовність заповнення особового листка з обліку кадрів (зразок): 

Резюме 

Резюме – це документ, в якому подаються короткі відомості про 

навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особи, яка 

його складає. 

Як скласти гарне резюме 

Саме по собі резюме, навіть найгарніше, нікому роботи не дасть. Але 

воно дає шанс виділитися в потоці інформації, що попадає в компанію або в 

кадрове агентство. Добре складене резюме збільшує  шанси зацікавити 

роботодавця своєю кандидатурою й одержати запрошення на особисту 

співбесіду. 
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Єдиного стандарту для складання резюме (або CV - від латинського 

"Curriculum Vitae", "шлях життя") у світовій і вітчизняній практиці не існує. 

Найбільш звичним для кадровиків є коротке (на 1-2 сторінки) резюме, 

складене за хронологічним принципом. 

Гарні, конкретні резюме можуть відрізнятися одне від одного деталями 

своєї побудови. Але є кілька головних вимог, виконуючи які ви робите своє 

резюме більш ефективним. До них можуть бути віднесені: 

Цілеспрямованість. Добре, якщо з резюме легко зрозуміти, на яку 

роботу ви претендуєте і чому вас можуть розглядати як гідного кандидата для 

цієї роботи. Для цього рекомендую вводити в резюме роздягнув "Мета", а при 

описі досвіду роботи конкретно показувати ваші функції і досягнення. 

Зручність сприйняття резюме. У людини, що переглядає пачку 

резюме, для первинного ознайомлення з кожним з них звичайно є 1-2 

хвилини. Після цього резюме буде або відібрано для більш детального 

вивчення і можливої роботи з вами як з кандидатом, або відправлено в базу 

даних (у кращому випадку), або викинуто. 

Для зручності сприйняття резюме повинне бути добре структурованим, 

досить крупно і красиво видрукуваним, а також не містити другорядних 

даних і дрібниць (наприклад, про батьків, віросповідання і т. д.). 

Культура складання й оформлення. Граматичні помилки, суржик, 

помилки, рукописне оформлення й інші подібні вади не роблять честі 

авторові резюме. За інших рівних умов у першу чергу зацікавляться тим 

кандидатом, чиє резюме культурно оформлено. 

Невдалі резюме звичайно є результатом недотримання зазначених вище 

основних вимог. Приведемо кілька типових помилок: 

Зайво об'ємне резюме. Якщо ви представляєте резюме не за 

попередньою домовленістю, а у відповідь на оголошення про вакансії, то 

ідеальним обсягом є одна сторінка. Для фахівця з великим досвідом і довгим 

послужним списком припустимі дві сторінки. Думаю, що резюме в три-

чотири сторінок може бути правильним при відправленні по попередній 
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конкретній домовленості, або при напрямку його в агентство, що займається 

підбором керівників вищої ланки (Executive Search). 

Рукописне резюме. Якщо ви претендуєте на одержання престижної і 

високооплачуваної роботи, ви зобов'язані знайти можливість красиво 

віддрукувати ваше резюме. Не пройшовши цього тесту, ви навряд чи будете 

розглядатися як серйозний кандидат. Грубою помилкою варто вважати 

представлення в компанію або кадрове агентство заповненого від руки бланка 

анкети, отриманого зовсім в іншому місці (наприклад, вирізаного з газети). 

Резюме з зайвою інформацією. Що тільки не вказують у резюме. 

Наприклад, дворянське походження, знак зодіаку, дати народження близьких 

родичів, численні захоплення. І навіть ріст, вага і достоїнства фігури, при 

цьому претендуючи не на посаду фотомоделі, а зовсім на іншу роботу. 

Резюме, що є випискою з трудової книжки. Докладно перелічуються всі 

заклад дошкільної освіти і посади, навіть зведення про занесені в трудову 

книжку подяках. І нічого про конкретну роботу і досягнення. А саме ці 

зведення з резюме характеризують кваліфікацію претендента і є дуже 

важливими для роботодавця. 

Недбало і неграмотно складені резюме. Очевидна неохайність резюме 

мимоволі асоціюється з діловими якостями його автора. 

Склавши варіант резюме, спробуйте ввійти в роль потенційного 

роботодавця і подивитися на ваше резюме його очима. І, можливо, вам стане 

ясним, як поліпшити резюме і зробити його більш ефективним. 

Документація із особового складу – найважливіша документація. Вона 

потребує особливої ретельності й акуратності під час оформлення, ведення і 

забезпечення зберігання протягом тривалого періоду.  

У процесі роботи з документами із особового складу необхідно 

враховувати, що персональні дані (відомості про факти, події та обставини 

трудової діяльності й особистого життя) громадян (Закон України "Про 

інформацію") належать до категорії конфіденційної інформації. 
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Особова картка – це затверджена форма облікового документа, яку 

заповнює спеціаліст служби персоналу на підставі опитування особи, яку 

приймають на роботу (постійну, тимчасову або сезонну), і документів: 

паспорта, трудової книжки, диплома, посвідчення, прав на керування 

транспортними засобами тощо. 

Облікову особову картку ведуть на всіх працівників, яких приймають 

на постійну або сезонну роботу. Всі записи в картці виконують на підставі 

документів, які надає працівник. Особові картки працівників школи 

комплектують за прізвищами в алфавітному порядку. Із особових карток 

створюють картотеку особового складу всіх працівників школи. Після 

звільнення працівника його особову картку зберігають у навчальному закладі 

протягом двох років, а потім передають до архіву для зберігання протягом 75 

років. 

Особова справа (досьє) – це відбір різних документів, які 

характеризують біографічні, ділові й особисті якості працівника. Вона 

необхідна для вивчення, відбору й використання персоналу в навчальному 

закладі. Кожній особовій справі надають порядковий номер, який відповідає 

номеру в штатно-посадовій книзі. 

Особову справу працівника комплектують із таких документів: опис 

документів; особовий листок з обліку кадрів; автобіографія; копії документів 

про освіту; заява про приймання на роботу; копії документів про призначення 

на посаду; атестаційні листи; копії наказів про заохочення і покарання; витяги 

з розпорядчих документів про призначення, переведення, звільнення. 

Особовий листок або картка з обліку кадрів є одним із основних 

документів у особовій справі. Він відображає автобіографічні дані про 

працівника, його трудову діяльність, сімейний стан, наявність урядових 

нагород, перебування за кордоном тощо. Правильність заповнення особового 

листка обліку кадрів обов'язково звіряє інспектор з персоналу із оригіналами 

(або копіями) документів працівника: паспортом, трудовою книжкою, 

дипломом (посвідченням), військовим квитком тощо. 
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Трудова книжка є основним документом, який підтверджує загальний, 

безперервний і спеціальний стаж роботи. Законом заборонено мати одній 

особі кілька трудових книжок. 

Трудову книжку заводять на працівника, якого вперше приймають на 

роботу. Її заповнюють у присутності прийнятого на роботу не пізніше 

тижневого строку після підписання наказу про зарахування на роботу. 

Записи до трудової книжки здійснюють на підставі паспорта й документів 

про освіту й професію. На титульній сторінці трудової книжки вказують 

прізвище, ім'я і по батькові повністю, без скорочень, дату народження 

(вказують число, місяць і рік). Дані про освіту (середня, середня спеціальна, 

вища) і спеціальність чи професію вказують на підставі атестатів, дипломів, 

сертифікатів, а також довідок, якщо освіта незакінчена вища. 

На титульній сторінці обов'язково ставлять підпис особи, 

відповідальної за видання трудових книжок, і печатку організації, де книжку 

вперше було заповнено. Запис на наступних сторінках трудової книжки 

починають із запису назви організації. 

До інших облікових документів щодо особового складу 

належить штатно-посадова книга, що є основним робочим документом 

служби персоналу, який свідчить про стан укомплектованості школи і її 

підрозділів працівниками всіх категорій, персоналу. 

Книга визначає якісний склад працівників на певний час (рік, квартал, 

місяць). Для цього потрібно порівняти штатний розклад (потребу) зі штатно-

посадовою книгою (фактична укомплектованість). 

Штатно-посадова книга дає можливість оперативно дати відповідь 

щодо укомплектованості якісним і кількісним складом персоналу школи. 

Контракт – це правовий документ, який засвідчує певну домовленість 

між партнерами (організацією чи установою і працівником) про засади 

спільної виробничої і творчої діяльності. Трудовий контракт (договір) – 

документ, який фіксує погодження сторін про установлені трудові 
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правовідносини й регулює їх. Сторонами трудового контракту є організація 

(роботодавець) і працівник (контрактант). 

Контракт слід укладати в письмовій формі. Письмова форма контракту 

підвищує гарантії сторін щодо реалізації досягнутих домовленостей із 

найважливіших умов праці. 

Резюме – документ, який містить короткі відомості про щось або 

біографічного плану. Резюме містить назву виду документа, дату, прізвище, 

ім'я, по батькові, посаду й поштову адресу претендента, телефон, текст, 

підпис. 

Автобіографія документ, у якому особа, яка складає його, надає опис 

свого життя та діяльності. Автобіографія типової форми не має і складається 

довільно. Пишуть її, як правило, від руки на аркуші чистого паперу або на 

спеціальному бланку під час вступу на роботу й в деяких інших випадках. 

Форма викладу – розповідна (від першої особи). Всі відомості подають у 

хронологічному порядку (від дати народження до дати написання документа). 

Характеристика – офіційний документ, у якому сформульовано 

громадську думку про працівника як члена колективу й висловлено її в 

офіційній формі за підписами представника адміністрації та колективу. Якщо 

працівник просить надати йому характеристику, адміністрація зобов'язана це 

зробити. 

У кожній правильно складеній характеристиці можна виділити логічно 

пов'язані між собою складові частини. 

Перша частина – це анкетні дані, які поміщають за назвою документа, 

де вказано прізвище, ім'я і по батькові, посаду, рік народження, 

національність, освіту (ці відомості розміщують справа стовпчиком). 

Друга частина – дані про трудову діяльність (спеціальність, тривалість 

роботи на певному підприємстві, службове переміщення, посада на дату 

складання документа). 

Третя частина – власне сама характеристика, тобто оцінювання 

моральних і ділових якостей: ставлення до роботи, підвищення професійного 
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рівня, участь у громадському житті, поведінка в побуті, ставлення до 

товаришів по роботі. 

Четверта, заключна, частина – висновок, у якому вказано призначення 

характеристики. 

Доручення – документ про надання права конкретній особі на певні дії 

від імені заклад дошкільної освіти чи окремого громадянина. Доручення 

поділяють на офіційні й особисті. Офіційні можуть видавати на одержання 

грошових і товарно-матеріальних цінностей, здійснення господарських 

посередницьких, транспортних операцій тощо. Особисті складають особи, які 

передають власні права іншим особам. Це може бути право на одержання 

заробітної плати, поштового переказу й інших операцій. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

1.Які системи електронного документообігу найпопулярніші серед 

навчальних закладів, як працювати з електронною вхідною кореспонденцією, 

вихідними та внутрішніми документами, які електронні документи можна 

відхилити 

2. Відповідальність за організацію роботи з вхідними, вихідними та 

внутрішніми електронними документами у навчальному закладі покладено на 

його керівника.  

3.Розрізняйте поняття «електронний» та «безпаперовий» документообіг, 

які часто-густо ототожнюють. 

 4.Електронні документи аж ніяк не скасовують паперових носіїв 

інформації: так лише зведено до мінімуму кількість копій документів за 

рахунок їх оцифрування. 

5.Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів сайту, 

цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з 

письмового дозволу редакції сайту. 

6. Які функції відповідального за діловодство? 

7. Складіть перелік основної документації ЗДО щодо особового складу. 

8. Назвіть основні поняття організації документообігу. 

9.Складіть класифікацію наказів ЗДО. 
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РОЗДІЛ VІІ.ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

7.1.Організація методичного кабінету як осередку методичної роботи в 

закладі дошкільної освіти 

План 

1. Поняття «методична робота». Нормативно-правове регулювання процесом 

дошкільної освіти.  

2. Організація методичного кабінету як осередку методичної роботи закладу 

дошкільної освіти.  

3.Права та обов’язки вихователя–методиста ЗДО. Кваліфікаційні вимоги до 

посади вихователя – методиста.  

Основні поняття теми: методична робота, нормативно-правові документи, 

особливості, завдання, принципи та функції методичної роботи, методичний 

кабінет, семінари,індивідуальні, групові, колективні форми методичної 

роботи,  атестація, кваліфікаційні категорії, педагогічні звання, 

атестаційна комісія. інноваційна діяльність. 

 

В останнє десятиріччя ключовою ідеєю освіти була і залишається ідея її 

розвитку, упровадження інновацій в дошкільну освіту. На законодавчому 

рівні концептуальні орієнтири оновлення дошкільної освіти знайшли 

відображення в Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ ст., 

Законах України „Про освіту‖, „Про дошкільну освіту‖, Базовому компоненті 

дошкільної освіти. За задумом авторів, у них визначена модель переходу 

системи до інноваційного режиму розвитку. З точки зору сучасних наукових 

підходів, інноваційна діяльність характеризується сукупністю критеріїв – 

умов, освітнього процесу, управління і результатів цього процесу, діяльності 

тощо. Теоретичним підґрунтям розв’язання проблеми організації та 

управління інноваційною діяльністю дошкільного навчального закладу є 

праці вчених у галузі освітнього менеджменту (О. Адаменко, В. Григораш, І. 

Гришина, Л. Даниленко, Л. Карамушка, В. Крижко, О. Мармаза, Є. Хриков та 



191 

 

ін.), менеджменту освітніх інновацій (Л. Даниленко, М. Савенков та ін.), 

інноваційного розвитку навчальних закладів (В. Докучаєва, Ю. 

Конаржевський, В. Лазарєв, О. Лоренсов, О. Моїсєєв, О. Пометун, М. 

Поташник, В. Руст, І. Сущенко та ін.). 

        Методична робота в закладі  дошкільної освіти – це систематична 

колективна й індивідуальна діяльність педагогічних кадрів, спрямована на 

підвищення їхнього науково-теоретичного, загальнокультурного рівня, 

психолого-педагогічної підготовки і професійної майстерності.  

  Методична робота в закладі дошкільної освіти  ґрунтується на сучасних 

досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням професійної та 

особистої зрілості педагогів. 

          Пріоритетний напрямок роботи спрямований на реалізацію проблеми: 

 «Впровадження інноваційних методик, технологій, альтернативних програм 

для всебічного розвитку дошкільників» 

 Методична робота закладу спрямована на: 

- вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; 

- стимулювання творчого потенціалу педагогів;  

- підвищення педагогічної культури педагогів;  

- вдосконалення педагогічної майстерності;  

- розвиток спеціальних умінь та навичок; 

- формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності. 

Мета методичної роботи: 

вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; 

стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок 

самостійного аналізу власної педагогічної діяльності 

        Організацію роботи в дошкільному закладі на сучасному етапі 

методична служба проводить за такими напрямками:  

- відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у 

галузі дошкільної освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в 

практику роботи дошкільного закладу;  



192 

 

- розроблення методичних рекомендацій, зразків розвивальних 

посібників з різних видів роботи з дітьми тощо;  

- надання практичної допомоги працівникам дошкільного закладу, 

батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей;  

- систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у 

розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних 

працівників;  

- моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, 

майстерності педагогів дошкільного закладу, підвищення рівня психолого-

педагогічної культури батьків вихованців;  

- виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного 

педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та 

удосконалення професійної компетентності педагогів;  

- узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної 

служби, методичних кабінетів (центрів) міста (району) та інших структур;  

- створення позитивного психологічного клімату, запобігання 

виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі дошкільного 

закладу, їх вивчення і розв'язання;  

- організація взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами з 

метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою 

освіти.  

Зміст методичної роботи реалізується через такі форми:  

Колективні: 

- інструктивно-методичні наради; 

- педагогічні ради; 

- педагогічні ради; 

- педагогічні читання;  

- науково-практичні конференції;  

- теоретичні семінари; 

- семінари-практикуми; 
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- колективні перегляди освітнього процесу 

- виставки; 

- методичні об'єднання; 

- робота творчих груп. 

Колективні форми навчально-методичної роботи мають сприяти 

виробленню єдиної педагогічної позиції і підходів до важливих педагогічних 

проблем. Для них характерні наявність постійного складу педагогів, 

плановість і періодичність у роботі.  

Індивідуальні: 

- наставництво; 

- самоосвіта; 

- взаємовідвідування; 

- робота над проблемними питаннями; 

- атестація 

Індивідуальні форми спрямовані на методичне самовдосконалення і 

відіграють важливу роль у підвищенні культурно-професійного рівня 

вихователя.  

Групові форми: 

- методичні об'єднання;  

- школи передового досвіду;  

- школи молодого вихователя ; 

- наставництво;  

- семінари; 

- колективні перегляди освітнього процессу; 

- виставки; 

- робота творчих груп; 

- консультації. 

Групові форми роботи об'єднують педагогів за інтересами, однією 

мікропроблемою чи окремим напрямом. Вони максимально враховують 

потреби, інтереси, компетентність і рівень фахової підготовки з проблем 
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дошкільного виховання. Це такі форми, як методичні об'єднання, школи 

передового досвіду, школи молодого вихователя, наставництво, ініціативні 

групи та ін. 

Складність завдань навчально-методичної роботи в сучасному ЗДО, 

різнобічний, постійно оновлювальний характер її змісту, а також конкретні 

особливості того чи іншого навчального закладу передбачають постійне 

збагачення й підвищення ефективності традиційних форм навчально-

методичної роботи, пошук нових форм педагогічної діяльності. 

До традиційних форм навчально-методичної роботи належать: 

інструктивно - методичні наради, методичні об'єднання, семінари-

практикуми, конкурси педагогічної майстерності, індивідуальні методичні 

консультації, школи передового педагогічного досвіду, дні ініціативи і 

творчості, науково-практичні конференції тощо. 

Семінари (теоретичні, практичні) дозволяють педагогам ознайомитись 

із сучасними методиками в навчально-виховній діяльності, оперативно 

реагувати на актуальні проблеми навчання й виховання. 

Методичні об'єднання педагогів закладів дошкільної освіти традиційно 

є однією з найбільш поширених форм організації НМР. Зміст їх діяльності 

включає розробку навчальних планів і програм, встановлення міжпредметних 

зв'язків, обговорення відкритих занять і окремих методичних питань. 

Головна функція методичних об’єднань - ознайомлення вихователів із 

сучасним станом і перспективами розвитку дошкільної освіти, досягненнями 

вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки, передовим 

педагогічним досвідом; оновлення і поглиблення їх знань зі спеціальності та 

суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного 

рівня. 

Створюються методичні об’єднання за наявності в ЗДО не менш як 

трьох спеціалістів одного фаху. Керівник (голова) методичного 

об’єднання обирається із досвідчених вихователів (вихователів-методистів, 

старших вихователів) відкритим голосуванням його членів на два роки. 
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Засідання методичних об’єднань можуть проводитися щомісяця або 

щоквартально (залежно від актуальності питань, які розглядаються, умов, в 

яких вони працюють). Як правило, вони проводяться два рази на семестр. 

Зміст роботи методичних об’єднань повинен мати переважно 

навчально-методичний характер. На таких засіданнях розглядаються 

нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного 

процесу в ЗДО, актуальні питання методики дошкільного виховання 

проведення занять та інших видів діяльності в умовах ЗДО тощо. 

План роботи методичного об’єднання має містити його: 

· завдання на поточний навчальний рік; 

· основні напрями роботи, що випливають із нормативних документів, 

аналізу стану навчально-виховного процесу в ЗДО; 

· перелік засідань з визначенням їх тематики, форм, методів їх 

проведення та відповідальних за проведення. 

Зміст плану спрямовується на формування професійно-педагогічної та 

соціально-психологічної культури вихователів, розширення і поглиблення їх 

знань, продукування ними нових педагогічних ідей, інноваційних технологій, 

які сприяють забезпеченню якісної освіти. 

Активно діють районні та міські методичні об'єднання педагогічних 

працівників: вихователів, музичних керівників, практичних психологів, 

дефектологів, методистів, завідувачів. За наслідками роботи методичних 

об'єднань приймаються рекомендації, узагальнюється інформація про 

передовий педагогічний досвід (інформаційні картки, адреси передового 

педагогічного досвіду) і доводяться до колективів ЗДО з метою впровадження 

в навчально-виховний процес. 

 

7.2. Управління навчально-методичною роботою 

 

Управління навчально-методичною роботою − це цілеспрямована 

діяльність з планування, організації, мотивації та контролю процесу 
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навчально-методичної роботи з метою досягнення потрібного результату. 

Система навчально-методичної роботи в сучасному закладі  дошкільної 

освіти складається з керуючої та керованої підсистем. 

Керуюча підсистема − педагогічна рада, адміністративний орган 

управління (завідувач ЗДО), методичний кабінет. 

Керована підсистема − вихователь-методист, відділення (за 

спеціальностями), предметні комісії, тимчасові комісії з питань методичної 

роботи, атестаційна комісія. 

Всі вони взаємопов’язані й виконують особливі функції, а також 

використовують у своїй діяльності різні форми організації навчально-

методичної роботи, які націлені на підвищення професійної кваліфікації і 

педагогічної майстерності педагогів ЗДО. Відповідно до системного підходу 

заклад розглядається як цілісна система, що складається із взаємопов’язаних 

частин, кожна з яких вносить свій вклад у характеристику всієї системи.  

       Для того, щоб вирішити складні завдання, що постають перед 

дошкільним закладом, методичний кабінет ретельно вивчає педагогічний 

колектив - що є основою створення структури методичної роботи з 

педагогічними кадрами. Методична робота в нашому закладі дошкільної 

освіти  є максимально гнучкою, а саме: сприяє розвитку творчості, ініціативи, 

підвищує якість освітнього процесу. 

Осередком методичної роботи в закладі є методичний кабінет: 

       Першочергове завдання методичного кабінету в умовах 

інноваційних технологій – консолідувати зусилля на створенні моделі 

неперервної освіти педагогів, що є органічним компонентом вдосконалення 

навчально-виховного процесу. З огляду на це, методичній службі необхідно 

створити таке середовище, де б систематично здійснювались:  

• забезпечення інформаційної підтримки діяльності педагогів 

навчального закладу;  

• створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, 

науково-технічної інформації;  
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• надання навчально-методичних консультацій педрацівникам;  

• координація колективних форм і методів роботи та самоосвіти, 

спрямованих на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення 

фахової підготовки вихователів;  

• задоволення запитів, потреб вихователів в інформації професійно-

особистісної орієнтації;  

• організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу педагогів, упровадження досягнень кращого педагогічного 

досвіду та інноваційних технологій.  

Таким чином, зробимо висновок, що в сьогоднішніх умовах 

модернізації та інноваційної діяльності усі заклади дошкільної освіти мають 

багато загальних завдань, які можна вирішити за допомогою ефективно 

організованого інформаційного середовища методичного кабінету, 

впровадження інноваційних технологій.  

Поняття «інноваційна діяльність методичного кабінету дошкільного 

закладу» ми розуміємо як доцільно створені до сучасних вимог дошкільної 

освіти педагогічні умови інноваційного середовища методичної служби, 

ефективні і дієві форми, методи, технології роботи з педагогічними кадрами, 

які сприяють росту професіоналізму, компетентності, творчому розвитку 

всього педагогічного колективу і кожного вихователя зокрема, а як результат 

– гармонійно-розвинений, компетентний, адаптований до сучасних умов 

життя дошкільник.  

        В методичному кабінеті закладу  створені умови для організації 

методичної  роботи 

Інформаційні матеріали: 

- нормативні документи, інструктивно – методичні матеріали; 

- матеріали з правової освіти; 

- управління та контроль; 

-  дані про педпрацівників ЗДО; 

- матеріали атестації педпрацівників; 
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- робота з батьками; 

-  фото, відео – матеріали. 

        Вся методична робота в дошкільному закладі підпорядкована 

систематичному плану роботи, який складається на основі глибокого аналізу 

за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, здобутків, 

педагогічних знахідок. До річного планування залучаються всі працівники 

закладу, враховуючи їхню кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні 

запити, побажання, зауваження.  

         Види і форми планування освітнього процесу в закладі обговорюються 

та схвалюються педрадою на початку навчального року. При плануванні 

роботи закладу дошкільної освіти  керуємося принципом актуальності, 

науковості, наступності, перспективності, системності, які забезпечують 

відповідність змісту планів досягненням психолого-педагогічної науки та 

позитивного педагогічного досвіду, орієнтацію змісту плану на потреби 

сьогодення та забезпечення якості розвитку, вихованості та навченості дітей. 

         Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного 

колективу на реалізацію сучасного особистісно-орієнтованого підходу до 

дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання 

усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на 

педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових 

консультацій. На їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи 

вихователів.  

         Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють 

курси підвищення кваліфікації , відвідування семінарів, методоб’єднань, 

участь у роботі творчих груп, самоосвіта.  

         В закладі дошкільної освіти  створені умови для підвищення 

професійного рівня та формування компетентності педагогів. Вдало 

поєднанні колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи 

сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. Відповідно до 

річного плану в закладі створена творча група з досвічених вихователів, яка 
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працює над вивченням інноваційних технологій, опрацюванням актуальних 

для дошкільного закладу питань та впровадженням їх в практику роботи з 

дітьми. Належна увага приділяється вивченню передового педагогічного 

досвіду вихователів закладу, в даному напрямку проводиться широка 

роз'яснювальна та консультативна допомога для орієнтування у виборі 

тематики досвіду, правильного викладення матеріалу за відповідним 

напрямком роботи, підходів до оформлення.  

        

Діяльність вихователя - методиста  

Суттєву роль в управлінні відіграє вихователь-методист як заступник 

завідувача з НМР, який здійснює роботу за такими напрямами: 

організація методичних об’єднань (самоосвіта, курсова 

перепідготовка, 

методичні тижні, атестація, участь у семінарах, участь у роботі творчих 

груп); 

робота методичного кабінету (інформування, методичні бюлетені, 

методичні оперативки, обмін досвідом, семінари, педагогічні читання, 

конференції, виставка навчально-методичної літератури, тематичні виставки, 

тематичні дні книг, педагогічні читання); 

робота творчих мікрогруп (вивчення нових педагогічних ідей, участь 

у 

семінарах); 

апробація нових форм і методів навчання (аукціон педагогічних ідей, 

організація конференцій). 

Професійна компетентність методиста закладу дошкільної освіти  

впливає на якість і успішність організації НМР. Педагог постійно працює з 

інформацією, тому дуже важливо створити в кожному ЗДО таку структуру, як 

інформаційно-аналітичний відділ, у розпорядженні якого будуть сучасні носії 

електронної інформації, програмне забезпечення. Робота з інформацією, її 
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своєчасна обробка і прийняття відповідних рішень для подальшого втілення в 

життя мають велике значення в процесі управління. 

З метою підвищення ефективності навчально-методичної роботи 

здійснюється функція контролю. Крім того, педагоги повинні усвідомлювати, 

що на всіх етапах процесу управління НМР важливе значення має здійснення 

функції педагогічного аналізу, який передбачає вивчення й оцінку результатів 

діяльності. На основі аналізу робиться відповідна корекція змісту, форм і 

методів навчально-методичної діяльності. Таким чином, науково-методична 

діяльність потребує певного коригування. З цією метою в системі НМР 

дошкільного закладу доцільно, на нашу думку, створити спеціальний відділ 

(або сектор) – координаційний відділ, у функціональні завдання якого 

входило б узгодження дій педагогічних працівників, що працюють у різних 

підрозділах і безпосередньо один з одним не пов’язані. 

До координаційного відділу можуть входити як окремі педагогічні 

працівники, так і вихователь-методист, завідувач. Координатором навчально-

методичної роботи закладу дошкільної освіти виступає методист, який 

здійснює керування роботою тимчасової комісії, атестаційної комісії, 

експертної групи, а також відділеннями (за спеціальностями), предметними 

комісіями. 

Одним з важливих напрямів діяльності координаційного відділу є 

робота з тимчасовими комісіями з питань НМР, до яких входять і творчі 

групи. Необхідність створення тимчасових комісій зумовлена тим, що всьому 

педагогічному колективу важко відразу перебудувати свою роботу в напрямі 

запровадження в практику досягнень педагогічної науки. Потрібно, щоб хтось 

прокладав шлях, розробляв й апробовував на практиці рекомендації, в яких 

було б чітко вказано, що і як слід робити. 

Виходячи з цього, робимо висновок, що основне завдання методичної 

роботи полягає у створенні такого освітнього простору в закладі, де б 

повністю було з реалізовано творчий потенціал педагогічного колективу і 

кожного суб’єкту зокрема.  
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Головним напрямком у вирішенні завдань методичної служби є ідея 

діяльнісного підходу та формування в педагогів стійкої мотивації навчання 

новому.  

Умовою і результатом інноваційного типу навчання є сформованість у 

педагогів бажання і здатність самостійно вчитися, шукати в різних джерелах 

інформацію і застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути 

творчості та саморозвитку.  

У здійсненні інноваційної діяльності є і ряд проблем: недостатня 

підготовленість і поінформованість багатьох педагогів та керівників щодо 

інноваційної освітньої діяльності; підготовки вихователя-новатора, який 

володіє проективним мисленням, схильний до пошуку перспективних 

педагогічних технологій; недостатній рівень аналізу результативності 

дослідно-експериментальної роботи, прогнозування очікуваних результатів.  

Інноваційна освітня діяльність закладу дошкільної освіти  – це 

діяльність, завдяки якій відбувається розвиток освітнього процесу (тоді як 

традиційна освітня діяльність – це діяльність, що забезпечує стабільність 

освітнього процесу). Колектив, що реалізує інноваційну освітню діяльність 

виробляє нове уявлення про освітні цілі і завдання і засоби їх реалізації. 

Здійснюючи вибір шляхів оновлення педагогічного процесу, сучасний 

керівник, методист повинен розглядати якість освітнього процесу 

багатогранно:  

з точки зору дітей (інтереси, задатки, рівень розвитку);  

з точки зору батьків (ефективність освіти);  

з точки зору вихователя (результати індивідуального розвитку, психічне 

та фізичне здоров’я дітей);  

з точки зору керівника (ефективність діяльності кожного педагога, 

індивідуальний прогрес кожного вихованця).  

       Отже, інноваційна освітня діяльність – це складний процес, що 

потребує науково-методичного підходу на всіх рівнях управління.  
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Атестація педагогічних працівників проводиться атестаційними 

комісіями, кількість і персональний склад яких визначається і затверджується 

наказом їх керівника за погодженням з радою та комітетом профспілки 

дошкільного закладу. Атестаційна комісія створюється у складі: голови 

(керівника – завідувача ЗДО), його заступника, секретаря, членів комісії. 

Атестаційна комісія узагальнює результати вивчення професійної діяльності, 

підвищення фахової компетентності та загальної культури педагогічного 

працівника, який атестується, забезпечує об’єктивність експертних оцінок, 

дотримання основних принципів атестації педпрацівників, а також атестує і 

приймає рішення про відповідність педагога посаді, яку він обіймає, 

встановлює, підтверджує (або не підтверджує) одну із кваліфікаційних 

категорій: „спеціаліст‖, „спеціаліст 2 категорії‖, „спеціаліст 1 категорії‖, 

визначає відповідний посадовий оклад. 
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Контрольні питання: 

1. Що являє собою методична робота в ЗДО? 

2. Які переваги методичної роботи безпосередньо в ЗДО? 

3. Що є завданням і змістом даної роботи у ЗДО? 

4. Які існують форми методичної роботи у ЗДО? 

5. Розкрити зміст індивідуальної форми роботи у ЗДО. 

6. Що являє собою колективна робота у ЗДО, які її види. 

7. Які існують види групової форми методичної роботи у ЗДО, які їх 

особливості? 

8. У чому полягає організація методичної роботи в закладах 

дошкільної освіти? 

9. У чому полягає суть методичної роботи  в ЗДО? 
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10. Яка особливість методичної роботи на діагностичній основі? 
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РОЗДІЛ VІІІ. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

8.1. Теоретико-методологічні основи планування та організації 

освітнього процесу в ЗДО. 

План 

1. Мета та принципи побудови річного плану.  

2. Зміст і структура річного плану діяльності дошкільного навчального 

закладу.  

3. Методика підготовки річного плану.  

4. Перелік додатків до плану роботи ЗДО на рік.  

5. Використані джерела.  

Мета та принципи побудови річного плану. 

Річний план - це основний документ закладу дошкільної освіти, що 

регламентує його діяльність упродовж навчального року та літнього 

оздоровчого періоду відповідно до колегіально визначених завдань, 

розв’язання яких сприятиме оптимізації освітнього процесу. Розв’язання 

поставлених завдань вирішується шляхом визначення основних видів та форм 

роботи, спрямованих на оволодінні основоположними, принципово важливих 

напрямків оновлення змісту дошкільної освіти, на гуманізацію її цілей, на 

пошук сучасних підходів до організації життєвого простору малюків, які 

закладені у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. При 

плануванні роботи закладу дошкільної освіти керівникові потрібно 

додержувати таких принципів: законності, науковості, перспективності, 

наступності, системності, конкретності, оптимальності, гнучкості, 

колегіальності.  

Принцип законності вимагає, щоб накреслені в планах завдання та зміст 

роботи щодо їхнього виконання відповідали Закону України ҒПро 

дошкільну освіту‖, Положенню про дошкільний навчальний заклад, іншим 

нормативно-правовим документам, якими керуються у своїй діяльності 

заклади дошкільної освіти.  
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Принцип науковості полягає в тому, щоб план відповідав найновішим 

досягненням науки, зокрема з педагогіки, психології, сучасним вимогам 

наукової організації праці, перспективному педагогічному досвіду. Плануючи 

роботу, треба чітко уявляти перспективу розвитку - закладу дошкільної 

освіти, визначати завдання, які б спрямовували колектив педагогів на творчі 

пошуки, на ґрунтовний аналіз досягнутого.  

Принцип наступності розглядається як послідовне планування 

діяльності педагогічного колективу з урахуванням досягнутого та недоліків, 

допущених у роботі за минулі роки.  

Принцип системності полягає у тому, що план має складатися із 

взаємопов’язаних структурних одиниць, які охоплюють серію заходів, видів 

діяльності, які мають єдиний напрям їх розвитку, орієнтованого на 

оптимальне вирішення загальних цілей.  

Принципом конкретності в плані мають передбачатись актуальні і 

конкретні завдання, вирішення яких сприятиме подальшому вдосконаленню 

роботи закладу дошкільної освіти, усуненню наявних недоліків.  

Важливими умовами реального планування роботи закладу є 

врахування: типу закладу (загального розвитку, санаторний, спеціальний, 

комбінований, навчально-виховний комплекс); наявності ―вузьких‖ 

спеціалістів (учитель-дефектолог,учитель-логопед, практичний психолог, 

соціальний педагог тощо); специфічних особливостей конкретного 

педагогічного колективу; реальної обстановки та умов закладу дошкільної 

освіти; індивідуальних якостей тих, хто здійснюватиме на практиці 

накреслені заходи. Поставлені у річному плані завдання, як зазначено у листі 

Міністерства освіти і науки України, ҒПланування роботи в дошкільних 

навчальних закладах‖ ғ 1/9-455 від 03.07.2009 (далі лист МОН України) 

Ғможуть успішно розв’язуватися лише за умов конкретного визначення мети 

педагогічної діяльності та передбачення реальних можливостей її виконання‖.  

Принцип оптимальності тісно пов’язаний із принципом конкретності та 

передбачає необхідність вибору кращого варіанту заходів для реалізації 
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поставлених завдань з декількох можливих альтернатив. Під час планування 

необхідно пам’ятати, що не кількість запланованих заходів, їхня 

незвичайність тощо вплинуть на результат, а заходи, які відповідатимуть 

рівню професійної компетентності як керівника дошкільного навчального 

закладу, так і педагогів, які працюють у ньому.  

Для здійснення принципу гнучкості план треба складати так, щоб можна 

було вносити певні корективи, пов'язані із внутрішніми та зовнішніми 

змінами. У листі МОН України щодо планування зазначено, що оскільки Ғ 

річний план розробляється на перспективу, завідувач або вихователь-

методист на його основі уточнює, конкретизує, доповнює завдання, види, 

форми роботи поквартально (у річному плані може бути передбачена 

спеціальна графа для записів). 

 Дійсно у процесі розвитку плану здійснюється його уточнення та 

корегування залежно від об’єктивних умов. Проте кількість таких змін може 

бути зведена до мінімуму, якщо при його розробці врахувати принципи 

науковості, оптимальності, комплексності, перспективності, колегіальності. 

Реалізація принципу єдиноначальності та колегіальності спрямована на 

подолання суб’єктивності, авторитаризму в управлінні педагогічним 

процесом. Колегіальність у плануванні спирається на досвід і знання членів 

педагогічного колективу, їх участь у підготовці, розробці й обговоренні 

заходів, що сприятимуть вирішенню поставлених цілей, зіставлення різних 

поглядів, прийняття оптимального рішення. Водночас колегіальність не 

виключає особистої відповідальності кожного члена колективу за доручену 

справу. Єдиноначальність в управлінні забезпечує чітке розмежування і 

дотримання повноважень учасників педагогічного процесу, дисципліну і 

порядок. Єдиноначальність керівника не означає авторитарність та 

адміністрування, воно ґрунтується на глибокому знанні педагогіки і 

психології, соціальної психології, на урахуванні індивідуально-психологічних 

особливостей педагогів, дітей, батьків. Якщо колегіальність пріоритетна на 

етапі обговорення й ухвалення рішень щодо завдань та змісту плану, то 
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єдиноначальність необхідна насамперед на етапі їхньої реалізації.                  

ЗМІСТ І СТРУКТУРА РІЧНОГО ПЛАНУ  

Підготовка річного плану роботи закладу дошкільної освіти передбачає 

аналітичну діяльність керівника щодо обґрунтування того, що треба буде 

зробити для досягнення окреслених завдань. Тому сутність планування, як 

зазначалось вище, полягає у визначенні основних видів та форм діяльності, а 

також підбору та розстановки конкретних виконавців, у зазначенні термінів 

виконання наміченої роботи. Опрацювання плану на наступний навчальний 

рік необхідно починати ще наприкінці поточного навчального року. Проект 

плану рекомендується скласти орієнтовно до 20-25 червня. У серпні він 

остаточно редагується і подається на розгляд педагогічної ради. План 

складається на основі підсумків роботи за минулий рік. Річний план роботи 

закладу дошкільної освіти складається на навчальний рік та літній 

оздоровчий період, схвалюється педагогічною радою, затверджується 

керівником закладу дошкільної освіти і погоджується з відповідним органом 

управління освітою. План роботи на оздоровчий період додатково 

погоджується з територіальною санітарно-епідеміологічною службою. Згідно 

з листом МОН України щодо планування, ―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, решта є новими). У разі поглибленого та 

всебічного вивчення педагогічним колективом одного чи двох конкретних 

питань протягом року кількість завдань може бути меншою. Для закладів 

дошкільної освіти із сезонним перебуванням дітей, одно-двогрупових, з 

групами короткотривалого перебування кількість завдань також може бути 

меншою - одне чи два завдання‖.  

Структура річного плану складається із розділів, що представлені у 
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листі МОН України та розміщені у тій послідовності, яка найповніше 

відображає логіку та сутність написання плану.  

Розділ 1. Аналіз роботи за минулий рік, завдання на навчальний рік. 

Розділ 2. Методична робота з кадрами.  

Розділ 3. Робота методичного кабінету.  

Розділ 4. Організаційно-педагогічна робота.  

Розділ 5. Вивчення стану життєдіяльності дітей.  

Розділ 6. Адміністративно-господарська діяльність.  

Важливими аспектами роботи закладу, які необхідно висвітлювати у 

річному плані, є медико-профілактичні заходи, організація свят, розваг, 

театралізованих дійств, гурткова діяльність. Також варто зазначити, якщо у 

закладі дошкільної освіти є посада практичного психолога, то обов’язковим 

має бути ҒРічний план практичного психолога‖, який затверджує керівник 

закладу дошкільної освіти та погоджує керівник методичної служби району 

(міста, області) або керівник Центру практичної психології.  

Отже, річний план закладу дошкільної освіти повинен мати такі 

додатки:  

1. План-графік свят та розваг у дошкільному навчальному закладі.  

2. План роботи гуртка Ғ ‖.  

3. План спільної роботи закладу дошкільної освіти ғ та 

загальноосвітньої школи ғ ғ на 20 -20 н. р. (затверджений директором 

школи та директором ЗДО).  

4. Річний план практичного психолога закладу дошкільної освіти.  

5. Медико-профілактичні заходи закладу дошкільної освіти.      

Останнім часом чимало уваги приділяється питанням охорони життя та 

безпеки життєдіяльності дітей, охороні дитинства. Тому в деяких закладах 

дошкільної освіти додатком до річного плану також є: 

 6. План заходів закладу дошкільної освіти Ғ Охорони життя та 

безпеки життєдіяльності дітей‖.  

7. План заходів закладу дошкільної освіти ғ щодо Ғ Охорони 
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дитинства‖.  

Треба відмітити, що титульна сторінка річного плану повинна мати 

чіткі реквізити: погодження з управлінням освіти, схвалення педагогічною 

радою, правильна назва документа, повна назва закладу.  

Методика підготовки річного плану  

Методика підготовки річного плану має 4 етапи:  

І етап – накопичення інформації про вплив планування на результати 

якості розвитку, виховання та освіти.  

ІІ етап - складання плану - проекту.  

ІІІ етап – розгляд плану – проекту керівником ЗДО, його корекція, 

обговорення на педраді в червні.  

ІУ етап – затвердження на засіданні педагогічної ради ЗДО, погодження 

з райво( серпень). 

  План стає документом, обов’язковим для виконання. План – 

проект складає творча група ( члени адміністрації, ради ЗДО, методичної 

ради,  досвідчені педагоги). В березні можна запропонувати вихователям 

подати пропозиції стосовно річного плану. У квітні – червні план роботи ЗДО 

на повний навчальний рік обов’язково обговорюється на засіданні педради 

ЗДО і затверджується на серпневій педраді, перед початком нового 

навчального року. Планування роботи ЗДО на рік – процес творчий і 

достатньо складний. Варто підкреслити , що успіх у плануванні роботи 

залежить від правильно обраної мети, яка має бути реальною. Визначенню 

мети мають передувати діагностика проблем ЗДО із використанням сучасних 

психолого-педагогічних технологій, вивчення думки громадськості, потреб 

населення території, на якій знаходиться ЗДО, в освітніх послугах, рівня 

розвитку дітей. Планування роботи на рік має бути процесом творчості всього 

педагогічного колективу, зорієнтованого на конкретні кінцеві результати. 

При складанні плану важливо враховувати умови розвитку ЗДО, професійний 

рівень педкадрів, якісні показники освітнього процесу, рівень вихованості, 

захворюваності вихованців, інші напрямки діяльності ЗДО. Вимоги до 
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оформлення плану:  

1. Друкований варіант.  

2. Титульний лист.  

3. Затвердження керівником закладу дошкільної освіти.  

4. Погодження з відділом освіти райдержадміністрації.  

Для цілісного сприймання змісту роботи закладу дошкільної освіти на 

рік планування доцільно розпочинати зі складання узагальненого плану на 

ватмані, який допоможе з’ясувати терміни, форми та види діяльності (додаток 

4). Такий план краще заповнювати, використовуючи олівець, щоб можна було 

легко зробити зміни у написаному. В узагальненому плані треба прописувати 

тему та порядок денний педагогічних рад, семінарів, щоб уникати 

дублювання в назвах консультацій, творчих груп, інших форм методичної 

роботи, а також для того, щоб чітко окреслити форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами та її зміст. У такому плані треба прописати види 

вивчення стану життєдіяльності дітей. Додатком до узагальненого плану має 

бути схема-таблиця участі педагогів у методичній роботі закладу та міста. 

Така схема-таблиця відобразить рівень методичного навантаження на 

кожного педагога закладу дошкільної освіти з урахуванням їхніх освітнього 

та кваліфікаційного рівнів. На основі цього узагальненого плану 

розробляється докладніший річний план роботи закладу дошкільної освіти на 

рік. Форми побудови річного плану, розділів плану, послідовності їхнього 

розміщення та змістового наповнення можуть бути різними, але частіше 

використовують помісячну або блочну форму написання річного плану:  

• у помісячній формі прописують усі розділи річного плану, які 

окреслюють у таблицях на кожен місяць навчального року;  

• у блочній формі передбачено розробку змісту кожного розділу плану в 

окремих таблицях на весь навчальний рік.  

            Планування роботи на літній оздоровчий період є не менш 

легким процесом, ніж складання плану на навчальний рік. Проект даного 

плану варто починати розробляти вже на початку навчального року, адже 
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саме наприкінці серпня, коли відбувається педагогічна рада, або у вересні, 

коли відбувається виробнича нарада колективу, керівник та члени колективу 

аналізують якість проведення літнього оздоровлення й ухвалюють рішення 

щодо покращення організації роботи в цей період у наступному році. Кінець 

квітня, початок травня - є періодом активної підготовки до організації роботи 

закладу дошкільної освіти у літній оздоровчий період. У цей час проект 

плану, з урахуванням окреслених упродовж навчального року заходів щодо 

вирішення річних завдань, остаточно доопрацьовується, редагується та 

затверджується на останній у навчальному році педагогічній раді або 

виробничій нараді колективу. У плані має бути у наявності аналіз роботи 

закладу дошкільної освіти під час літнього оздоровчого періоду, наявність 

усіх рекомендованих розділів річного плану.  

3. СКЛАДАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ закладу дошкільної 

освіти Зміст, структура і форми планування визначаються адміністрацією 

конкретного навчального закладу – головне, щоб під час його складання 

витримувалися принципові положення і вимоги щодо планування. План 

роботи ЗДО повинен бути стислим, конкретним, лаконічним, передбачати 

заходи, які обов’язково мають бути виконаними та виконання яких можна 

контролювати. В основу системи планування роботи ЗДО мають бути 

покладені державні нормативні документи про освіту:  

1.Конституція України;  

2.Закони України ‖Про освіту‖, ‖Про дошкільну освіту‖, ‖Про мови‖ 

3.Положення про ЗДО; 

 4.Національна доктрина розвитку освіти.  

Річний план роботи ЗДО має відповідати Концепції і Програмі розвитку 

навчального закладу, тощо.  

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ ЗА МИНУЛИЙ РІК ТА ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК  

Перед розробкою річного плану на наступний рік керівник здійснює 

ретельний аналіз роботи дошкільного навчального закладу щодо виконання 



213 

 

завдань попереднього річного плану.  

Основними вимогами до аналізу результатів виконання річного плану є:  

• чіткість викладу фактичного матеріалу;  

• логічна послідовність;  

• точність оцінок, що виключає суб’єктивність тлумачення;  

• урахування причинно-наслідкових зв’язків;  

•застосування засобів унаочнення: таблиці, графіки, діаграми тощо. 

 Сутність аналізу підсумків навчального року полягає в тому, щоб: 

•зіставити, порівняти, оцінити результати;  

• визначити умови, що забезпечують успіх (для його закріплення і 

розвитку в наступному році);  

• виявити причини, що викликали недоліки, із вказівкою їхніх 

негативних наслідків тощо.  

ҒВ аналізі роботи закладу за минулий рік, з якого починається план, 

висвітлюються результати діяльності всіх підрозділів закладу з конкретними 

висновками щодо здобутків, труднощів, недоліків та причин їх виникнення‖ 

Керівникові потрібно уникати загальних фраз, які несуттєві для прикінцевого 

результату, визначення шляхів вирішення завдань, а формулювати чіткі 

конкретні висновки. Для побудови аналізу кінцевих результатів діяльності 

закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік користуйтеся 

підходами, що окреслено у Розділі 1. Не буде помилкою, якщо перший розділ 

річного плану буде представлений у формі стислого аналізу результатів 

роботи закладу дошкільної освіти за минулий рік через призму виконання 

поставлених перед колективом пріоритетних завдань, відкритості закладу для 

батьків, колег, суспільства й називатися  

ҒВступ‖. Акценти мають бути зроблені на таких питаннях як: 

• кадрове забезпечення (якісний склад за штатним розписом, зростання 

освітнього та кваліфікаційного рівня);  

• якісні зміни (проблеми та досягнення) в організації життєдіяльності 

дітей, навчально-методичному та матеріально-технічному забезпеченні 
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освітнього процесу, методичної роботи (внутрішньосадової, районної, 

міської). Головне, щоб вступ до річного плану мав аналітичний характер, 

давав змогу побачити причини зниження чи підвищення якості дошкільної 

освіти у закладі дошкільної освіти та зрозуміти, чому саме такі головні 

завдання річного плану визначено колективом на наступний навчальний рік. 

Під час визначення завдань на новий навчальний рік варто врахувати:  

- завдання, пов’язані з позитивними змінами у формуванні системи 

моральних цінностей, заходами щодо зміцнення здоров’я, соціального 

захисту дітей, у рівні їх успішності ;  

- завдання, пов’язані з удосконаленням НВП на основі апробації та 

впровадженням інноваційних технологій;  

- завдання, пов’язані із забезпеченням підвищення рівня професійної 

компетентності педагогів;  

- завдання, пов’язані зі створенням системи взаємовідносин ЗДО та 

школи;  

- завдання, пов’язані з удосконаленням системи управління ЗДО, 

забезпеченням необхідних організаційних, науково-методичних, 

матеріальнотехнічних, інформаційних умов реалізації плану роботи ЗДО на 

навчальний рік.  

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ  

Треба зазначити, якщо у певному місяці будь-яка форма роботи, що 

пропонується, не запланована, то цей блок у схемі річного плану залишається 

порожнім або не визначається.  

БЛОК 2.1. Підвищення професійної компетентності  

ҒПередбачаються, як правило, традиційні форми роботи, що 

спрямовані на інформаційну обізнаність, навчання, здатність варіативно й 

ефективно застосовувати на практиці методи і прийоми: семінари, семінари-

практикуми, засідання круглих столів, консультації, відкриті покази різних 

видів роботи тощо‖  

Семінари. Прописується вид семінару (проблемний, теоретичний, 



215 

 

семінар-практикум, практикум), назва семінару, номер засідання, питання 

засідання, відповідальні.  

Консультації. Плануються 6-7 загальних консультацій на рік.  

Важливим для підвищення педагогічної майстерності педагогів є робота 

різних ҒШкіл‖, як-от: ―Школа молодого вихователя‖, ―Школа педагогічної 

майстерності‖ тощо. Якщо в дошкільному закладі не працює ҒШкола 

молодого вихователя‖, то забезпечується діяльність таких форм роботи з 

молодими педагогами, як ҒНаставництво‖ або ҒСтажування‖.  

Відкриті покази. Як правило, у цьому пункті окреслюються покази, що 

передують проведенню педагогічних рад за певною темою або напрямком. 

Деякі інші форми методичної роботи (школи, семінари, самоосвіта) в разі 

необхідності також можуть супроводжуватися відкритими показами. 

Необхідно прописувати тему показу, хто здійснює показ, у якій віковій групі. 

Інші форми методичної роботи прописуються ті, які будуть проводиться саме 

у цьому місяці.  

БЛОК 2.2. Удосконалення професійної творчості  

У блоці передбачаються нетрадиційні форми роботи: майстер-класи, 

клуби, творчі лабораторії тощо. Групи (творчі, ініціативні, проблемні тощо) 

прописуються ті, які здійснюватимуть роботу саме у цьому році. Якщо 

плануєте у певному місяці засідання групи, то обов’язково прописується 

назва групи, номер засідання, зміст засідання. У цьому блоці необхідно 

планувати також творчі конкурси та огляди.  

БЛОК 2.3. Самоосвіта  

У методичному листі МОН України визначено, що підрозділ самоосвіта 

передбачає Ғ обмін досвідом, взаємовідвідування, обговорення новинок 

педагогічної літератури тощо‖, тобто визначаються основні етапи методичної 

допомоги педагогам щодо реалізації особистих планів самоосвіти.  

БЛОК 2.4. Педагогічні ради  

Зазвичай планують 3-4 засідання педагогічної ради на рік. Обов’язково 

прописується назва педагогічної ради (якщо вона тематична), порядок денний 



216 

 

із визначенням форми розкриття кожного пункту, відповідальних. БЛОК 2.5. 

Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі міста та 

області  

Атестація. Щоб правильно спланувати роботу, керівникові необхідно 

керуватися Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, 

чітко дотримуючи термінів щодо порядку проведення атестації. Отже, в 

річному плані треба накреслити заходи, що відображають послідовність 

процедури атестації педагогів:  

• видання наказів;  

•засідання атестаційної комісії;  

• вивчення роботи педагогів, які атестуються у поточному році; 

 • проведення ради дошкільного навчального закладу (або позачергової 

педагогічної ради), на якій керівник ознайомлює членів педагогічного 

колективу з атестаційними характеристиками педагогів, які атестуються, та 

визначає оцінку професійної діяльності, загальної культури, моральних 

якостей зазначених педагогів;  

•інше.  

Курсова перепідготовка.  

Прописується прізвище, ім’я по батькові педагога, який проходитиме 

перепідготовку, назва і термін проходження курсів. Участь у методичній 

роботі міста та області передбачає висвітлення участі педагогів у семінарах, 

методичних об’єднаннях, у роботі творчих груп тощо.  

БЛОК 2.6. Дігностика, моніторингові дослідження  

Варто зазначити, що вивчаючи роботу закладу за різними напрямками 

освітньої діяльності, керівники та педагоги долучаються до діагностичних 

методик та моніторингових досліджень з питань розвитку дітей, професійної 

компетентності педагогів тощо. Ця робота на сучасному етапі не набула свого 

належного розвитку в системі організації методичної роботи закладу 

дошкільної освіти, тому питання моніторингу та діагностики потребує 

більшої уваги таи відповідно до рекомендацій К. Крутій  вводиться у річний 
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план.  

РОЗДІЛ 3. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ  

Методичний кабінет є центром методичної роботи, осередком традицій 

закладу дошкільної освіти, які вже склалися впродовж багатьох років його 

існування. Головне завдання вихователя-методиста полягає у тому, щоб 

зробити накопичений досвід доступним, навчити педагогів користуватися 

наявним методичним обладнанням; створити науково-методичний осередок 

для педагогів і батьків тощо. З цією метою 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 

(наочнодидактичними посібниками, науковою, навчально-методичною, 

енциклопедичною літературою, іграшками, атрибутами, аудіовізуальними 

засобами тощо);  

• створення каталогів і картотек, упорядкованих за розділами, темами, 

актуальними проблемами і питаннями;  

• складання анотацій;  

• оформлення тематичних стендів, виставок. До цієї роботи бажано 

залучати не лише вихователів, а й фахівців певного профілю - членів 

педагогічного колективу.  

Доцільним буде введення у даний розділ роботи щодо впровадження 

додаткових програм та методик в освітній процес дошкільного навчального 

закладу або конкретного педагога.  

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА  

БЛОК 4.1. Робота з батьками  

Форми роботи з батьками прописують ті, які проводитимуть саме у 

цьому місяці. Це можуть бути: загальні батьківські збори; групові батьківські 
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збори; робота батьківського комітету; лекції, консультації з питань виховання 

дітей у родині; наочна пропаганда; виставки; виступи у засобах масової 

інформації; діяльність різних гуртків та шкіл (молодої матері, батька, дідусів, 

бабусь) сімейні клуби; дні відкритих дверей; соціально-педагогічний 

патронат; вивчення досвіду родинного виховання. Доцільно передбачити 

ознайомлення батьків з вимогами Державної базової програми, надати 

рекомендації щодо її використання у домашніх умовах сім’ї. Загальні 

батьківські збори планують, за потреби, один-два рази на рік. Найдієвішою 

формою роботи з батьками є групові збори, які проводять дватри рази на рік. 

У додаток до річного плану можуть включатися плани роботи з батьками у 

вікових групах.  

БЛОК 4.2. Загальні заходи для дітей  

До цього блоку помісячно включають розваги, свята, Дні здоров’я, 

театральні дійства, виставки, конкурси тощо, які відповідають заходам, 

запланованим у плані-графіку свят та розваг, що є додатком до річного плану. 

План має включати масові заходи, дійства музично-естетичного циклу 

відповідно до Інструкції про ділову документацію у дошкільному 

навчальному закладі та спортивно-масові і фізкультурно-оздоровчі заходи 

відповідно до вимог Інструкції й методичних рекомендацій Міністерства 

освіти і науки України  

ҒФізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу‖ 

від 16.08.2010 р. ғ 1/9-563, наказу Міністерства освіти і науки України від 

21.07.2003 р. ғ 486  

ҒПро систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 

навчальних закладів‖.  

БЛОК 4.3. Співпраця зі школою  

Річний план роботи має включати реальні і змістові форми співпраці 

закладу дошкільної освіти та школи, які спрямовані на налагодження ділових 

контактів між:  
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• педагогічними колективами;  

• дитячими колективами ЗДО та школи;  

• педагогами школи та вихованцями ЗДО;  

• педагогами початкових класів школи, вихователями та батьками дітей 

випускних груп ЗДО.  

БЛОК 4.4. Взаємодія закладу з установами, організаціями  

У цьому блоці визначають заходи, що передбачені у спільних планах з 

управлінням з надзвичайних ситуацій, пожежної охорони тощо. Також 

плануються форми роботи з театрами, музичними школами, музеями, 

медичними закладами тощо.  

РОЗДІЛ 5. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ДІТЕЙ  

Перш ніж складати план вивчення стану організації життєдіяльності 

дітей за будь-якою формою оформлення, керівникові варто розробити 

циклограму контролю, яка має бути побудованою за результатами підсумків 

за минулий навчальний рік та візуально представляла б систему вивчення 

роботи закладу з освітньої діяльності на навчальний рік. Розробляючи 

циклограму контролю (вивчення стану організації життєдіяльності дітей), 

керівнику важливо, перш за все, визначити мету, завдання та зміст вивчення, 

а потім - продумати, який вид організації вивчення у цьому разі буде 

найрезультативнішим: тематичний, фронтальний (комплексний), підсумковий 

чи оперативний.  

Використання терміна ―фронтальний контроль‖ замість терміна 

Ғкомплексний‖, який останнім часом застосовують у класифікації контролю 

за змістом, обумовлено необхідністю уникнути подвійної термінології. Адже 

комплексним може бути контроль за обсягом проведення (класифікація 

контролю за В. Бондар), а також комплексним вивченням діяльності закладу 

дошкільної освіти є атестація.  

―Атестація - це комплексне вивчення діяльності дошкільного 

навчального закладу, яку здійснюють органи управління освітою з метою 
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визначити реальний стан матеріально-технічних та медико-педагогічних 

умов, стан організації та здійснення навчально-виховного процесу, рівень 

професійної майстерності керівних і педагогічних працівників, ефективності 

управління дошкільним навчальним закладом тощо‖. (Лист Міністерства 

освіти і науки України від 27.11.2007 р. ғ 1/9-711 ҒПро проведення 

державної атестації дошкільних навчальних закладів‖.) Вибіркове вивчення 

стану життєдіяльності дітей, що Ғмає на меті перевірку виконання 

попередніх пропозицій, окремих рішень тощо‖ (відповідно до листа МОН 

України щодо планування [8]) та яке у класичному варіанті має назву 

Ғоперативний контроль‖, варто конкретизувати у щомісячній схемі-плані 

контролю, адже зміст оперативного вивчення уточнюється, доповнюється 

помісячно, поквартально. Пропонуємо два варіанти оформлення цього 

розділу, хоча їх може бути і більше, та надамо деякі роз’яснення щодо їхнього 

змісту (див. нижче).  

РОЗ'ЯСНЕННЯ до II варіанту розробки розділу 5. Контроль за станом 

організації діяльності закладу дошкільної освіти  

У даному варіанті змінено назву розділу у зв’язку з тим, що цей розділ 

включатиме вивчення не лише питання організації освітнього процесу, а й 

усіх напрямків діяльності закладу. Відповідно до листа Міністерства освіти та 

науки України ҒПланування роботи в дошкільних начальних закладах‖ у 

цьому розділі визначаються основні напрямки вивчення роботи, їхній зміст, 

вказуються терміни, форми підбиття підсумків, відповідальні тощо. Вважаємо 

за доцільне окреслити такі напрямки вивчення стану організації діяльності 

дошкільного навчального закладу, які б відповідали блокам інформаційно-

аналітичної бази дошкільного закладу:  

1. Організаційно-правові засади діяльності закладу.  

2. Матеріально-технічна та навчально-методична база.  

3. Кадрове забезпечення.  

4. Управлінська діяльність.  

5. Медичне обслуговування.  
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6. Харчування дітей.  

7. Освітня робота.  

8. Робота з сім’єю та школою.  

Саме ці напрямки (питання) визначені основними у системі оцінювання 

діяльності закладу дошкільної освіти відповідно до листа Міністерства освіти 

та науки  

РОЗДІЛ 6. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧА РОБОТА  

БЛОК 6.1. Створення розвивального життєвого простору дитини У 

блоці плануються заходи щодо ремонту приміщень, придбання та ремонт 

меблів, оснащення майданчиків, фізкультурних зон, методичних та 

лікувально-профілактичних кабінетів, спеціалізованих кімнат для роботи 

гуртків, благоустрій та озеленення території; виготовлення обладнання для 

груп тощо.  

БЛОК 6.2. Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного 

навчального закладу, виробничі наради  

Відповідно до п. 45 Положення про дошкільний навчальний заклад, 

органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є 

загальні збори (конференції) колективу дошкільного навчального закладу та 

батьків або осіб, які їх замінюють. Загальні збори (конференції) заслуховують 

звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної 

діяльності й оцінюють його професійно-педагогічну діяльність, розглядають 

питання освітньої, методичної, економічної і фінансово-господарчої 

діяльності дошкільного навчального закладу. Загальні збори (конференції) 

скликають за потреби, але відповідно до п. 45 Положення про дошкільний 

навчальний заклад, не рідше одного разу на рік. Однією із форм проведення 

загальних зборів є щорічне звітування керівника закладу про свою діяльність. 

У п. 47 Положення про дошкільний навчальний заклад зазначено, що у період 

між загальними зборами (конференціями) діє рада дошкільного навчального 

закладу, діяльність якої регулюється Статутом.  

Рада закладу дошкільної освіти організовує виконання рішень 
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загальних зборів (конференцій), розглядає питання поліпшення умов для 

здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, 

поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо 

морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного 

процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків. До 

складу ради дошкільного навчального закладу обираються пропорційно 

представників від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх 

замінюють. Засідання ради закладу дошкільної освіти є правомірним, якщо в 

ньому беруть участь не менше двох третин її членів. Кількість засідань ради 

закладу нормативно не регламентується, однак практика засвідчує 

доцільність проведення щоквартально.  

Виробничі наради у закладі дошкільної освіти є важливою формою 

колективної праці як для всього колективу закладу, так і для певних 

структурних груп працівників. Для обговорення на виробничих нарадах 

вносять різні питання, наприклад, трудова дисципліна, культура праці і 

побуту в дошкільному навчальному закладі, охорона життя і здоров’я дітей 

тощо. Як правило планують 3-4 засідання виробничих нарад на рік. 

Обов’язково прописують порядок денний зібрання.  

Якщо у закладі дошкільної освіти діє піклувальна рада - орган 

самоврядування (відповідно до п. 48 Положення про дошкільний навчальний 

заклад), то її діяльність обов’язково планується.  

БЛОК 6.3. Інструктажі  

У блоці ҒІнструктажі‖ зазначається вид інструктажу, створення комісій 

(з виконання інструкцій щодо охорони життя та здоров’я дітей, з охорони 

прав дитини, з цивільної оборони тощо) та перевірка їх діяльності. Також у 

цей блок можна прописувати діяльність щодо складання графіків роботи 

персоналу, створення комісій з харчування. Треба пам’ятати, що питання 

безпеки життєдіяльності дітей охоплює роботу з дошкільнятами, 

педагогічним, медичним, технічним персоналом та батьками, тому ця робота 

простежується через різні форми за всіма напрямками діяльності закладу 
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дошкільної освіти, тому доцільно винести план роботи з безпеки 

життєдіяльності дітей у додаток Орієнтований перелік додатків до плану 

роботи ЗДО на рік:  

1.Режим роботи ЗДО.  

2.Список педагогічних працівників.  

3.План – графік внутрішнього контролю.  

4. План роботи методичної ради ЗДО.  

5. План роботи ради ЗДО.  

6. План роботи школи молодого педагога.  

7. Графік вивчення системи роботи педагогів, що атестуються  

8. Календар спортивно – масових заходів.  

9. План роботи батьківського лекторію.  

10. План проведення батьківських зборів.  

11. Наступність у роботі ЗДО та ЗОШ.  
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8.2. Контроль як загальна функція педагогічного менеджменту 

 

Контрольно-аналітична діяльність у ЗДО здійснюється згідно із 

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

дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.03.2003 ғ 305, власним статутом, Концепцією 

розвитку ЗДО, іншими нормативно-правовими актами. Контрольно-

аналітичну діяльність у закладі здійснюють директор та вихователь-методист 

за постійного психологічного супроводу практичного психолога. 

Метою контрольно-аналітичної діяльності є забезпечення якості 

освітнього процесу і надання кожному педагогові конкретної допомоги, 

удосконалення педагогічного процесу у всіх групах. Цієї мети адміністрація 

досягає завдяки: 

 вивченню стану освітнього процесу та оцінювання його 

результатів, виробленню рекомендацій щодо розвитку та саморозвитку 

особистості педагога, дитини на основі їхніх природних задатків; 



226 

 

 виявленню факторів та умов, що позитивно і негативно впливають 

на освітній процес у ЗДО; 

 делегуванню відповідальності педагогам, які досягають стабільно 

високих результатів, сприянню переходу їх до самоконтролю. 

Контроль − одна з функцій управління, призначення якої − виявлення 

можливих відхилень величини фактичних параметрів керованої системи від 

бажаних (мети, завдання, норми тощо) із метою забезпечення досягнення 

організацією своїх цілей . 

Контроль − це одна із функцій управління, яка має чітко виражений 

аналітичний характер. Контрольно-аналітична діяльність є найважливішою 

складовою діяльності керівника в системі освіти. Її метою є зіставлення 

досягнутих результатів із запланованими, забезпечення виконання 

управлінських рішень, запобігання можливим помилкам. Основною умовою 

результативності контрольно-аналітичної діяльності є компетентність 

керівника. За П. Маслєнніковим, контроль є системою управлінських дій, яка 

визначає відповідність ходу і результатів навчально-виховного процесу 

поставленим перед школою завданням і накреслює шляхи усунення недоліків, 

помилок і причин, які їх породжують. 

П. Третьяков вважає, що внутрішньошкільний контроль (самоконтроль) 

являє вид діяльності керівників разом із представниками громадських 

організацій щодо встановлення відповідності всієї системи навчально-

виховної роботи ЗДО загальнодержавним вимогам (нормативам). 

Завдання контролю: 

 1. Визначення фактичного стану об’єкта чи його частини в цей момент 

часу. 

2. Прогнозування стану та поведінки об’єкта чи його частин на 

визначений майбутній період часу. 

3. Зміна стану та поведінки об’єкта чи його частини так, щоб у разі 

зміни зовнішніх умов у допустимих межах було забезпечено необхідні та 

оптимальні значення характеристик об’єкта чи його частини. 
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4. Завчасне визначення причин відхилень значень характеристик 

об’єкта від заданих (тих, що передбачались). 

5. Збирання, обробляння, передача інформації про стан об’єкта. 

6. Забезпечення стійкого стану об’єкта у разі досягнення критичних 

значень характеристик об’єкта [47, с. 106−107]. 

У науковій літературі виділяють види, методи і форми контролю. Однак 

якщо погляди вчених щодо виділення основних видів контролю в цілому 

збігаються, то в поглядах на методи і форми контролю досить багато 

розбіжностей. Нижче наведено визначення цих понять. 

Вид контролю − це групування за спільними ознаками управлінських 

дій, спрямованих на визначення відповідності поточних та підсумкових 

результатів роботи ЗДО запланованим.  

Метод контролю − це система прийомів, які застосовують суб’єкти 

управління для зіставлення результатів роботи ЗДО із запланованими 

відповідно до цілей діяльності ЗДО. До методів контролю слід віднести 

перегляд документації, бесіду, спостереження, хронометраж та ін. 

Форма контролю − це зовнішній вираз діяльності суб’єктів управління 

по відношенню до об’єктів управління щодо реалізації функції контролю в 

результаті застосування відповідних методів згідно з поставленими цілями. 

Таким чином, форми контролю можуть бути усними , писемні, (таблиці, 

графіки, діаграми, комбіновані. 

Згідно з положеннями теорії менеджменту, контроль реалізується в 

кілька етапів: 

1. Визначення стандартів і критеріїв. 

2. Оцінювання виконання. 

3. Порівняння досягнутих результатів з установленими 

стандартами. 

4. З’ясування необхідності коректив. 

Ефективність контролю залежить від таких чинників: 
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− об’єктивність критеріїв і стандартів, які б забезпечували реальні 

можливості людей та справедливість контролю; 

− якісне інформування про стан контрольованих об’єктів і процесів; 

− двобічне спілкування між працівниками органів контролю та особами, 

діяльність яких контролюється; 

− уникнення прискіпливого контролю; 

− використання методів матеріального стимулювання за дотримання 

встановлених критеріїв, досягнення запланованих результатів; 

− впровадження інформаційно-управлінської системи контролю; 

− надання особливої уваги контролю виробничих процесів. 

Діяльність директора ЗДО щодо створення ефективної системи 

внутрішньо садового  контролю має кілька етапів. З деякими змінами можна 

запропонувати використання підходів П. Третьякова, який, розглядаючи 

більш вузьку проблему − вивчення й оцінювання управлінської діяльності 

керівників ЗДО, виділяє підготовчий, діагностичний, аналітичний і 

заключний етапи. 

Бажано, щоб суб’єктами контролю виступали не тільки члени 

адміністрації ЗДО, а й представники вихователів, громадських організацій і 

батьків. Управлінські рішення щодо проведення окремих видів контролю 

повинні бути зафіксовані документом − наказом, протокольним дорученням 

тощо. Важливим є також доцільний підбір виду, методів і форм контролю. На 

наступному, діагностичному етапі визначають, згідно з визначеними 

термінами вивчення об’єкта контролю, його відповідність існуючим 

стандартам. 

Третій, аналітичний, етап передбачає оброблення отриманої інформації, 

з’ясування причин, що обумовлюють діяльність об’єкта, який вивчався. На 

заключному етапі формулюють висновки і рекомендації, складають плани, 

що дозволяють внести позитивну динаміку в діяльність об’єкта, тобто 

створюють підґрунтя для корекційної діяльності. Результати контролю 

переважно відображують у довідці, яку доводять до відома всього 
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педагогічного колективу або його частини. Це може відбуватися на засіданні 

педагогічної чи методичної ради, методичного об’єднання, нараді при 

директорові та ін., що повинно знайти своє відображення у відповідному 

протоколі. Як правило, на підставі довідки складають наказ, який 

доводять до відома під підпис учасникам педагогічного процесу, чиї прізвища 

в ньому відображені. Наказ вивішують на дошці оголошень закладу. 

Результати всіх видів контролю обов’язково фіксуються адміністрацією 

закладу освіти в книгах запису наслідків внутрішньосадового  контролю. Слід 

зазначити, що суттєвою помилкою більшості керівників ЗДО є 

незавершеність повного управлінського циклу під час реалізації функції 

контролю. Ефективність контролю залежить від його систематичності та 

системності. Тому, виходячи з положень системного підходу, варто 

організувати контроль діяльності підсистем ЗДО згідно з їх ієрархією на 

основі алгоритмів управління. Такі 

підходи є доцільними у зв’язку з тим, що, як свідчить практика і роботи 

з питань теорії управління, перевага надається здійсненню функції контролю 

переважно в управлінні освітнім процесом. Підсистеми ж ЗДО, які 

забезпечують його життєдіяльність (фінансова діяльність, соціальний захист 

учасників навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної 

бази і господарська робота тощо) зазвичай залишаються поза увагою. 

Важливим аспектом ефективного контролю є розробка стандартів і критеріїв, 

за якими здійснюється контрольно-аналітична діяльність і які значно 

полегшують виконання необхідних коригуючих дій. Вимогою часу є також 

використання не тільки якісних, але і кількісних показників роботи ЗДО. 

Реалізація функції контролю є однією з найголовніших в процесі 

надання замовникам якісної освіти. 

 

8.3. АЛГОРИТМ ДІЙ ВИХОВАТЕЛЯ-МЕТОДИСТА ЩОДО 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗДО 
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Головна мета дій вихователя-методиста щодо здійснення контрольно-

аналітичної діяльності в ЗДО — надати методичному контролю особистісно-

орієнтованого характеру взаємодії між вихователем-методистом і педагогами 

закладу дошкільної освіти. 

Внутрішньосадовий контроль — це система збирання інформації про 

стан освітньо процесу та надання методичної допомоги з метою 

вдосконалення та розвитку професійної майстерності. 

Мета контролю — забезпечити оптимальні для кожного педагога і 

дитини результати на основі творчої різноманітності методик, технологій, 

урахування можливостей та інтересів вихованця заради його розвитку. 

Внутрішній контроль передбачає: 

 контроль за змістом різних аспектів діяльності ЗДО: організаційно-

педагогічної, освітньої, соціально-психологічної, медико-соціальної, 

фінансово-господарської та ін.; 

 контроль за освітнім процесом. 

Контроль має бути регулярним, систематичним, дієвим, гласним. При 

цьому слід дотримуватись нижченаведених умов організації контролю. 

Умова генералізації передбачає визначення головних, кардинальних 

напрямків діяльності керованої підсистеми, що піддаються контролю в першу 

чергу.  

 Умова інтеграції передбачає об’єднання зусиль педагогічного та 

батьківського колективів у здійсненні внутрішнього контролю за умови 

пріоритетного права керівника ЗДО на координацію цього контролю. 

Умова гуманізації всієї системи відносин у колективі потребує в 

процесі контролю за встановленням між суб’єктом і об’єктом 

взаєморозуміння і співпраці. 

Умова індивідуалізації означає необхідність обов’язково враховувати 

своєрідність кожної творчої індивідуальності з метою створення в ході 

діяльності можливостей для самовираження цієї особистості. 
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 Умова диференціації передбачає взаємозв’язок рівня контролю за 

результатами роботи всього педагогічного колективу і окремих його груп, що 

відрізняються за рівнем професійної кваліфікації. За умов демократизації 

управління ЗДО реалізація цього положення має сприяти переходу педагогів, 

які домагаються стабільно високих результатів, до вищої форми контролю — 

самоконтролю, тобто роботі на довірі. 

До здійснення контролю в закладі  дошкільної освіти висуваються такі 

вимоги: 

 слід не просто контролювати стан справ, а створити єдину систему 

контролю за всіми напрямками діяльності ЗДО; 

 контроль необхідно планувати; 

 у процесі контролю важлива не констатація факту, а виявлення 

факторів, що спричиняють недоліки; вироблення ефективних заходів, 

спрямованих на їх усунення; 

 контроль буде дієвим утому разі, якщо він здійснюється з 

урахуванням вимог сучасності і рекомендації, видані за його підсумками, 

будуть виконані; 

 необхідно надавати допомогу в реалізації рекомендацій тим, кому 

вони були надані за підсумками контролю; 

 контроль і його підсумки мають бути доведені до відома педагогів; 

 контроль має бути спрямований не тільки на виявлення недоліків, 

але й на пошук нового, цікавого, що дає високі і стабільні результати. 

Основні функціональні завдання внутрішнього контролю: 

1. Збирання та обробка інформації про: 

 ефективність реалізації Програми розвитку  закладу дошкільної 

освіти та цільових програм; 

 ефективність реалізації освітніх програм; 

 стан предметно-розвивального середовища; 

 професійний рівень педагогів. 
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2. Встановлення зворотного зв’язку в реалізації всіх управлінських 

рішень. 

3. Забезпечення замкненого управлінського циклу. 

Принципи внутрішнього контролю: 

1. Планомірність. 

2. Об’єктивність. 

3. Теоретична обґрунтованість. 

4. Методична підготовленість. 

Об’єкти внутрішнього контролю за компонентами діяльності: 

 Виховний, освітній та оздоровчий процеси. 

 Методична робота. 

 Інноваційна діяльність. 

Стан психологічного мікроклімату на всіх рівнях (дитина — дитина, 

дитина — педагог, дитина — батько, педагог — батько, педагог — 

педагог тощо). 

Створення умов для повноцінного виховного, освітнього та оздо-

ровчого процесів. 

Форми контролю (за охопленням об’єктів контролю): 

 фронтальний; 

 тематичний; 

 оперативний; 

 персональний; 

 порівняльний. 

Форми контролю (за послідовністю і періодичністю): 

 попередній; 

 поточний; 

 проміжний; 

 підсумковий; 

 епізодичний; 

 періодичний. 
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ФРОНТАЛЬНИЙ (КОМПЛЕКСНИЙ) КОНТРОЛЬ 

Фронтальний контроль проводиться з метою одночасної всебічної 

перевірки об’єкта управління (методична робота в ЗДО; організація 

навчально-виховної роботи; експериментальна робота; робота методичних 

об’єднань). Він є необхідним для загального ознайомлення (за нетривалий 

період) з професійним рівнем роботи всього колективу педагогів або його 

частини. Фронтальний контроль допомагає вихователеві - методисту 

з’ясувати, на якому професійному рівні починає навчальний рік кожен член 

колективу. Проводиться не частіше ніж двічі або тричі на рік, у будь-який час 

року. Триває від трьох-п’яти до десяти днів. 

У процесі фронтального контролю вивчають: 

 нормативно-правові документи групи; 

 документацію; 

 оснащення педагогічного процесу; 

 виховно-освітню роботу з дітьми; 

 дитячі роботи; 

 роботу з батьками; 

 підвищення педагогічної кваліфікації; 

 інші аспекти педагогічної діяльності. 

Фронтальна перевірка є трудомісткою, але дає значний ефект. Вдається 

отримати всебічну інформацію для глибокого педагогічного аналізу. 

Фронтальна перевірка може бути ефективною лише в тому разі, якщо її 

ретельно підготувати і попередньо розробити її проведення. 

Підсумки фронтального (комплексного) контролю обговорюють на 

педрадах, нарадах при завідувачеві, засіданнях Ради ЗДО. 

Під час організації фронтального контролю необхідно створити 

комісію, яка надає допомогу за відповідного контролю. 

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ 
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Тематичний контроль допомагає зібрати якнайповнішу інформацію, а 

отже, вчасно скоригувати роботу педагогічного колективу або окремого 

вихователя. 

Тематика вивчення стану освітньо-виховного процесу планується в 

річному плані. 

Щоб тематичний контроль був результативним, необхідно провести 

підготовчу роботу в кілька етапів. 

I етап. Постановка цілей тематичного контролю 

Потрібно ясно уявити і чітко сформулювати, які результати мають бути 

отримані за підсумками тематичного контролю. Ці результати можуть бути 

пов’язані: 

 з поліпшенням освітньо-виховного процесу; 

 зі зростанням професійної майстерності педагогів; 

 за створенням умов для розвитку досвіду найкращих вихователів; 

 зі зміцненням зв’язків із батьками тощо. 

II етап. Складання плану тематичного контролю з урахуванням 

специфіки ЗДО і результатів роботи за обраною темою в попередні роки 

Найкраще взяти конкретний розділ програми ЗДО і виділити в ньому те 

спільне, що є найбільш важливим для всіх вікових груп. Слід звернути 

особливу увагу на те, як ускладнюється розділ програми залежно від віку 

дітей; дібрати і вивчити всі відповідні методичні рекомендації, інструкції, 

накази за темою. 

За якою б темою не був складений план тематичного контролю, у ньому 

завжди виділяють 5 блоків. 

1. Виявлення рівня знань, умінь, навичок, вихованості дітей. 

2. Оцінка професійних умінь вихователя. Ефективність методів і 

прийомів роботи з дітьми. Форми організації дитячого колективу. Система 

професійного зростання педагога. 
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3. Рівень планування режимних моментів, системність і послідовність. 

Відповідність віковим особливостям дітей та освітній програмі, за якою 

працює заклад. 

4. Оцінка предметно-розвивального середовища, умов для організації 

педагогічного процесу за вказаним напрямком, наявність різноманітних 

посібників. 

5. Взаємодія з батьками з питань розвитку дитини. Використання 

різноманітних форм педагогічної освіти батьків. Оцінка батьками 

результативності роботи педагога. 

III етап. Підготовка до проведення тематичного контролю 

Вона передбачає складання анкет, підбір діагностичних методик, 

складання схем для фіксування проведення і результатів контролю. 

Вихователеві-методисту доцільно проаналізувати записи в діловому 

щоденнику аналізу освітньо-виховного процесу (які недоліки вже були 

помічені, що було запропоновано виправити, усунути, змінити, чи було це 

виконано, наскільки якісно). 

IV етап. Розподіл обов’язків, питань до вивчення, визначення термінів 

виконання робіт 

У тематичному контролі, крім завідувача та вихователя-методиста з 

виховної та методичної роботи, беруть участь й інші працівники: психолог, 

музичний керівник, лікар, медична сестра, інструктор з фізичної культури, 

найбільш досвідчені вихователі. 

Завдання вихователя-методиста — поставити перед кожним учасником 

конкретне завдання, докладно роз’яснити порядок його виконання. Підсумки 

тематичного контролю підбивають у вигляді аналітичної довідки та 

заслуховують на педагогічній раді. 

У структурі та змісті довідки за підсумками проведеної тематичної та 

комплексної перевірки наводять: 

 дату і місце її складання; 

 документ, на підставі якого була проведена перевірка; 
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 з якою метою здійснювали контроль; 

 у який період відбувалась перевірка; 

 прізвища, ініціали та посади членів комісії; 

 педагогів, які підлягали контролю, із яких вони груп; 

 джерела отримання інформації; 

 аналітичні відомості про результати перевірки, утому числі 

виявлених порушень, їх характер; 

 висновки і пропозиції, обґрунтовані на реальному матеріалі, 

підтвердженому кількісними показниками. 

У кінці довідки наводять рекомендації або пропозиції щодо виявлених 

порушень, встановлюють терміни для їх усунення, призначають 

відповідальних з усунення зауважень. Довідку підписують члени комісії та 

педагогічні працівники, які підлягали контролю, засвідчуючи ознайомлення з 

підсумковим документом, або складають акт про відмову від підпису. 

Перед початком тематичної перевірки керівник ЗДО видає наказ про 

проведення тематичного контролю, у якому зазначає тему, терміни перевірки, 

затверджує план-завдання. 

План-завдання необхідно представити вихователям за два тижні до 

початку перевірки, роз’яснити, які питання і в якому порядку будуть 

вивчатися, у чому сенс і яке значення тематичного контролю для 

вдосконалення роботи ЗДО. 

Під час організації контролю необхідно дотримувати певної 

послідовності, або алгоритму здійснення контролю: 

1. Визначення мети і об’єкта контролю. 

2. Розробка програми (плану) контролю або схеми майбутнього 

спостереження. 

3. Збирання інформації. 

4. Її аналіз. 

5. Вироблення рекомендацій і визначення шляхів їх реалізації. 

6. Перевірка виконання рекомендацій. 
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Для чіткої систематизації та конкретизації контрольних процедур у 

річному плані складають розділ «Вивчення стану організації життєдіяльності 

дітей». 

Директор і вихователь-методист ЗДО визначають структуру річної 

циклограми управлінської діяльності, у якій зазначені етапи відбору об’єктів 

для контролю, визначено циклічність наказів на навчальний рік. Річна 

циклограма управлінської діяльності висвітлює щомісячний контроль за 

виконанням вимог законодавства про освіту, контроль за організацією 

освітнього процесу; контроль за сформованістю в дітей ключових 

компетентностей; контроль за веденням документації; контроль за якістю 

методичної роботи, станом санітарно-гігієнічного режиму і технікою безпеки 

в ЗДО. 

        Відповідно до циклограми контрольно-аналітичної діяльності 

щомісячно розробляють схематичний план контролю. За підсумками 

контролю вносять зміни в педагогічну діяльність відповідно до пропозицій і 

зауважень. Про результати контролю колектив інформують на засіданнях 

педагогічних рад, загальних зборах, виробничих нарадах, нарадах при 

директору та профспілкових зборах. Вихователь-методист розробляє та веде 

картки контролю виконання рішень педагогічних рад і наказів по ЗДО. 

За отриманими результатами вихователь-методист спільно з 

директором розробляють систему інформаційного забезпечення управління 

закладом, тобто програму здійснення внутрішнього контролю в 

ЗДО (вивчення стану організації життєдіяльності дітей відповідно до річного 

плану). У цій програмі розроблено такі інформаційні блоки:  

«Здоров’я і здоровий спосіб життя»,  

«Виховання і навчання дошкільників»,  

«Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу», 

 «Робота з кадрами»,  

«Готовність дитини до навчання в школі»,  

«Взаємодія ЗДО із сім’єю та громадськістю»,  
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«Матеріально-технічне забезпечення».  

За кожним з наведених блоків складають технологічні картки для 

збирання, аналізу інформації і прийняття управлінських рішень. У кожному з 

блоків визначено зміст інформації, зазначено, хто і коли її збирає і де її 

використовують. 

У ЗДО застосовують такі методи контрольно-аналітичної діяльності: 

 теоретичні (вивчення документації, побудова гіпотез, 

моделювання, проектування, порівняльний та системний аналіз); 

 практичні (спостереження, експеримент, вивчення ППД, 

самооцінка, самоконтроль); 

 соціологічні (анкетування, тестування, бесіда, експертна оцінка, 

інтерв’ювання); 

 статистичні (графіки, схеми, заповнення таблиць, 

ранжирування). 

Оперативний контроль — це не констатація фактів, а їх вивчення: 

порівняння, узагальнення, аналіз, пошук причин, які викликали ту чи іншу 

проблему. Цей вид контролю має випереджувальне значення щодо виявлення 

загроз для кінцевих результатів діяльності закладу. 

Оперативний контроль спрямований на: 

 вивчення стану роботи педагогічного колективу та окремих 

вихователів на певному етапі; 

 вивчення щоденної інформації про хід та результати педагогічного 

процесу, виявлення причин, що порушують його; 

 перевірку виконання попередніх пропозицій окремих рішень тощо. 

        Завдання оперативного контролю — попередити недоліки. 

Оперативний контроль є важливим підґрунтям для проведення підсумкового, 

тематичного та фронтального контролю (комплексного вивчення), тому він 

має бути плановим, раціонально розподіленим за часом та зафіксованим у 

діловій документації вихователя-методиста. До оперативного контролю 
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добирають найбільш важливі на відповідному етапі питання, вивчення яких 

допомогло б у розв’язанні річних завдань. 

         Більшість напрямків діяльності ЗДО постійно перебувають на 

контролі в адміністрації, тому їх оперативний контроль доцільно планувати з 

певною періодичністю. Під час здійснення оперативного контролю 

вихователь-методист може перевіряти всіх педагогів, вихователів окремих 

груп, або педагогів — вузьких спеціалістів (музичний керівник, інструктор з 

фізичної культури, вчитель-логопед). 

Метою попереджувального контролю є попередження можливих 

недоліків, порушень; підбір найбільш раціональних методів роботи; 

підвищення рівня управління. 

Такий вид контролю здебільшого застосовують до вихователів, які 

щойно розпочали працювати в колективі, а також вихователів, які працюють 

в інноваційному режимі (впровадження новітніх технологій, передового 

педагогічного досвіду, нових освітніх програм). 

       Вихователь-методист допомагає педагогам звикнути до роботи в 

нових умовах, а тому має попередити їх про відвідування групи заздалегідь. 

Зміст попереджувального контролю: 

 вивчення готовності педагога до роботи; 

 визначення рівня володіння методикою навчання і виховання; 

 аналіз календарного та перспективного планування тощо. 

Такий контроль здійснюють у формі спостережень, бесід, аналізу 

педагогічної документації. 

Експрес-діагностику використовують для швидкого збирання 

інформаційних даних. Вона складається із соціологічних досліджень (анкети, 

тести) щодо виявлення рівня педагогічної майстерності педагогів, рівня 

розвитку дітей у різних видах діяльності. 

Різновидом оперативного контролю є вибірковий (або епізодичний) 

контроль. За його допомогою можна усунути причини невідповідності 

фактичного рівня знань дітей вимогам програми. Особливість цього 
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контролю полягає в тому, що він має вибірковий характер і стосується роботи 

окремих вихователів. Основними формами вибіркового контролю є перегляд 

занять та інших видів діяльності, бесіда, вивчення документації, аналіз 

планування. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Метою порівняльного контролю є порівняння результатів роботи 

вихователів за різними напрямками програми. Порівняльний контроль 

дозволяє побачити різницю в роботі вихователів паралельних вікових груп, а 

також порівняти роботу двох вихователів однієї групи. 

Порівняльний контроль сприяє розповсюдженню ефективного досвіду, 

поліпшенню освітнього процесу. «Хто не контролює — той демонструє 

відсутність інтересу до підлеглих» — стверджує сучасна наука про 

управління. 
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Контрольні запитання та завдання  

1. Назвіть основні закони управління. 

2. Назвіть основні принципи управління освітою. 

3. Наведіть основні методи управління в освіті. 

4. Назвіть основні принципи планування роботи закладів і установ 

освіти. 

5. Роль стратегічного планування в управлінні ЗДО. 

6. Назвіть основні етапи стратегічного планування. 

7. Роль оперативного планування в поточній діяльності навчального 

закладу. 

8. Наведіть типову структуру річного плану роботи ЗДО. 

9. Висвітліть особливості реалізації функції планування на місцево- 

му і регіональному рівнях. 

10. Підготуйте розділ річного плану роботи загальноосвітнього на- 

вчального закладу (районного (міського), обласного управління освіти). 

11. Опишіть специфіку реалізації функції організації на різних рівнях 

управління освітою. 

12. Назвіть задачі, що реалізуються на кожному з рівнів управління 

ЗДО. 

13. Наведіть відмінності в дефініціях понять «контроль» і «моніторинг». 
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14. Висвітліть існуючі погляди на класифікацію видів контролю в 

системі управління освітою. 

15.Запропонуйте можливі класифікації видів дидактичного контролю. 

16.Обґрунтуйте і розмежуйте традиційні і сучасні форми дидактичного 

контролю: традиційні, сучасні, методи,форми. 
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КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 

А 

АНДРАГОГІКА (від грец. – керівництво і виховання дорослої людини) — педагогіка дорослих, одна з педагогічних 

наук, яка займається дослідженням проблем освіти, самоосвіти й виховання дорослих. Завданням А. є опрацювання 

змісту, організаційних форм, методів і засобів навчання дорослих, використання для цієї мети засобів масової інформації, 

радіо й телебачення; визначення оптимальних інтервалів між періодами інтенсивного навчання, функціонування 

професійних курсів залежно від характеру виробництва. 

АНКЕТУВАННЯ (від франц. – розслідування) – один із засобів письмового (іноді й усного) опитування значної 

кількості учнів за певною схемою – анкетою або опитувальним листом. Мета А. – зібрати масовий (найчастіше 

орієнтовний) матеріал, який після статистичної обробки використовують для розв'язання певних педагогічних, 

психологічних та інших завдань. 

АТЕСТАЦІЯ (від лат. – посвідчення, підтвердження) – визначення кваліфікації спеціаліста, рівня його професійно-

технічних знань, практичного досвіду, необхідних для виконання конкретних службових обов'язків. Розрізняють наукову 

і службову А. Формою наукової А. є перевибори у вищих навчальних закладах і науково-дослідних установах 

професорсько-викладацького складу й наукових співробітників. А. вважається присудження в установленому порядку 

наукових ступенів і вчених звань. З 1974 запроваджена А. учителів шкіл, викладачів і керівних працівників середніх 

спеціальних закладів. 

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – визначення їх відповідності зайнятій посаді, рівню кваліфікації, 

залежно від якого та стажу педагогічної роботи їм встановлюється кваліфікаційна категорія, визначається тарифний 

розряд оплати праці, присвоюється педагогічне звання. А. п. п. проводиться відповідно до закону України "Про освіту" з 

метою активізації їхньої творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової та загальної освіти, якісної 

роботи, підвищення відповідальності за результати навчання й виховання, забезпечення соціального захисту 

компетентної педагогічної праці. За наслідками атестації встановлюються такі кваліфікаційні категорії: спеціаліст, 

спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії; присвоюються педагогічні звання: 

старший учитель, старший викладач, майстер виробничого навчання першої категорії, майстер виробничого навчання 

другої категорії, вчитель-методист, викладач- методист, вихователь-методист тощо. 

Б 

БАЗОВА ОСВІТА – соціально необхідний рівень загальноосвітньої підготовки, який передбачає всебічний розвиток і 

ціннісно-етичну орієнтаціїю особистості, формування загальнокультурної основи її подальшої освіти, громадського і 

професійного становлення. 

БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ – одна з форм зв'язку школи з батьками і пропаганди серед них педагогічних знань. 

Проводяться класні й загальношкільні Б. з. На них батьків знайомлять з планами навчально- виховної роботи школи, 

класних керівників; батьки одержують інформацію про стан успішності й дисципліни дітей, обговорюють проблеми 

допомоги школі в організації дозвілля дітей, їх трудового виховання тощо. 

БЕСІДА в д и д а к т и ц і  –  метод навчання, при якому вчитель, спираючись на наявні в учнів знання й досвід, 

користуючись запитаннями, підводить учнів до розуміння й засвоєння нових знань, до повторення й перевірки знання 

навчального матеріалу. 

В 

"ВАЛЬДОРФСЬКА ПЕДАГОГІКА" – сукупність методів і прийомів виховання й навчання, яка ґрунтується на 

антропософській інтерпретації розвитку людини як цілісної взаємодії тілесних, душевних і духовних факторів. 

ВИМОГА як м е т о д  в и х о в а н н я  – педагогічний вплив на свідомість виховання з метою викликати, стимулювати 

чи загальмувати окремі види його діяльності. В. має бути доцільною, чітко сформульованою, зрозумілою й посильною 

для дітей. 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА – в Україні та ряді інших країн складова частина навчальної роботи вищої, середньої 

спеціальної і загальноосвітньої школи. Проводиться на промислових і сільськогосподарських підприємствах, у науково- 

дослідних інститутах, школах тощо. 
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ВИХОВАННЯ – процес цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного 

розвитку, дією багатьох об'єктивних і суб'єктивних факторів. У широкому розумінні В. – це вся сума впливів на психіку 

людини, спрямованих на підготовку її до активної участі у виробничому, громадському й культурному житті суспільства. 

ВИХОВАННЯ Й РОЗВИТОК. Індивідуальний розвиток людини – ряд послідовних кількісних і якісних змін, яких 

зазнає її організм від моменту зародження й до кінця життя, становлення людини як соціальної істоти. Виховання 

починається з народження людини й відіграє важливу, хоча й різну роль у всіх формах і на всіх етапах розвитку 

особистості. Між В. й р. існує тісний взаємозв'язок. Не лише розвиток особистості залежить від виховання, а й виховання 

від розвитку. Правильне розуміння взаємозв'язку В. й р., спростовуючи фаталістичні концепції психічного розвитку 

особистості, має важливе значення для наукового обґрунтування методів педагогічного керівництва всебічним розвитком 

особистості. 

ВИХОВАТЕЛЬ – у широкому розумінні слова – особа або організація, яка здійснює виховання; у вузькому значенні – 

посадова особа, яка займається вихованням дітей і молоді в навчально-виховних закладах. Історично посада В. з'явилася 

ще в античних державах. В українській загальноосвітній школі функції В. (у вузькому значенні) виконує класний 

керівник і вихователь групи подовженого дня. 

ВІДДІЛ (УПРАВЛІННЯ) ОСВІТИ – орган державного управління, який керує народною освітою на території району, 

міста, області. 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ – характерні для того чи іншого вікового періоду анатомо-фізіологічні і психологічні 

особливості. 

ВМІННЯ – засвоєний суб'єктом спосіб виконання дії, який забезпечується сукупністю набутих знань і навичок. В. 

формується шляхом вправ і створює можливість виконання дії не лише у звичних, а й у змінених умовах. У навчальній 

діяльності учні оволодівають навчальними вміннями. Розрізняють загальнонавчальні (які стосуються всіх навчальних 

предметів) і спеціальні (характерні для конкретного предмета) вміння. Володіння сукупністю основних загально- 

навчальних вмінь і навичок називають вмінням учитися. 

ВНУТРІШКІЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ – систематична, цілеспрямована перевірка роботи учителя адміністрацією школи, 

одна з форм керівництва педагогічним колективом. Активну участь у В. к. беруть громадські організації школи. 

ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ – гуманістичний ідеал виховання. В побутовій свідомості це талановита 

людина, здатна до різних видів діяльності, яка відрізняється від тих, хто проявляє свої здібності лише в одній галузі. 

Більш коректним є осмислення В. р. о. як процесу саморозвитку індивіда, який оволодіває головною справою життя й 

використовує весь спектр можливостей прилучення до загальнолюдської культури. 

ВЧЕНЕ ЗВАННЯ – звання, яке присвоюється науковим працівникам залежно від виконуваної ними науково-дослідної 

або науково-педагогічної роботи. В Україні встановлено В. з.: у вузах – а с и с т е н т ,  д о ц е н т ,  п р о ф е с о р ;  

академічні звання – ч л е н - к о р е с п о н д е н т ,  дійсний ч л е н  ( а к а д е м і к ) НАН України або галузевих академій 

(аграрних, медичних, педагогічних тощо наук). 

Г 

ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК – співрозмірний розвиток фізичних і рухових сил людини, струнке й строге поєднання 

різних сторін і функцій її свідомості, поведінки й діяльності. 

ГАРМОНІЯ, г а р м о н і й н і с т ь  ( в і д  грец. (ippovia – злагодженість, зв'язок, стрункість) – внутрішня і зовнішня 

упорядкованість, узгодженість, цілісність явищ і процесів. У психології – поєднання індивідуальних чи особистісних 

позитивних рис. Г. виробляється у процесі виховання особи й участі її в життєдіяльності певного колективу. 

ГОТОВНІСТЬ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ – сукупність морфофізіологічних і психологічних особливостей 

дитини старшого дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематично організованого шкільного 

навчання. 

ГРА – форма вільного самовияву людини, яка передбачає реальну відкритість світові можливого й розгортається або у 

вигляді змагання, або у вигляді зображення (виконання, репрезентації) якихось ситуацій, смислів, станів. 

ГРУПИ ТВОРЧІ – Група педагогів однодумців, які поглиблено вивчають запропонованою педагогічною наукою 

проблему, сутність і технологію того чи іншого досвіду, а також забезпечують його творче застосування. Робота ТГ 
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спрямована на колективну розробку актуальної проблеми (методичної теми), яка забезпечує варіативними методичними 

засобами те чи інше коло питань освітньої системи. 

ГУМАНІЗМ (від лат. humanus – людський, людяний) – 1) Система ідей і поглядів на людину як найвищу цінність. 2) 

В історичному аспекті Г. – прогресивна течія західноєвропейської культури епохи В і д р о д ж е н н я ,  спрямована на 

утвердження поваги до гідності й розуму людини, її права на земне щастя, вільний вияв природних людських почуттів і 

здібностей. 

ГУМАНІСТИЧНА ПЕДАГОГІКА – напрям у сучасній теорії і практиці навчання й виховання. В центрі уваги Г. п. – 

унікальна цілісна особистість, яка прагне до максимальної реалізації своїх можливостей (самоактуалізації), відкрита для 

сприймання нового досвіду, здатна на свідомий і відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях. Саме 

досягнення особистістю такої якості проголошується Г. п. головною метою виховання на відміну від формалізованого 

передавання учням знань і соціальних норм у традиційній педагогіці. 

ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ОСВІТИ – переорієнтація освіти з предметно-змістового принципу навчання основ наук на 

вивчення цілісної картини світу й насамперед – світу культури, світу людини, на формування в молоді гуманітарного й 

системного мислення; система заходів, спрямованих на пріоритетний розвиток загальнокультурних компонентів у змісті, 

формах і методах навчання й таким чином на формування особистісної зрілості учнів, розвиток їхніх творчих здібностей. 

ГУМАНІТАРНА ОСВІТА – сукупність знань у галузі соціально-гуманітарних наук і пов'язаних з ними практичних 

навичок та вмінь. Г. о. – важливий засіб формування світогляду, відіграє велику роль у загальному розвитку людей, в 

їхньому розумовому й моральному вихованні. 

 

Д 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ — принцип реформування освіти в Україні на демократичних засадах, який передбачає 

децентралізацію, регіоналізацію в управлінні освітою, автономізацію навчально-виховних закладів у вирішенні основних 

питань діяльності, поширення альтернативних (приватних) навчально-виховних закладів, перехід до державно-

громадської системи управління освітою (участь батьків, громадськості, церкви), співробітництво учитель — учень, 

викладач — студент у навчально-виховному процесі. 

ДЕФЕКТОЛОГІЧНА ОСВГГА — професійна підготовка педагогів для роботи з аномальними дітьми в різних типах 

спеціальних закладів (школи для глухих, слабочуючих, сліпих, слабозорих, допоміжні школи, логопедичні школи й 

пункти, спеціальні дошкільні установи тощо). 

ДИДАКТИКА (від грец. — повчальний) — частина педагогіки, яка розробляє теорію освіти й навчання, виховання в 

процесі навчання. Д. науково обґрунтовує зміст освіти, вивчає закономірності, принципи, методи й організаційні форми 

навчання. Термін "Д." вживався вже в педагогічних працях XVII ст. Я. А. Каменський у "Великій дидактиці" (1657) 

розробив зміст освіти, дидактичні принципи, методи навчання, вперше обґрунтував к л а с н о - у р о ч н у  с и с т е м у  

навчання. 

ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ — особливий тип наочного навчального посібника, переважно карти, таблиці, набори 

карток з текстом, цифрами або малюнками, реактиви, рослини, тварини тощо, які роздаються учням для самостійної 

роботи в класі і вдома або демонструються вчителем перед усім класом. Д. м. називаються також збірники задач і вправ. 

ДИДАКТИЧНІ ІГРИ — ігри для навчання й виховання дошкільників і школярів. Д. і. розвивають сенсорні (чуттєві) 

орієнтації дітей, спостережливість, увагу, пам'ять, мислення, мову, уміння рахувати. Вони мають також важливе 

значення для морального виховання, сприяючи розвиткові цілеспрямованості, витримки, самостійності, виробляють 

вміння діяти згідно з певними нормами. 

ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ — принцип и  д и д а к т и к и ,  які визначають зміст, організаційні форми й методи 

навчальної роботи школи згідно з загальними цілями виховання й закономірностями, процесу навчання. Основними Д. п. 

є: науковість навчання, виховуючий характер навчання, наочність навчання, свідомість і активність у навчанні, міцність 

засвоєння знань учнів, систематичність і послідовність у навчанні, доступність навчання, індивідуальний підхід до учнів. 
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ДИСПУТ (від лат. disputo — міркую, сперечаюсь) — спір на наукову, літературну чи іншу тему, що відбувається 

перед аудиторією. Д. в школі — одна з форм роботи зі старшокласниками, дійовий засіб морального виховання й 

розвитку логічного мислення учнів. 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ — форма навчання, коли спілкування між викладачем і студентом або вчителем і учнем 

відбувається за допомогою листування, магнітофонних, аудіо- та відеокасет, комп'ютерних мереж, кабельного та 

супутникового телебачення, телефону чи телефаксу тощо. Протягом останнього десятиріччя Д. н. стало одним з 

найважливіших елементів системи вищої освіти, що зумовлено бурхливим розвитком інформаційних технологій 

(комп'ютерні мережі Інтернету, глобальне телебачення тощо) та політикою урядів країн, які  прагнуть зробити навчання 

та освіту максимально доступними для всіх верств населення. 

ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА — галузь педагогіки, яка вивчає закономірності виховання дітей дошкільного віку. Д. п. 

спирається на основні положення загальної педагогіки й дуже тісно пов'язана з дитячою психологією, а також із 

загальною і віковою анатомією і фізіологією. 

ДУХОВНІ ЦІННОСТІ — витвори людського духу, зафіксовані у здобутках науки, мистецтва, моралі, культури. 

ДУХОВНІСТЬ — індивідуальна вираженість у системі мотивів особистості двох фундаментальних потреб: ідеальної 

потреби пізнання й соціальної потреби жити, діяти "для інших". Під Д. переважно розуміють першу з цих потреб, під 

душевністю — другу. Душевність характеризується добрим ставленням особи до людей, які її оточують, увагою, 

готовністю прийти на допомогу, розділити радість і горе. 

 

Е 

ЕКСПЕРИМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ (від лат. — спроба, дослід) — при вивченні природничо-наукових предметів 

(фізика, хімія, біологія тощо) є засобом навчання (наочності) і змістом освіти. Е. н. знайомить учнів з одним з основних 

методів природничих наук — з експериментальним методом, формує уміння й навики вести експериментальну роботу, 

пробуджує інтерес до дослідження природи, розвиває мислення, активізує сприймання навчального матеріалу. Е. н. 

сприяє підвищенню наукового рівня шкільних курсів, формуванню наукового світорозуміння. Е. н. в навчальних 

предметах утворює певну методичну систему і складається з демонстраційних дослідів учителя, спостережень, 

лабораторних робіт, практикумів, практичних робіт, які виконують учні в різних формах. 

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ — складова частина виховного процесу, безпосередньо спрямована на формування й 

виховання естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток її здатності сприймати й 

перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини. Е. в. спрямоване насамперед на виховання в 

людини гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя в його різноманітних проявах. 

ЕТИКА (від грец. — той, що стосується моралі) — філософська наука, що вивчає мораль, з'ясовує її місце в системі 

суспільних відносин, досліджує моральні категорії, за допомогою яких виражаються моральні принципи, норми, оцінки, 

правила поведінки тощо. 

ЕТНОПЕДАГОГІКА (від грец. — плем'я, народ і педагогіка) — наука про народну педагогіку. Е. досліджує досвід 

народу, з'ясовує можливості й шляхи реалізації прогресивних педагогічних ідей народу в сучасній науково-педагогічній 

діяльності, досліджує способи встановлення контактів народної педагогічної мудрості з педагогічною наукою, аналізує 

педагогічне значення тих чи інших явищ народного життя і з'ясовує їх відповідність сучасним завданням виховання. 

ЕРУДИЦІЯ - глибока обізнаність, начитаність, знання проблематики в певній галузі науки, діяльності (наприклад, 

обізнаність у проблемі зайнятості населення). Здобувається Е. шляхом наполегливої кропіткої праці, систематичним 

поповненням знань, аналізом набутого досвіду. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ - ступінь досягнення заданої мети діяльності з урахуванням 

оптимальності (необхідності й достатності) витрачених зусиль, засобів і часу. 

Є 

ЄДИНІ ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ — загальна лінія у навчально-виховній роботі, вироблена педагогічним колективом; 

єдність вимог до дитини в родині; узгодженість дій школи, дошкільних і позашкільних установ, сім'ї й громадськості у 

вихованні дітей. 
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З 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  є закладом освіти і суспільного виховання дітей віком від двох місяців до семи 

років, який здійснює завдання щодо задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей 

дошкільного віку. До Д. в. з. належать: дитячі ясла, дитячі садки, дитячі ясла-садки з короткочасним, денним, 

цілодобовим та цілорічним перебуванням дітей. 

ЗВИЧКИ — особлива форма поведінки, здійснення якої в певній ситуації набирає для індивіда характеру п о т р е б и .  В 

основі 3. лежить н а в и ч к а .  Психологічною особливістю звичних дій є те, що внаслідок багаторазового повторення 

вони поступово автоматизуються, відбуваються майже механічно, без роздумів і вольового напруження, отже, 3. дають 

можливість економити психонервову енергію, полегшують і спрощують виконання часто повторюваних дій. 

ЗДАТНІСТЬ — властивість індивіда, яка визначає його можливість, спроможність, нахил до виконання певної 

діяльності, наприклад 3. до навчання, 3. до трудової діяльності тощо. 3. зумовлюється рівнем знань, здібностей, умінь, 

навичок, особистісними якостями (риси характеру й темперамент, особливості емоційно-вольової сфери). 3. 

розвивається, поглиблюється в процесі практичної діяльності людини. 

ЗДІБНОСТІ — стійкі індивідуальні психічні властивості людини, які є необхідною внутрішньою умовою її успішної 

діяльності. Вони виявляються в тому, як людський індивід учиться, набуває певні знання, уміння й навички, освоює 

певні галузі діяльності, включається у творче життя суспільства. В 3. поєднуються природне й соціальне. Природною 

основою 3. є з а д а т к и .  Сукупність 3. називають о б д а р о в а н і с т ю .  Визначальним в розвитку 3. є умови життя і 

взаємодія з навколишнім середовищем. 3. людини розвиваються в процесі засвоєння нею суспільного досвіду, виховання 

й навчання, в процесі трудової діяльності. 3. поділяються на загальні — такі, що виявляються у всякій діяльності, і 

спеціальні, характерні для певних її видів (математичні, технічні, музикальні та ін.). Кожна 3. становить складну 

синтетичну якість людини, в якій поєднуються окремі психічні властивості (чутливість, спостережливість, особливості 

пам'яті, уяви, мислення). Вищим ступенем розвитку 3. особистості є т а л а н т .  

ЗДІБНОСТІ ПЕДАГОГІЧНІ — сукупність індивідуально-психологічних особливостей особистості, які сприяють 

успішності педагогічної діяльності: комунікативність, перцептивні здібності, динамізм особистості, емоційна стійкість, 

оптимістичне прогнозування, креативність тощо. 

ЗМІСТ ОСВІТИ випливає із її основної функції — прилучити молодь до загальнолюдських і національних цінностей; 

це — система наукових знань про природу, суспільство, людське мислення, практичних вмінь і навичок та способів 

діяльності, досвіду творчої діяльності, світоглядних, моральних, естетичних ідей та відповідної поведінки, якими 

повинен оволодіти учень у процесі навчання. 

ЗНАННЯ — особлива форма духовного засвоєння результатів пізнання, процесу відображення дійсності, яка 

характеризується усвідомленням їх істинності. Виражаються 3. у поняттях, судженнях, умовиводах, концепціях, теоріях. 

3. виконує важливі соціальні функції: а) матеріалізується в певні технічні пристрої, технологічні процеси і, таким чином, 

служить виробництву; б) перетворюється на переконання і є керівництвом до практичної дії. 

І 

ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ (Й. Гензерг). Технології ігрового навчання – це така організація навчального 

процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, 

«проживання» ситуації). 

ІЛЮСТРАТИВНІСТЬ У НАВЧАННІ – вид наочності, який полягає у використанні на заняттях у школі творів 

живопису, прикладів з художньої літератури, документів, кінофільмів і телепередач, а також доступних для демонстрації 

механізмів, заводського обладнання чи відповідних моделей і макетів. 

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ — організація навчально-виховного процесу, при якій вибір способів, 

прийомів, темпу навчання враховує індивідуальні відмінності учнів, рівень розвитку їхніх здібностей до навчання. І. п. н. 

в українській школі здійснюється в умовах колективної навчальної роботи з класом і в рамках завдань та змісту освіти: 

всі учні повинні оволодіти знаннями, вміннями й навичками в обсягах, передбачених навчальними програмами. 

ІНДИВІДУАЛІЗМ (від лат. — неподільне) — риса світогляду і принцип поведінки людини, коли інтереси окремого 

індивіда абсолютизуються, протиставляються колективові й суспільству, світові в цілому. 
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ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ — одна з форм організації навчально-виховного процесу, при якій здійснюється 

педагогічний вплив учителя на учня, котрий перебуває поза колективом. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД д о  д і т е й  —  принцип педагогіки, згідно з яким у навчально-виховній роботі з 

колективом дітей досягається педагогічний вплив на кожну дитину, який ґрунтується на знанні її особистих рис і умов 

життя. 

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ — сукупність рис, що визначають самобутність людини, її відмінність від інших людей; 

своєрідність психіки та особистості індивіда, її неповторність. І. проявляється в рисах темпераменту, характеру, у 

специфіці інтересів, якостей перцептивних процесів і інтелекту, потреб і здібностей індивіда. У психології І. виступає як 

цілісна характеристика окремої людини, як оригінальність, самобутність її психологічної структури. Характер людини є 

проявом індивідуальних особливостей особистості. 

ІНДУКЦІЯ (від лат. — наведення, введення) — В  н а в ч а н н і  —  використання в навчальній роботі умовиводу, при 

якому відбувається рух думки від часткового до загального, від фактів до узагальнень. Застосовується в єдності і 

взаємозв'язку з  д е д у к ц і є ю .  Поєднання цих форм умовиводів становить логічні основи навчання. 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА — гнучка, індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними 

навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта 

передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від 

особливостей її психофізичного розвитку. 

ІНСТРУКТИВНА ОПЕРАТИВНО-МЕТОДИЧНА НАРАДА – покликана направляти роботу педагогічного колективу 

на виконання поточних навчально-виховних завдань (планування навчально-виховної роботи, ведення обліку, підготовка 

до екзаменів, організація роботи методичних об’єднань, гуртків, проведення змагань, предметних олімпіад та ін.). 

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ – це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що має за мету створення 

комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. Суть 

інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активованої взаємодії 

всіх учнів: учитель і учень є рівноправними суб’єктами навчання. 

ІНТЕРЕС У НАВЧАННІ — активне пізнавальне ставлення учнів до навчання і праці, його виховання й методичне 

використання. І. є одним з найістотніших стимулів набуття знань, розширення кругозору. 

ІНТЕРНЕТ – КОНФЕРЕНЦІЯ (проводиться в режимі чату). Методичний навчальний чат – це бесіда в реальному часі, 

завданням якої є обговорення актуальних проблем організації навчально-виховного процесу, його навчально-

методичного забезпечення та супроводження. 

ІНТРАВЕРСІЯ, інтроверсія (від лат. іntra — всередину і verso — спрямовую) властивість особистості, що полягає в 

спрямованості її психічних процесів (уваги, сприймання, мислення тощо) на свій внутрішній світ. Осіб, для яких 

характерна І., називають інтровертами. Зумовлюється І. темпераментом, специфікою професії, рівнем духовного 

розвитку людини. 

ІНТУЇЦІЯ (лат. intuito, від intueor — уважно дивлюся) — процес безпосереднього одержання знання за допомогою 

цілісного схоплювання проблемної ситуації без дискурсивного його виведення й доведення. Чуттєва І. передує 

розумінню, виражається незалежно від інтелекту в образах та інших відчуттях. Інтелектуальна І. є формою 

безпосереднього інтелектуального схоплювання суті явищ. І. зумовлюється великою попередньою пізнавальною 

діяльністю, тривалими творчими пошуками й багатим соціальним досвідом людини. І. має підсвідомий характер, 

усвідомлюється лише результат. Вона не може замінити розгорнутого логічного пізнання, абстрактного мислення. 

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ — в широкому розумінні — комплекс соціально-педагогічних перетворень, пов'язаних з 

насиченням освітніх систем інформаційною продукцією, засобами й технологією, у вузькому — впровадження в заклади 

системи освіти інформаційних засобів, що ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційної продукції і 

педагогічних технологій, які базуються на цих засобах. 

К 
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КВАЛІФІКАЦІЯ (від лат. qualis — який за якістю та facio — роблю) — ступінь професійної підготовки працівника, 

наявність у нього знань, уміння і навичок, необхідних для виконання ним певного виду роботи. Залежно від К. 

працівника спеціальна кваліфікаційна комісія присвоює йому певний тарифний розряд згідно з тарифно-

кваліфікаційними довідниками. 

КЕЙС-СТАДІ (Case-studi) – це навчання за допомогою аналізу конкретних ситуацій. Відмінність методу в тому, що 

кейс-стаді – створення проблемної ситуації на основі фактів із реального життя. 

КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ — групування методів навчання за певними ознаками і встановлення між 

ними зв'язків. Найпоширеніші в педагогіці такі класифікації методів навчання: за джерелом передачі і сприймання 

навчальної інформації: словесні, наочні, практичні (С. Петровський, Є. Голант); за характером пізнавальної діяльності 

учнів: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемний виклад, частково-пошуковий, дослідницький (І. 

Лернер, М. Скаткін); 3) залежно від основних дидактичних цілей і завдань: методи оволодіння новими знаннями, 

формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, вмінь і навичок (М. Данилов, Б. Єсипов): методи усного 

викладу знань, закріплення навчального матеріалу, самостійної роботи учнів щодо осмислення й засвоєння нового 

матеріалу, роботи щодо застосування знань на практиці й вироблення вмінь та навичок, перевірки та оцінювання знань, 

вмінь і навичок (І. Харламов); 4) класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності в процесі навчання: методи 

організації і Здійснення навчально-пізнавальної діяльності; стимулювання й мотивації учіння, контролю й самоконтролю 

в навчанні (Ю. Бабанський). 

КОЛОКВІУМ (від лат. colloquium — розмова, бесіда) — 1) Одна з форм навчальних занять у системі освіти, що має на 

меті виявити й поліпшити знання студентів. 

КОНКУРСИ – змагання, які дають змогу виявити найбільш гідних із його учасників. 

КОНСПЕКТ (від лат. conspectus — огляд) — короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції тощо. К. 

складається з плану, стисло викладених основних положень, фактів і прикладів. Конспектування є одним із способів 

активізації пізнавальної діяльності учнів. 

КОНТРОЛЬ - 1) перевірка виконання чого-небудь, облік, спостереження за чим-небудь, ким-небудь. 

Розрізняють К. поточний, коли перевіряється й оцінюється певний стан роботи, і К. завершуючий, заключний, коли 

діяльність оцінюють за кінцевими результатами; 

2) процес порівняння (співставлення) фактично досягнутих результатів із запланованими; 

3) система спостереження і перевірки відповідності процесу функціонування об'єкта управління прийнятим 

управлінським рішенням, визначення результатів. 

КОНФЛІКТ - 1) процес різкого загострення суперечностей і боротьби двох чи більше сторін - учасників у вирішенні 

проблеми, що має особистісну значимість для кожного з його учасників; 

2) зіткнення протилежних, несумісних тенденцій у свідомості однієї людини у міжособистісних відносинах індивіда чи 

груп людей, пов'язане з гострими негативними емоційними переживаннями; 

3) крайнє загострення суперечностей; зіткнення осіб, їхніх інтересів, потреб, оцінок рівня прагнень, домагань тощо при 

способах їх вирішення на фоні емоційних станів. 

КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ - складна ситуація, що складається з об'єкта та учасників конфлікту різної спрямованості, і 

в якої один або декілька опонентів, наближаючись до своєї мети, віддаляють інших від своїх цілей, ускладнюють або 

роблять просто неможливим їх досягнення 

КОНФЕРЕНЦІЯ – нарада спеціалістів в певній галузі як збори спеціалістів-практиків, які займаються проблемами 

використання досягнень науки, у виробництві, як нарада предметників і філософів, розробляючи світоглядні проблеми, 

як збори спеціалістів різніх профілів, що вирішують загальну глобальну проблему. 

КОНЦЕПЦІЯ п е д а г о г і ч н а  ( в і д  лат. — сукупність, система) — система поглядів на те чи інше педагогічне 

явище, процес, спосіб розуміння, тлумачення якихось педагогічних явищ, подій; провідна ідея педагогічної теорії. 

КОРЕКЦІЯ (від лат.— виправлення, поліпшення) в с п е ц і а л ь н і й  п е д а г о г і ц і )  —  виправлення (часткове чи 

повне) вад психічного або фізичного розвитку в дітей, порушення тої чи іншої психічної функції в дорослих. 
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КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА (від лат. сorrection - виправлення) – багатогалузева наука, яка вивчає дітей з 

особливостями психофізичного розвитку (ОПФР) і займається розробкою проблем їх виховання, навчання та корекції 

онтогенетичних недоліків. Вона забезпечує наукові основи роботи спеціальних загальноосвітніх шкіл та дошкільних 

закладів, пунктів корекційної педагогічної допомоги. 

КРЕАТИВНІ ЗДІБНОСТІ - особистісні якості, що дозволяють людині по-новому поглянути на відомі предмети, явища, 

побачити в них нові закономірності, зв'язки, відтворити нове бачення, придумати дещо нове, раніше невідоме. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ - актуальність, оригінальність, новизна; висока 

ефективність; стабільність, збалансованість і комплексність результатів; раціональність витрат часу, зусиль, засобів; 

можливість відтворення даного досвіду іншими вчителями. 

КРИТЕРІЙ - 1) мірило оцінювання визнаних параметрів, які описуються певними показниками; 

2) мірило для визначення, оцінки предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації. 

Критичність мислення - прагнення все аналізувати, піддавати оцінці, не приймати все на віру; уміння правильно 

оцінювати свої дії, здібності, виявляти і визначати свої помилки. 

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – технологія базується на вихідній особистій інформації, оскільки сприймання будь-якої 

інформації залежить від попереднього досвіду дитини. Навчальна діяльність починається з формулювання та 

усвідомлення проблем, пошуку та осмислення нової інформації і завершується самостійним розв’язанням цих проблем, 

формуванням своїх суджень. 

«КРУГЛИЙ СТІЛ» - форма роботи, куди запрошуються спеціалісти вчені або спеціально підготовлені учні, які 

володіють питаннями, що будуть розглядатися. «Спеціалісти» ведуть обмін інформацією з учнями, відповідають на 

питання, ставлять їх відповідно до проблематики досліджувальної теми. 

КУЛЬТУРА ПОВЕДІНКИ — дотримання основних вимог і правил людського співжиття, вміння знаходити правильний 

тон у спілкуванні з оточуючими. 

КУЛЬТУРА УПРАВЛІННЯ - 1) теорія ефективного застосування управлінської системи, структури (наприклад, як 

організувати систему управління освітою, щоб за її допомогою впливати на розвиток освіти в потрібному напрямі); 

2) теорія раціональної організації роботи апарату управління, застосування найбільш ефективних засобів, форм і методів 

праці, розкриття ролі культурного елемента в цьому процесі; 

3) теорія управління як важливої соціальної функції і свідомого і власного впливу як на окремих людей, так і на всю 

спільноту для досягнення конкретної мети; 

4) сукупність теоретичних і практичних положень, принципів і норм, що мають загальний характер і відносяться тією чи 

іншою мірою до різних аспектів людської діяльності; 

5) система знань про управлінську практику як культурний феномен, сукупність науки і мистецтва управління, 

рекомендацій, узагальнень об'єкта управління, які мають науково-практичну цінність і органічно, системно пов'язані між 

собою; 

6) важлива сфера впливу на свідомість, вчинки підлеглих, їхні помисли і бажання і, водночас, - один із вирішальних 

факторів успіху в управлінні організацією. 

Л 

 

М 

МАГІСТР (лат.  — начальник, учитель). Завершеного освітньо-кваліфікаційного рівня фахівець, який на основі 

отриманої раніше кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні вміння та знання інноваційного характеру у 

вищому закладі освіти IV рівня, має досвід їх застосування і продукування нового знання для вирішення професійних 

завдань у певній галузі. 

МАЙСТЕР-КЛАС. Сприяє вивченню і впровадженню в практику інноваційних технологій, поширенню ефективного 

прогресивного педагогічного досвіду міста, школи. 

МЕДІА-ОСВІТА (англ. media education, від лат. media — засоби) — напрям у педагогіці, представники якого 

виступають за вивчення школярами закономірностей масової комунікації (преси, телебачення, радіо, кіно тощо). 
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Основними завданнями М.-о. є підготовка нового покоління до житія в сучасних інформаційних умовах, до сприймання 

й розуміння різної інформації. 

МЕТА (ЦІЛЬ) НАВЧАННЯ — ідеальне передбачення кінцевих результатів навчання; те, до чого прагнуть учитель, 

учні. Процес навчання переслідує три основні групи взаємопов'язаних цілей: 1) освітня — озброєння учнів науковими 

знаннями, спеціальними й загально навчальними вміннями, навичками; 2) розвиваюча — розвиток мови, мислення, 

пам'яті, творчих здібностей, рухової та сенсорної систем; 3) виховна — формування світогляду, моралі, естетичної 

культури тощо. 

МЕТОД (від грец. — шлях дослідження чи пізнання) — спосіб організації практичного й теоретичного освоєння 

дійсності, зумовлений закономірностями розглядуваного об'єкта. З розвитком науки відбувається розвиток і 

диференціація М . ,  що приводить до виникнення вчення про М .  — м е т о д о л о г і ї .  

МЕТОДИКА – галузь педагогічної науки, яка досліджує закономірності вивчення певного навчального предмета. До 

змісту методики як часткової дидактики входить: 1) встановлення пізнавального й виховного значення даного 

навчального предмета і його місця в системі шкільної освіти; 2) визначення завдань вивчення даного предмета і його 

змісту; 3) вироблення відповідно до завдань і змісту навчання методів, методичних засобів і організаційних форм 

навчання. Термін «методика навчання» вживається у вузькому значенні – як учення про методи навчання. 

МЕТОДИКА РОЗВИВАЮЧОГО НАВЧАІ1НЯ — сукупність змісту, методів і прийомів навчання, спрямованих на 

розвиток розумових (і фізичних) сил учня, в основі вибору яких лежить ідея орієнтування не на досягнутий (актуальний) 

рівень розвитку учня, а на "зону ближнього розвитку" (Л.С. Виготський). 

МЕТОДИСТ — спеціаліст у галузі методики вивчення якогось навчального предмета. Методистом також називається 

працівник методичної установи. Його обов'язки — вивчення стану викладання того чи іншого навчального предмета; 

виявлення, узагальнення й поширення досвіду кращих учителів і шкіл; організація методичної роботи з учителями; 

надання допомоги учителям у проведенні навчально-виховної роботи. 

МЕТОД ПРОЕКТІВ — організація навчання, за якою учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання 

практичних завдань — проектів. 

МЕТОДИ ВИХОВАННЯ — сукупність найбільш загальних способів розв'язання виховних завдань і здійснення 

виховних взаємодій, способів взаємопов'язаної діяльності вихователів і вихованців, спрямованих на досягнення цілей 

виховання; сукупність специфічних способів і прийомів виховної роботи, які використовуються в процесі формування 

особистісних якостей учнів для розвитку їхньої свідомості, мотиваційної сфери й потреб, для вироблення навичок і 

звичок поведінки й діяльності, а також їх корекції і вдосконалення. 

МЕТОДИЧНА ОПЕРАТИВНА НАРАДА – міжрайонна колективно-групова періодична форма організації науково-

методичної роботи. Передбачає оперативний обмін інформацією з приводу конкретної педагогічної проблеми і 

прийняття колегіального рішення щодо її розв’язання. Методичну оперативну нараду, яку варто проводити раз на місяць 

(наприклад, кожного четвертого понеділка). Готують її почергово шкільні методичні об’єднання під керівництвом 

заступника директора школи. 

МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ — одна з організаційних форм колективної методичної роботи в системі підвищення 

кваліфікації учителів. М. о. знайомлять учителів з досягненнями педагогічної науки й передового досвіду, сприяють 

поглибленню знань із спеціальності та із споріднених предметів. М. о. організуються за територіальною ознакою 

(шкільні, міжшкільні, кущові, районні), за типами шкіл, навчальними предметами, їхніми циклами. Зміст роботи М. о. 

диференціюється залежно від спеціальності, освіти, педагогічного досвіду вчителів. В завдання М. о. входить 

опрацювання і проведення заходів з підвищення рівня навчально-виховного процесу, обговорення питань теорії і 

практики навчання й виховання, організація обміну досвідом роботи, впровадження досвіду кращих учителів і шкіл, 

ознайомлення з новинками педагогічної, методичної, науково-популярної літератури, навчальними кінофільмами тощо. 

МЕТОДИЧНЕ ОБЄДНАННЯ (2 варіант), (МО) – педагогічних працівників, які створюють за наявності не менше 3-х 

спеціалістів одного фаху або одного професійного спрямування в межах певної спеціальності за територіальною ознакою 

(шкільні, міжшкільні, кущові, районні, міські). За типами шкіл, навчальними предметами, їхніми циклами тощо на базі 
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середніх загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, які мають 

висококваліфікований склад педагогічних кадрів, досвідчене керівництво, незалежно навчально-матеріальну базу. 

МЕТОДИЧНА ПАНОРАМА – колективно-групова форма роботи, що передбачає ознайомлення з досвідом педагогічної 

діяльності групи вчителів, який має спільне тематичне спрямування. 

МЕТОДИЧНА РАДА – колективний професійний орган, який об’єднує на добровільних засадах членів педагогічного 

колективу з метою здійснення керівництва науково-методичною роботою. 

МЕТОДИЧНИЙ БЕНЕФІС – групова форма роботи, яка передбачає комплексне ознайомлення з носієм ефективного 

прогресивного педагогічного досвіду; доповідь-розповідь про зміст досвіду, вивчення творчої лабораторії (робочого 

кабінету вчителя), ознайомлення з розробленими дидактичними матеріалами, сценаріями уроків, відвідування уроків 

тощо. 

МЕТОДИЧНИЙ ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ – групова форма роботи, різновид ділової гри, що проводиться з метою 

підвищення інтересу до певних педагогічних проблем, вивчення рівня орієнтування вчителів у їхньому змісті, навчання 

їх комунікативності. 

МЕТОДИЧНИЙ МІСТ – різновид дискусії. Для участі в цій формі роботи залучаються вчителі різних шкіл, керівники 

методичних об’єднань, батьки, учні. Роль ведучого виконує заступник директора школи. 

МЕТОДИЧНИЙ РИНГ – форма методичної роботи, яка сприяє вдосконаленню знань учителів, дає можливість виявити 

ерудицію. Він може проводитися, коли виникають суперечки чи діаметрально протилежні думки. Готуються опоненти, 

групи підтримки. 

МЕТОДИЧНИЙ ТУРНІР – є нетрадиційною колективною формою роботи з педагогічними працівниками, 

спрямованою на пошук, розвиток, підтримку ППД, або пошук нових ідей, шляхів вирішення актуальних проблем освіти. 

МЕТОДИЧНИЙ ФЕСТИВАЛЬ – багатопланова разова форма методичної роботи з великою аудиторією педагогів та 

методистів, що передбачає пропаганду ППД і ставить за мету обмін досвідом роботи, впровадження нових педагогічних 

знахідок. Проводиться з метою обміну досвідом роботи, запровадження в практику педагогічних ідей. 

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ (ЦЕНТР ) районний, міський – науково-методична установа, яка відповідно до чинного 

законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти відповідного 

району, міста, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Методкабінет (центр) є юридичною особою, має 

печатку, штамп, бланки з відповідними реквізитами, рахунки в банках. 

МЕТОДОЛОГІЯ (від грец. — вчення) — 1) Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці. 2) 

Вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Розрізняють а) часткову М. — сукупність методів у кожній 

конкретній науці; б) загальну М. — сукупність більш загальних методів (наприклад, методи педагогіки є одночасно її 

методами і загальною М. для часткових дидактик, школознавства; в) філософську М. — систему діалектичних методів, 

які є найзагальнішими і діють на всьому полі наукового пізнання, конкретизуючись і через загальнонаукову, і через 

часткову М. 

МИСЛЕННЯ — вища форма відображення дійсності в психіці, ідеальна діяльність, результатом якої є об'єктивна 

істина. Практика життєдіяльності людини включає попереднє розв'язання реальних завдань у сфері психіки з 

оперуванням даними пам'яті, пошуком у разі потреби додаткової інформації. 

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК — період життя й розвитку дитини від 6 (7) до 10 років. Розвиток психіки дітей у цей 

період відбувається головним чином на основі провідної діяльності — навчання. 

МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ — один з найважливіших видів виховання, полягає в цілеспрямованому формуванні 

моральної свідомості, розвитку морального почуття й формуванні звичок і навичок моральної поведінки людини 

відповідно до певної ідеології. 

МОТИВАЦІЯ — система мотивів, або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм діяльності або поведінки. Як 

мотиви можуть виступати: уявлення й ідеї, почуття й переживання, що виражають матеріальні або духовні потреби 

людини. 

Н 
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НАВИЧКИ В НАВЧАННІ — навчальні дії, які набувають внаслідок багаторазового виконання автоматизований 

характер. В міру опанування учнями знаннями й уміннями автоматизовані елементи з'являються в їхній усній і письмовій 

мові, в розв'язуванні математичних задач, виконанні креслень, в користуванні приладами і знаряддями праці тощо. Між 

уміннями й навичками існує тісний взаємозв'язок. Вміння — це готовність до свідомих і точних дій, а навичка — 

автоматизована ланка цієї діяльності 

НАВЧАННЯ — цілеспрямований процес передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини. Н. — процес двосторонній: діяльність учня — учіння і діяльність учителя — викладання. Н. виконує центральну 

функцію в розумовому розвитку й підготовці учнів до праці. 

НАРАДА – це колективне обговорення окремих питань групою осіб, які безпосередньо зацікавлені у їх вирішенні. 

НАОЧНІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ — засоби наочності в навчанні; площинні та об'ємні зображення предметів і 

явищ реального світу або природні об'єкти в їхньому звичайному чи препарованому вигляді. Основними типами Н. н. п. є 

картини, таблиці, дидактичний матеріал, карти, схеми, діаграми, альбоми, атласи, макети, моделі, гербарії, колекції тощо. 

За методами і прийомами використання Н. н. п. розрізняють: а) д е м о н с т р а ц і й н і ,  які учитель показує всьому класові 

і б) л а б о р а т о р н і ,  призначені для самостійних занять учнів під керівництвом учителя. Н. н. п. використовуються в 

школі на всіх етапах навчального процесу. Н. н. п. повинні задовольняти наукові вимоги, відповідати змістові 

навчальних програм і віковим особливостям учнів, мати добрі демонстраційні дані, відповідати гігієнічним вимогам. 

НАРОДНА ПЕДАГОГІКА — галузь емпіричних педагогічних знань і народного досвіду, які виражаються в панівних у 

народі поглядах на мету й завдання виховання, в сукупності народних засобів, умінь та навичок виховання й навчання. 

Джерелами вивчення Н. п. є твори фольклору з педагогічним змістом і спрямуванням, етнографічні матеріали, народні 

виховні традиції, ігри та іграшки, народні й молодіжні свята, досвід сімейного виховання тощо. 

НАСТАВНИЦТВО — форма професійної підготовки і цілеспрямованого виховання висококваліфікованих працівників, 

здійснювана працівниками-наставниками. Наставник поряд із навчанням професії вводить нового працівника у сферу 

соціально-психологічних стосунків, через які відбувається реалізація його професійної ролі. 

НАТХНЕННЯ — особливий стан людини, що характеризується піднесенням її творчих сил, активізацією всіх психічних 

процесів. У стані Н. одночасно приводяться в дію всі сфери психіки. Спостерігається особлива ясність свідомості, висока 

продуктивність мислення і творчої фантазії, наплив почуттів і виняткова зосередженість уваги на об'єкті творчості. 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ КОНФЕРЕНЦІЇ є однією з форм теоретичної і практичної підготовки педагогічних 

працівників на основі виявлення і узагальнення практичного досвіду. Науково-практична конференція – науково 

обґрунтована ефективна творча педагогічна практика. 

НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ — це історично зумовлена і створена самим народом сукупність ідеалів, поглядів, 

переконань, традицій, звичаїв та інших форм соціальної практики, спрямованих на організацію життєдіяльності 

підростаючих поколінь, у процесі якої засвоюється духовна і матеріальна культура нації, формується національна 

свідомість і досягається духовна єдність поколінь. Н. в. — це виховання підростаючих поколінь у дусі українського 

виховного ідеалу на багатовікових традиціях. Н. в. ґрунтується на засадах родинного виховання, на ідеях і засобах 

народної педагогіки, що уособлюють вищі зразки виховної мудрості українського народу. Основні принципи Н. в. — 

гуманізм, демократизм, народність, єдність родинного і шкільного впливу, природовідповідність, виховання у праці, 

самодіяльність учнів. 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИХОВНИЙ ІДЕАЛ — базується на загальнолюдських цінностях і включає в себе ті риси, які 

відповідають духовності чи звичаям даного народу. Конкретний зміст Н. в. і. залежить від державного устрою, 

світогляду, релігії і моралі, від рівня розвитку культури, від національних особливостей народу. Виховний ідеал — це 

мета виховання, образ ідеальної людини, на який має орієнтуватися педагог, виховуючи учнів. В. і. як мета виховання 

визначає систему освіти й виховання, її зміст, методи, форми. 

О 

ОБМІН ДОСВІДОМ – має на меті популяризацію і розповсюдження ефективної педагогічної практики, створення 

психолого-педагогічних стимулів для розвитку творчої діяльності вчителів. 
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ОСВІТА — духовне обличчя людини, яке складається під впливом моральних і духовних цінностей, що є надбанням її 

культурного кола, а також процес виховання, самовиховання, впливу, шліфування, тобто процес формування обличчя 

людини. 

ОСВІТА державна — система освітніх і виховних закладів у країні (області, місті, районі), що забезпечують освіту й 

виховання громадян відповідно до інтересів і потреб суспільства й держави. 

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД — послідовне ставлення педагога до вихованця як до особистості, як до самосвідомого 

відповідального суб'єкта власного розвитку і як до суб'єкта виховної взаємодії. О. п. — базова ціннісна орієнтація 

педагога, яка визначає його позицію у взаємодії з кожною дитиною й колективом. Сучасне розуміння особистісного (або 

особистісно-центрованого) підходу визначили в 60-ті роки представники напряму гуманістичної психології (К. Роджерс, 

А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкль), які твердили, що повноцінне виховання можливе лише в тому випадку, коли школа 

служитиме лабораторією для відкриття унікального "Я" кожної дитини. О. п. передбачає допомогу вихованцю в 

усвідомленні себе особистістю, у виявленні, розкритті його можливостей, становленні самосвідомості. 

ОСОБИСТІСТЬ, особа — у широкому розумінні — конкретна, цілісна людська індивідуальність у єдності її природних 

і соціальних якостей; у вужчому, філософському розумінні — індивід як суб'єкт соціальної діяльності, властивості якого 

детерміновані конкретно-історичними умовами життя суспільства. 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ – спосіб організації навчання, в процесі якого забезпечуються 

всілякий облік можливостей і здібностей учнів і створюються необхідні умови для розвитку їх індивідуальних 

здібностей. 

ОСОБИСТІСНО-РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЕЛЬКОНІНА – ДАВИДОВА. Своєрідність навчальної діяльності 

школярів Д. Ельконін  убачав не в засвоєнні знань і вмінь, а в само зміні дитини. При цьому школяр свідомо сприймає 

навчальну діяльність як особливу діяльність, особисту мету. Для розрізнення традиційного поняття «навчальна 

діяльність», тотожного поняттю «учіння», у системі розвивального навчання використовують поняття «цілеспрямована 

навчальна діяльність». 

П 

ПАНОРАМА ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЯГНЕНЬ – сукупність творчих засобів, за допомогою яких педагоги пропагують 

свій досвід роботи. 

ПАТРІОТИЗМ (від грец. — співвітчизник, вітчизна) — одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є 

любов до батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури. 

ПЕДАГОГ (від грец. — вихователь) — 1) Особа, фахом якої є навчання й виховання, — шкільний учитель, вихователь 

дошкільного закладу, дитячого будинку, школи-інтернату, виховної колонії; працівник дитячого позашкільного закладу; 

викладач і вихователь середнього спеціального навчального закладу, вузу тощо. 

ПЕДАГОГІКА МОНТЕССОРІ МАРІЇ – в основу даної технології покладено положення про інтенсивний 

інтелектуальний розвиток особистості в ранньому віці, найбільш сприятливому для набуття певних навичок. Навчання 

читання та письма повинно починатися, на думку педагога, у чотири роки, тому що сааме в цьому віці дитина найкраще 

засвоює ці навички 

ПЕДАГОГІЧНА ВИСТАВКА - демонстрація досягнень педагогічного колективу щодо пропаганди нових зразків 

навчально-виховної роботи та науково-методичної діяльності педагогів, поширення педагогічного досвіду, висвітлення 

органів самоврядування. 

ПЕДАГОГІЧНА ГРА — це імітація реальної діяльності вчителя в штучно відтворених педагогічних ситуаціях. П. г. — 

основний засіб відтворення реальних ситуацій взаємодії учителя та учня в навчально-виховному процесі, коли учасники 

гри виконують ролі учителя й учня. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯ — а) елемент педагогічної діяльності; б) педагогічно доцільний, спланований чи імпровізований 

вчинок вихователя, що спричиняє зміну педагогічної ситуації або особистісні зміни. 

ПЕДАГОГІЧНА ІНТУІЦІЯ — специфічна здатність учителя передбачати нахили, поведінку, вчинки дитини за певних 

умов у відповідному середовищі. Наука розглядає інтуїцію як необхідний, внутрішньо зумовлений природою творчості, 

момент виходу за межі сталих стереотипів, логічних програм пошуку рішень. 
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ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ — це характеристика високого рівня педагогічної діяльності. Критеріями П. м. 

педагога виступають такі ознаки його діяльності: гуманність, науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, 

результативність, демократичність, творчість (оригінальність). П. м. ґрунтується на високому фаховому рівні педагога, 

його загальній культурі та педагогічному досвіді. Необхідними умовами П. м. є гуманістична позиція педагога й 

професійно значимі особистісні риси і якості. 

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА — система підготовки педагогічних кадрів (учителів, вихователів тощо) для 

загальноосвітньої школи та інших навчально-виховних закладів у педагогічних університетах і інститутах, педагогічних 

училищах, університетах; у широкому розумінні — підготовка педагогічних і науково-педагогічних кадрів для 

навчальних закладів усіх типів, включаючи професійно-технічні, середні спеціальні й вищі; сукупність знань, здобутих у 

результаті цієї підготовки. 

ПЕДАГОГІЧНА СКАРБНИЧКА – аукціон педагогічних ідей, в основу якого покладена проблема виявлення 

пропаганди і впровадження передового досвіду. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ МІСТ – неформальні візити, основною метою яких є огляди навчально-матеріальної бази, 

спілкування з колегами, налагодження ділових зустрічей. 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА — орган колективного керівництва школою. До складу П. р. входять: директор школи (голова), 

його заступники, організатор позашкільної й позакласної виховної роботи, усі вчителі й вихователі, лікар, голова 

батьківського комітету. На засідання П. р. можуть бути запрошені представники громадських організацій, батьки та ін. 

Основне завдання П. р. — об'єднання зусиль педагогічного колективу школи на піднесення рівня навчально-виховної 

роботи, впровадження в практику досягнень педагогічної науки і практики. 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА – колективне обговорювання питань, проблем щодо виявлення факторів та умов, щоб 

забезпечити успіх у роботі окремих педагогів, груп і цілих колективів. 

ПЕДАГОГІЧНЕ МИСЛЕННЯ — здатність учителя застосовувати теоретичні положення філософії, психології, 

педагогіки, методики в конкретних педагогічних ситуаціях навчально-виховної роботи; вирішувати педагогічні завдання; 

використовувати педагогічні ідеї в конкретних ситуаціях діяльності; "бачити" у конкретному явищі його педагогічну 

суть. П. м. дозволяє вчителеві проникати в причинно-наслідкові зв'язки педагогічного процесу, аналізувати свою 

діяльність, погляди, переживання, знаходити науково обґрунтоване пояснення успіхів і недоліків, передбачати 

результати роботи. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ БРИФІНГ – інформаційна бесіда-пояснення важливих рішень МОН України. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ — педагогічно доцільна організація життєдіяльності учнів, у процесі якої вони набувають 

необхідних моральних та інших рис і якостей, знань, навичок і звичок. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕТИКЕТ — це сукупність правил і моделей моральної поведінки педагога в типових ситуаціях та 

обставинах педагогічної діяльності. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КЛУБ – інноваційна, самокерована і саморегульована організація педагогічного спілкування. 

Спрямована на об’єднання вчителів із спільними громадськими, професійними та особистими інтересами. Передбачає 

розширення педагогічного і загальнокультурного кругозору, формування навичок комунікативної культури. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ МІСТ – обмін думками та обговорення проблеми (питання) з іншим колективом (школою, містом чи 

районом). 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАКТИКУМ проводиться з вчителями для вивчення, обговорення та вирішення певної проблеми 

чи конкретної ситуації. 

ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС (навчально-виховний процес) — цілеспрямована, свідомо організована, динамічна 

взаємодія вихователів і вихованців, у процесі якої вирішуються суспільно необхідні завдання освіти й гармонійного 

виховання. 

ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ — сукупність психічних рис особистості, необхідних для успішного оволодіння 

педагогічною діяльністю, її ефективного здійснення. П. з. насамперед передбачають відповідну спрямованість особи 

(світоглядну, політичну, моральну); ділові якості (спеціальні педагогічні уміння, навички, досвід); риси характеру 

(вміння спілкуватися з дітьми, підлітками, емоційна врівноваженість). 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД — ідеалізація реального педагогічного процесу: абстрагування від випадкових, неістотних 

елементів і конкретних умов педагогічної діяльності й виділення суттєвого в ньому — провідної педагогічної ідеї чи 

методичної системи в чистому вигляді, що зумовлює високу ефективність навчально-виховної діяльності. 

ПІДРУЧНИК — книга, в якій викладаються основи знань з певного навчального предмета на рівні сучасних досягнень 

науки й культури. Для кожного типу навчальних закладів видаються П., які відповідають програмам і завданням цього 

закладу, віковим та іншим особливостям тих, хто навчається. 

ПІЗНАННЯ — процес цілеспрямованого активного відображення об'єктивного світу у свідомості людей. П. є 

специфічною, вищою формою відображення. На відміну від нижчих форм відображення воно здатне виходити за межі 

наявного стану речей, тобто відображати не тільки сучасне, а й майбутнє, не лише дійсне, а й численні можливості — 

конкретні й абстрактні — для вибору тієї з них, що найбільше відповідає інтересам людини. 

ПОКЛИКАННЯ — життєве призначення і спрямування людини, що надає доцільності, осмисленості й перспективності 

її діяльності. Усвідомлення П. передбачає розвинену самосвідомість і культуру самоаналізу; осмислення своїх потреб, 

формування соціально значущих цілей, визначення конкретних шляхів її реалізації. 

ПОРТФОЛІО – включає все те, що може документально засвідчити майстерність учителя, сприяти оцінці рівня його 

професіоналізму. Портфоліо може бути представлене на паперових носіях і в електронній версії. У першому випадку – це 

файлова папка із вкладишами, де матеріали розміщаються відповідно до зазначеного вище структурою. 

ПОХВАЛА — висловлене схвалення вчинків, поведінки й діяльності вихованців. 

ПОЧУТТЯ — форма суб'єктивного, безпосередньо переживаного відношення людини до явищ навколишньої дійсності, 

до інших людей і їхніх вчинків, до самого себе і своїх дій. 

ПОЯСНЕННЯ — метод усного викладу навчального матеріалу, метою якого є аналіз, тлумачення й доказ різних 

положень навчального матеріалу шляхом розкриття причинно-наслідкових та інших зв'язків і закономірностей. 

Поєднується на уроці з описом, бесідою, демонстрацією, дослідом тощо. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ — форма навчального заняття, при якому педагог організує детальний розгляд учнями чи 

студентами окремих теоретичних положень навчального предмета й формує уміння та навички їх практичного 

застосування шляхом індивідуального виконання учнем чи студентом відповідно сформульованих завдань. Практичні 

заняття проводяться в аудиторіях (класах) або в навчальних лабораторіях, оснащених необхідними засобами навчання, 

обчислювальною технікою.  

ПРЕДМЕТ НАВЧАЛЬНИЙ, дисципліна навчальна — науково обґрунтована система знань, умінь, навичок, зібраних з 

відповідних галузей науки, техніки й культури для вивчення. Обсяг, зміст і послідовність вивчення П. н. має відповідати 

навчальним планам і програмам для загальноосвітньої школи, профтехучилищ, середніх спеціальних навчальних 

закладів тощо, зміст — узгоджуватися з дидактичними принципами. 

ПРЕЗЕНТАЦІЇ проводяться з метою створення цілісного, теоретичного обґрунтованого погляду на певне явище, 

презентації спрямовані на надання нових результатів, нової інформації з конкретного, досить вузького, практичного, 

аспекту теми, яка є предметом навчання. 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ – метод, коли групи суспільних діячів чи вчених ведуть бесіди з представниками преси, 

спрямовані на вирішення важливих питань і проблем з метою їх популяризації та пропаганди. 

ПРИЙОМ НАВЧАННЯ — окремі операції, розумові чи практичні дії вчителя або учнів, які розкривають чи 

доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає даний метод. 

ПРИКЛАДИ В НАВЧАННІ — дидактичн и й  засіб конкретизації уявлень, суджень і умовиводів учнів. Застосовуються 

в навчальному процесі з усіх предметів, у всіх класах школи при початковому засвоєнні й закріпленні знань, при 

повторенні й контролі знань. 

ПРИНЦИП НАУКОВОСТІ НАВЧАННЯ — дидактичний принцип, який випливає із закономірного зв'язку між 

змістом науки й навчального предмета. Він вимагає, щоб зміст навчання знайомив учнів з основами науки, тобто з 

об'єктивними фактами, поняттями, законами, теоріями основних розділів відповідної науки на сучасному рівні її 

розвитку, та способами їх дослідження. 
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ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ — вихідні положення, що випливають із закономірностей виховання й визначають 

загальне спрямування виховного процесу, основні вимоги до його змісту, методики та організації. П. в. — система вимог, 

що охоплює всі сторони процесу виховання й відображає результати узагальнення досвіду виховної практики. Загальні 

П. в.: суспільної спрямованості; виховання особистості в діяльності та спілкуванні; стимулювання внутрішньої 

активності особистості; гуманізм в поєднанні з високою вимогливістю; оптимістичного прогнозування; опора на 

позитивні якості учнів; врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів; виховання в колективі; єдність і 

погодженість вимог, зусиль і дій школи, родини і громадськості. П. національного виховання: виховання в 

громадянському, національному дусі; гуманізм, демократизм, природо відповідність, діяльнісно-особистісний; єдності 

родинного і шкільного виховання, наступність, спадкоємність поколінь. 

П Р И Н Ц И П И  НАВЧАННЯ — основні вихідні положення теорії навчання. Вітчизняна педагогічна наука розкриває 

систему дидактичних принципів, виходячи з наукового розуміння суті виховання й навчання. Ця система ґрунтується на 

принципах: зв'язку змісту й методів навчання з національною культурою і традиціями; виховуючого характеру навчання, 

науковості, систематичності, наступності, свідомості й активності учнів, наочності, доступності, індивідуалізації процесу 

навчання, уважного вивчення інтересів, здібностей, нахилів кожного учня. 

ПРИНЦИПОВІСТЬ (від лат. — основа, начало) — морально- психологічна риса особистості, яка характеризує 

чіткість її соціальної позиції, вірність певній ідеї, переконанню, принципам і послідовність їх обстоювання, проведення в 

життя. При визначенні П. обов'язково слід враховувати зміст ідей, принципів, які обстоює людина. 

ПРОБЛЕМНА СИТУАЦІЯ — ситуація, для оволодіння якою окремий суб'єкт (або колектив) має знайти й застосувати 

нові для себе знання чи способи дій. 

ПРОЦЕС ВИХОВАННЯ — цілісний процес, в якому органічно поєднані змістова і процесуальна сторони. Змістова 

сторона П. в. характеризує сукупність виховних цілей. Процесуальна — характеризує самокерований процес педагогічної 

взаємодії вчителя та учня, що включає організацію і функціонування системи виховної діяльності й самовиховання учнів, 

спрямованої на реалізацію виховних цілей і формування позитивного досвіду самовдосконалення учнів. 

ПРОЦЕС НАВЧАННЯ — специфічна форма пізнання об'єктивної дійсності, оволодіння суспільно-історичним досвідом 

людства; двосторонній процес взаємопов'язаних діяльностей учителя (діяльності викладання й діяльності з організації й 

управління навчальною діяльністю учня) і діяльності учня (учіння), спрямований на оволодіння учнями системою знань з 

основ наук, вмінь і навичок їх практичного застосування, розвиток творчих здібностей учнів. 

Р 

РЕЙТИНГ (від англ. rating — оцінка, порядок, класифікація) — термін, який означає суб'єктивну оцінку якогось 

явища за заданою шкалою. За допомогою Р. здійснюється первинна класифікація соціально-педагогічних об'єктів за 

ступенем вираження спільної для них властивості (експертні оцінки). Р. служить основою для побудови різноманітних 

шкал оцінок, зокрема при оцінці різних сторін навчальної і педагогічної діяльності. 

РЕПРОДУКТИВНА ПІЗНАВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ — пізнавальна діяльність відтворюючого, виконавчого характеру 

(за готовою інструкцією); засвоєння учнями "готових" знань. 

РЕПРОДУКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ (репродукція —відтворення) —методи навчання, що ґрунтуються на 

репродуктивному характері мислення учнів. Репродуктивними виступають словесні, наочні і практичні методи 

(розповідь, лекція, бесіда, наочність, вправи, практичні завдання) у випадках, коли зміст навчального матеріалу: а) 

інформативний; б) є описом способів практичних дій; в) є принципово новим чи достатньо складним для самостійного 

засвоєння учнями й подається у готовому вигляді. На Р. м. н. побудоване програмоване навчання. 

 

РЕФЕРАТ (від лат. — доповідаю) — 1) Короткий виклад (усний чи письмовий) основних положень учення, наукової 

праці, дослідження або змісту книги. Р., зроблений автором, називають авторефератом. 2) Доповідь на певну тему, що 

містить огляд друкованих джерел. 

РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ — спрямованість принципів, методів і прийомів навчання на досягнення найбільшої 

ефективності розвитку пізнавальних можливостей школярів: сприймання, мислення, пам'яті, уяви тощо. Спираючись на 

незавершені цикли психічного розвитку дитини, Р. н. формує мислительські здібності, самостійність школярів, інтерес до 
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навчання, а також удосконалює різні форми сприймання. Методика Р. н. передбачає інтенсивну розумову роботу учнів 

шляхом організації проблемного навчання, запровадження системи пізнавальних завдань, озброєння їх прийомами 

пізнавальної діяльності. 

РОЗВИВАЮЧЕ НАВЧАННЯ ( Й. Песталоцці, С. Русова, Г. Ващенко, Л. Виготський, Л. Занков, Д. Ельконін і В. 

Давидов) – це навчання, при якому всі навчальні методи та прийоми спрямовані на досягнення найбільшої ефективності 

розвитку пізнавальних можливостей учнів. Основною метою такого навчання є формування комплексного творчого 

мислення учнів, розвитку в них пам’яті, просторової уяви, логічного мислення, інтуїції, фантазії,  

РОЗВИВАЛЬНЕ НАВЧАННЯ Л. Занкова. Однією з перших спроб практичної реалізації ідеї розвивального навчання 

було обґрунтування розвитку як провідного критерію оцінювання роботи школи, дослідно-експериментальне 

дослідження об’єктивних педагогічних закономірностей у співвідношенні навчання та розвитку. 

РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ — процес формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його 

соціалізації і виховання. Маючи природні анатомо-фізіологічні передумови до становлення особистості, дитина в процесі 

соціалізації вступає у взаємодію з навколишнім світом, оволодіваючи досягненнями людства. Оволодіння дійсністю у 

дитини реалізується в її діяльності за допомогою дорослих, тим самим процес виховання є провідним у розвитку її 

особистості. Розвиток особистості відбувається в діяльності, яка керується системою мотивів, притаманних даній 

особистості.  

РОЗПОВІДЬ — словесний (вербальний) метод навчання; жвава, образна форма усного монологічного викладу 

навчального матеріалу з таких тем чи питань, які містять, головним чином, фактичні відомості (опис явищ природи, 

суспільного життя, висвітлення історії відкриття чи винаходу, повідомлення біографічних відомостей). 

РОЗУМІННЯ — мислительський процес, спрямований на виявлення (з'ясування) істотних рис, властивостей і зв'язків 

предметів, явищ і подій дійсності. 

С 

САМОВИХОВАННЯ — систематична й свідома діяльність людини, спрямована на вироблення в собі бажаних 

фізичних, розумових, моральних, естетичних якостей, позитивних рис волі й характеру, усунення негативних звичок. 

САМОКОНТРОЛЬ — усвідомлювана регуляція людиною своєї поведінки та діяльності для забезпечення відповідності 

їхніх результатів поставленим цілям, вимогам, нормам, правилам тощо. Мета С. полягає в запобіганні помилкових дій чи 

операцій та виправленні їх. 

САМООЦІНКА — судження людини про міру наявності в неї тих чи інших якостей, властивостей у співвідношенні їх з 

певним еталоном, зразком. С. — вияв оцінного ставлення людини до себе. С. є результатом передусім розумових 

операцій — аналізу, порівняння, синтезу. 

САМОПІЗНАННЯ — дослідження, пізнання самого себе. Здатність до С. притаманна лише людині; здійснюється за 

допомогою розуму. Елементарні форми пізнання виявляються уже в ранньому віці. С. нарощується одночасно з 

розумовим розвитком дитини. 

САМОСПОСТЕРЕЖЕННЯ — спостереження за своїми діями, думками, почуттями; метод вивчення психічних 

процесів, властивостей і станів за допомогою суб'єктивного спостереження за явищами своєї свідомості. 

СЕМІНАР н а в ч а л ь н и й  ( в і д  лат. semi- narium — розсадник; переносно — школа) — один з основних видів 

навчальних практичних занять студентів вузів, учнів середньої школи, членів наукового гуртка або слухачів курсів. 

Полягає в самостійному вивченні учнями чи студентами за завданнями педагога окремих питань і тем лекційного курсу з 

наступним оформленням матеріалу у вигляді реферату, доповіді тощо. Розрізняють три основні типи С.: С., що сприяють 

поглибленому вивченню певного систематичного курсу, С. по вивченню окремих основних або найважливіших тем 

курсу і С. (спецсемінари) дослідницького характеру з незалежною від лекцій тематикою. 

СИСТЕМАТИЧНІСТЬ І ПОСЛІДОВНІСТЬ у навчанні — один з дидактичних принципів. Систематичність у навчанні 

передбачає засвоєння знань, навичок і вмінь у певному логічному зв'язку, коли провідне значення мають істотні риси 

об'єкта вивчення і коли воно, взяте в сукупності, становить собою цілісне утворення, систему. Поняття послідовності в 

навчанні вказує на необхідність такого вивчення навчального матеріалу, коли наступне спирається на попереднє і в свою 

чергу логічно визначає подальший щабель у пізнавальній роботі. 
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СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ в педагогіці — метод підготовки й обгрунтування рішень з розв'язання складних комплексних 

проблем навчання й виховання. Методологія С. а. грунтується на системному підході до вивчення педагогічних явищ. 

Методи С. а. для розв'язання складних комплексних проблем навчання й виховання застосовують з огляду на те, що в 

процесі прийняття рішень вибір треба робити в умовах невизначеності. 

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД — напрям у спеціальній методології науки, завданням якого є розробка методів дослідження й 

конструювання складних за організацією об'єктів як систем. С. п. в педагогіці спрямований на розкриття цілісності 

педагогічних об'єктів, виявлення в них різноманітних типів зв'язків та зведення їх у єдину теоретичну картину. 

СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ — одна з форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні дії батьків з 

повсякденним впливом сімейного побуту. Головне завдання С. в. — підготовка дітей до життя в існуючих соціальних 

умовах, набуття ними знань, умінь і навичок, необхідних для нормального формування особистості в умовах родини. 

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА — галузь педагогіки, предметом вивчення якої є соціально-педагогічні проблеми. 

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ — галузь психологічної науки, що вивчає закономірності поведінки, діяльності і 

спілкування людей у соціальних спільностях — групах, колективах.  

СПІВБЕСІДА – це специфічна форма організації навчально-виховного процесу, де взаємодія вчителя з учнями жорстко 

не де термінується, а домінуючим методом його проведення є бесіда. 

СПІЛКУВАННЯ в соціальній психології — складна взаємодія людей, в якій здійснюється обмін думками, почуттями, 

переживаннями, способами поведінки, звичками, а також задовольняються потреби особистості в підтримці, 

солідарності, співчутті, дружбі, належності тощо. С. — необхідна умова формування, існування й розвитку особистості. 

Є різноманітні форми С.: безпосереднє, формальне й неформальне, парне й трупове та ін. 

СПОСТЕРЕЖЕННЯ — цілеспрямоване, спеціально організоване сприймання предметів і явищ об'єктивної дійсності, 

метод наукового пізнання. 

СПРИЙМАННЯ, перцепція — відображення предметів і явищ об'єктивного світу, що діють у даний момент на органи 

чуття людини. 

СТАНДАРТ ОСВІТИ — система основних параметрів, що приймаються за державну норму освіченості, яка відображає 

соціальний ідеал і враховує можливості реальної особистості й системи освіти по досягненню цього ідеалу. 

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ в педагогіці — деякі методи прикладної математичної статистики, що використовуються в 

педагогіці в основному для обробки експериментальних результатів. 

СТИЛЬ МИСЛЕННЯ — конкретизація методу теоретичного пізнання у специфічних формах дослідження, розуміння 

та інтерпретації дійсності; суб'єктивно зумовлена особливість пізнавальної діяльності. 

СТИЛЬ ПЕДАГОГІЧНИЙ — характерні риси педагогічної майстерності, які традиційно складаються в досвіді 

учителів. С. п. є своєрідним "почерком", певною манерою педагогічних дій і притаманний кожному вчителю. 

СЮЖЕТНІ ІГРИ (від sujet, від лат. subjectum — підкладене) — образні ігри з певним педагогічним задумом, який 

розкривається через відповідні події (сюжет, фабула) і програвання ролей. С. і. використовуються в дитячих дошкільних 

установах для проведення виховних і навчальних занять. Змістом С. і. нерідко виступають казки або епізоди з життя 

самих дітей. 

Т 

ТАКТ ПЕДАГОГІЧНИЙ, тактовність педагогічна (від лат. — дотик, відчуття, почуття) — почуття міри в застосуванні 

засобів педагогічного впливу на дітей. Проявляється в умінні вчителя поводитися належним чином, просто й 

переконливо розмовляти з вихованцями, поважати їхню гідність, ставити розумні й педагогічно обґрунтовані вимоги. 

Основою Т. п. є глибоке знання психології дітей, індивідуальний підхід у навчанні й вихованні. Прояв Т. п. — важлива 

умова формування авторитету вчителя, одне з джерел сили й ефективності його впливу на дітей. 

ТВОРЧИЙ ЗВІТ – проводиться з метою повторення та узагальнення матеріалу, систематизації знань. На ньому учні 

показують та захищають свої творчі роботи. На огляд і захист можуть надавати проекти, моделі, стенди, малюнки, 

доповіді, експериментальні дослідження. 

ТВОРЧІСТЬ — продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності 

суспільного значення. 
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ТВОРЧІСТЬ ПЕДАГОГІЧНА — оригінальний і високоефективний підхід учителя до навчально-виховних завдань, 

збагачення теорії і практики виховання й навчання. Досягнення творчого результату забезпечується систематичними 

цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогічного експерименту, критичним використанням передового 

педагогічного досвіду. 

ТЕМП НАВЧАННЯ — ступінь швидкості, з якою розвивається навчальний процес, виконується програма і засвоюється 

учнями навчальний матеріал. 

ТЕМПЕРАМЕНТ (від лат. — належне співвідношення частин) — сукупність індивідуально-психічних особливостей 

людини, яка характеризується, головним чином, швидкістю виникнення почуттів і їхньою силою. Т. проявляється також і 

в особливостях рухів людини. Розрізняють чотири основні темпераменти: сангвінік, холерик, меланхолік і флегматик. 

Фізіологічною основою Т. є типи вищої нервової системи. 

ТЕСТУВАННЯ – усне чи письмове опитування за спеціально підготовленими запитаннями чи завданнями з метою 

одержання високого рівня достовірної інформації з важливих аспектів професійної компетентності педагогічних 

працівників 

ТЕОРІЯ (грец. — розгляд, міркування, вчення) — В широкому розумінні — особлива сфера людської діяльності та її 

результатів, яка включає в себе сукупність ідей, поглядів, концепцій, вчень, уявлень про об'єктивну дійсність, 

протистоїть практиці як предметно-чуттєвій діяльності і водночас перебуває з нею в органічній єдності. Т. виростає з 

практики, узагальнює її та обґрунтовується нею, а практика осмислюється, організовується і спрямовується. 

ТЕСТ (англ. test — випробування) — система прийомів для випробування та оцінювання окремих психічних рис і 

властивостей людини; завдання стандартної форми, виконання якого повинно виявити наявність певних знань, умінь і 

навичок, здібностей чи інших психологічних характеристик — інтересів, емоційних реакцій тощо. 

ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ (з грец. — мистецтво слова, навчання) — за означенням ЮНЕСКО, це в загальному 

розумінні системний метод створення, застосування й визначення всього процесу навчання і засвоєння знань, з 

урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, який ставить сво'ім завданням оптимізацію освіти. 

ТЕХНОЛОГІЯ «ПОРТФОЛІО» ( в перекладі «папка з документами» або «папка спеціаліста»). Представлена 

технологія передбачає навчальне портфоліо як форму та процес організації (колекція, відбір та аналіз) зразків та 

продукту навчально-виховної діяльності учня,а також відповідних інформаційних матеріалів із зовнішніх джерел 

(однокласників, вчителів, батьків тощо), призначені для послідовного їх аналізу, всебічній кількісній та якісній оцінці 

рівня навченості учня і подальшій корекції процесу навчання. 

ТРЕНІНГ – група, створена для дії в системі між особових відносин з метою розвитку соціально-психологічної 

компетентності, навичок спілкування і взаємодії. 

У 

УВАГА — форма психічної діяльності людини, що виявляється в її спрямованості й зосереджуваності на певних об'єктах 

при одночасному абстрагуванні від інших. У. характеризує вибіркове ставлення до навколишнього світу, коли з великої 

кількості подразників свідомість виділяє один або кілька. У. є необхідною передумовою ефективної діяльності людини, 

вона запорука успішного пізнання, навчання, праці. Розрізняють мимовільну, довільну й після довільну У. 

УЗАГАЛЬНЕННЯ — логічний процес переходу від одиничного до загального чи від менш загального до більш 

загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей явищ дійсності. 

УМІННЯ — здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і 

навичок. У. передбачає використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає У. 

 

Ф 

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ — галузь педагогічних знань, яка використовує підходи і знання методології, філософії, 

аксіології, історії, культурології для осмислення граничних основ освіти й педагогіки: місце і смисл освіти в культурному 

житті суспільства, розуміння людини та ідеал освіченості, смисл і особливості педагогічної діяльності, проектування 

шляхів побудови нової школи й педагогіки тощо. 

Х 
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ХАРАКТЕР (від грец. — відбиток, ознака, риса, особливість) — сукупність відносно сталих індивідуальних 

психічних рис людини, що виявляються в її поведінці й діяльності, ставленні до суспільства, колективу, самої себе. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНА (від грец. — той, хто служить відмітною ознакою) — документ, який 

відображає поведінку й успішність учнів з окремих предметів і видів занять, їхню позакласну й громадську діяльність, 

інтереси й нахили до окремих видів занять, фізичний і розумовий розвиток, дисциплінованість і моральні риси. 

Ц 

ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ — вибіркова, відносно стійка система спрямованості інтересів і потреб особистості, 

зорієнтована на певний аспект соціальних цінностей. 

Ч 

ЧАСТКОВО-ПОШУКОВИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ — різновид проблемного методу навчання; метод навчання, при 

якому сформульовану проблему вчитель в основному розв'язує сам, а учні лише частково залучаються до пошукової 

діяльності на окремих її етапах. 

ЧЕСНІСТЬ — моральна якість особистості, яка виражається у вірності обов'язкові і своїм переконанням, в умінні 

добросовісно ставитися до дорученої справи. 

ЧЕСТЬ — поняття моральної свідомості й категорія етики, що включає в себе моменти усвідомлення індивідом свого 

суспільного значення й визнання цього значення з боку суспільства. 

 

Ш 

 

Я 

ЯКОСТІ ЗНАНЬ — поняття "якості знань" передбачає співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, 

методологічні, оцінювальні знання) з елементами змісту освіти й тим самим з рівнями засвоєння. 
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                                                         ДОДАТКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


