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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов'язкового компонента

Загальний обсяг дисципліни:
кредити ЄКТС/ години

3/90

Обсяг дисципліни (години) та
види занять

Денна форма: 10 лекції (год.), 20 практичні (год.), 60 самостійна робота

(год.)
Заочна форма: 6 лекції (год.), 4 практичні (год.), 80 самостійна робота

(год.)

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Кожен здобувач освіти повинен

ознайомитисяі слідувати Кодексу академічної доброчесності Уманського

державногопедагогічного університету імені Павла Тичини

Відвідування занять: Для успішного засвоєння програмного матеріалу

-

здобувач освіти зобов'язаний:
-- прослухатикурс лекцій очно чи опрацювати самостійно дистанційно;

-виконативсі необхідні завдання курсу та пройти модульні і підсумковий

контроль.
Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.

Що будемо вивчати? закономірності й принципи управлінської діяльності в цілому і

педагогічного менеджменту зокрема; особливості прогнозування,

планування, організації управлінської діяльності, здійснення

контролю.
Чому це треба вивчати? формування у студентів професійних компетентностей організатора

дошкільної освіти; вироблення умінь застосовувати одержані

знання на практиці, активно впроваджувати інноваційну

організацію праці
Яких результатів можна
досягнути?

Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і

генерувати нові ідеї в організації освітнього процесу закладів

дошкільноїосвіти різного типу.
Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу

базу дошкільноїосвіти
Володіти уміннями Й навичками аналізу, прогнозування,

планування, організації освітнього процесу в - закладі ||
дошкільної освіти З урахуванням принципів

дитиноцентризму, здоров'язбереження, інклюзії,

розвивального навчання, особистісно-орієнтованого підходу,

суб'єкт-суб'єктної взаємодії.



Уміти планувати та координувати фінансово-господарську
діяльність закладів дошкільної освіти. з

Як можна використати набуті
знання та уміння?

Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність організовуватизосвітній процес у закладах

дошкільної освіти з використанням сучасних засобів, методів,
прийомів, технологій. ч

Готовність до організації фінансово-господарської діяльності

закладів дошкільної освіти.
Здатність здійснювати  нормативно-правове регулювання
діяльності|закладу|дошкільної|освіти,|керуючись
законодавчими документами та основами професійної етики.
Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в
професійній діяльності та до конкурентної спроможності на
ринку праці.

Зміст дисципліни Змістовий модуль 1. Менеджменту системі дошкільної
освіти: становлення, стан, напрями

Тема 1.1. Поняття управління та педагогічного менеджменту,
його функції та принципи
Тема 1.2. Система управління освіти в Україні

Змістовий модуль2. Управління навчальним закладом.
Керівник навчального закладу

Тема2.1 . Навчальний заклад як об'єкт управління
Тема2.2. Управлінська діяльність керівника навчального

закладу
Тема 2.3. Підвищення кваліфікації та атестація педагогічних
кадрів
Тема2.4. Інноваційний підхід у педагогічному менеджменту

Обов'язкові завдання виконати завдання для самостійної роботи з кожної теми;

-виконати тестовий модульний контроль 1 та модульний контроль;
-виконати ІНДЗ;
-виконати підсумкове тестування;
-при потребі здати іспит

Міждисциплінарні зв'язки Планування і управління в системі дошкільної освіти тісно

пов'язана із Методичною роботою у ЗДО, Монаторингой якості

освіти, Психологією управління.
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Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульних тестів, ІНДЗ

Підсумковий контроль Підсумковий тест, іспит

Розробник Кушнір Валентина Миколаївна


