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012 Дошкільна освіта

Менеджмент інноваційної  діяльності у ЗДО

 Національні стандарти України  в галузі освіти

Методологія НУШ в сучасній дошкільній освіті

 Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в 

дошкільній освіті



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

 Метою викладання навчальної дисципліни «Менеджмент

інноваційної діяльності у ЗДО» є формування у магістранта

компетенцій з управління інноваційною діяльністю закладів

дошкільної освіти

 Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Менеджмент інноваційної  діяльності у ЗДО» є надання знань з 

поняття інноваційної діяльності в управлінні, вивчення процесу 

впровадження  інноваційної діяльності в організації, формування 

практичних вмінь з менеджменту інноваційної діяльності у ЗДО



Дізнаєтесь про:

 сутність інновацій в системі дошкільної освіти;

 про використання наукових підходів в управлінні закладами 

дошкільної освіти;

 моделювання інноваційною управлінською  діяльністю в ЗДО

Навчитесь:

 аналізувати педагогічні умови впровадження інновацій в 

управлінську діяльність керівника ЗДО;

 методиці впровадження інновацій в управління ЗДО



Національні стандарти України  в галузі освіти

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

Метою викладання навчальної дисципліни «Національні 

стандарти України  в галузі освіти» є формування у 

магістрантів знань про  регулювання системи освіти в Україні, про 

втілення в освітніх нормах та практиці їх реалізації забезпечення

права людини на освіту.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Національні стандарти України  в галузі освіти» є ознайомлення із

найважливішими джерелами освітнього законодавства та 

засвоєння їх фундаментальних положень, формування вмінь і 

навичок самостійного пошуку необхідних нормативно-правових

актів та грамотного їх використання



Національні стандарти України  в галузі освіти

Під час вивчення дисципліни ви

Дізнаєтесь про:

 базовi поняття національного освітнього законодавства;  

 сучаснi тенденції розвитку освітніх правовiдносин;  

 органiзацiйно-правовi засади дiяльностi освітніх закладів; 

 права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу; 

 систему джерел освітнього законодавства

Навчитесь:

 знаходити i добирати необхiдну освітньо-правову iнформацію; 

 користуватися першоджерелами освітнього законодавства; 

 застосовувати набуті практичні навички для безпосередньої

участі в соціально-трудових відносинах на освітянській ниві.



На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

Метою викладання навчальної дисципліни «Методологія НУШ в 

сучасній дошкільній освіті» є формування  у магістрантів 

теоретичних знань та практичних навичок з організації освітнього 

процесу в ЗДО в контексті реалізації концепції Нової української 

школи.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Методологія НУШ в сучасній дошкільній освіті» є ознайомлення з 

принципами НУШ; оволодіння магістрантами методологією

забезпечення наступності між закладами дошкільної освіти та 

загальноосвітньою школою; розширення фахових знань майбутніх

керівників ЗДО.



Методологія НУШ в сучасній дошкільній освіті

Під час вивчення дисципліни ви

Дізнаєтесь про:
 методику впровадження особистісно-орієнтованої моделі навчання в 

ЗДО;
 інтеграцію освітніх напрямків в освітньому процесі;
 технологію створення умов для формування у дітей старшого 

дошкільного віку «дошкільної зрілості»  як підґрунтя готовності дітей
старшого дошкільного віку до шкільного життя.

Навчитесь:
 реалізовувати компетентнісний підхід до розв’язання основних завдань

дошкільної та початкової ланок освіти;
 забезпечувати готовність дітей старшого дошкільного віку до набуття

певного практичного досвіду, необхідного для використання у 
майбутньому житті.



Стратегічні імперативи сучасного 

менеджменту в дошкільній освіті

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 5 кредитів ЄКТС

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічні 

імперативи сучасного менеджменту в дошкільній освіті» є 

підготовка майбутніх керівників освітніх організацій  до 

управлінської діяльності у галузі дошкільної освіти.

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

«Стратегічні імперативи сучасного менеджменту в дошкільній 

освіт» є дослідження  управлінського процесу, оцінювання 

ефективності управлінського процесу в освітній організації, 

формування вмінь реалізації управлінських функцій.



Стратегічні імперативи сучасного 

менеджменту в дошкільній освіті

Під час вивчення дисципліни ви

Дізнаєтесь про:

 основні завдання і перспективи розвитку менеджменту в 

закладах дошкільної освіти в сучасних умовах;

 цілі і завдання управління закладами дошкільної освіти;

 сутність управлінських рішень;

 психологію спілкування;

 особливості педагогічного менеджменту

Навчитесь:

• планувати діяльність закладу дошкільної освіти і визначати 

умови ефективності структури управління;

• приймати управлінські рішення;

• реалізовувати функції менеджменту в педагогічній діяльності.


