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ВСТУП 

У процесі глобальної продуктивної трансформації, європейських 

інтеграційних процесів, що відбуваються в українській державі, досить вагомою є 

якісна вища освіта, яка сприяє всебічному розвитку особистості (креативне та 

критичне мислення, професійне зростання, удосконалення набутих знань, 

співпраця у команді, управлінські якості, розвиток емоційного інтелекту, 

навчання упродовж життя тощо). 

Питання підготовки майбутнього фахівця спеціальної освіти постає 

об’єктом студіювання багатьох дослідників (Н. Абашкіна, В. Бондарь, 

О. Браславська, В. Воронцова, А. Грітченко, Л. Даниленко, Г. Єльникова, І. Зязюн, 

Л. Калініна, В. Коваль, М. Мартиненко, В. Мельник, Т. Сорочан, Г. Троцко, 

Т. Яцула, І. Малишевська, І. Пінчук). 

Вважаємо, що сучасний керівник закладу освіти – це людина нової 

ґенерації, яка є креативною особистістю, здатною до рефлексії та контролю 

результатів педагогічної діяльності, професіонал з високими моральними 

цінностями. Основною метою управлінської діяльності директора нової 

формації є практична модернізація освітнього процесу. Компетентність 

майбутнього директора може бути представлена як гармонійне, інтегроване, 

системне поєднання знань, умінь  і навичок, норми, емоційні та ціннісні 

ставлення, роздуми, що обумовлюють його готовність для вирішення 

практичних педагогічних управлінських завдань. 

Сучасні тенденції підготовки закладами вищої освіти майбутніх 

директорів у сфері дошкільної освіти мають базуватися не лише на 

фундаментальних компетенціях їхнього професіоналізму, але й «м’яких» 

навичках («soft skills») [33, с. 162]. Soft skills – це навички, прояв яких складно 

відстежити і наочно продемонструвати. До даної групи належать 

комунікативні та управлінські навички [22, c. 239]. 

Відтак, майбутній магістр спеціальної освіти, який може у подальшому 

посісти управлінську посаду – директора закладу дошкільної освіти має 

володіти такими «soft skills»: здібність адаптуватись; навички спілкування; 
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уміння вирішувати проблемні ситуації; креативність; навички 

міжособистісних відносин; вміння працювати в команді. 

У такому контексті підготовку майбутнього магістра спеціальної освіти 

можна розглядати як оволодіння особою сукупністю знань, умінь та досвіду, 

що необхідні для   професійного виконання посадових повноважень [14, c. 91]. 

Найбільш ефективному розвитку «soft skills» може сприяти участь 

студента у різних наукових гуртках, участь у проєктах, спілках, громадських 

об’єднаннях, наукових товариствах, студентському самоврядуванні тощо. 

Така діяльність допомагає вдосконалювати комунікативні навички та брати на 

себе відповідальність за рішення [33, с. 166]. 

Звичайно, найважливішим засобом розвитку «soft skills» є освітній 

процес, що має  передбачати дисципліни управлінського спрямування. 

В Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини студенти освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 016 «Спеціальна 

освіта» вивчають дисципліни «Менеджмент спеціальної та інклюзивної 

освіти» / (90 годин / 3 кредити) (цикл професійної підготовки); «Проєктний 

менеджмент» (90 годин / 3 кредити) (на вибір). В навчально-методичному 

комплексі до дисципліни (НМКД) зазначено головне освітнє завдання: 

набуття студентами знань та вмінь оцінювати педагогічну ситуацію, 

прогнозувати розвиток освітнього процесу, знання основних положень теорії 

управління, огляд нормативно-правової бази (правова  культура). 

На сьогодні у психолого-педагогічній науці напрацьовано різні підходи 

до професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема й магістрів спеціальної 

освіти, запропоновано теоретичні та методичні аспекти організації освітнього 

процесу у закладі вищої освіти. Тому підґрунтям розроблення проблеми 

професійної підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до керівництва 

закладом освіти була інтерпретація результатів сучасних досліджень у різних 

царинах, як-от: методологічних засад (В. Бондар, М. Вашуленко, С. Вітвицька, 

О. Гура, Р. Гуревич, О. Дубасенюк, О. Дусавицький, І. Малафіїк, 

С. Мартиненко, Л. Пелех, О. Савченко, Л. Хомич, Л. Хоружа, В. Чайка та ін.); 
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професійної підготовки педагога (Н. Брюханова, Н. Гузій, М. Євтух, 

І. Зарубінська, Я. Сверлюк та ін.); структури педагогічної діяльності 

(О. Біляковська, А. Богуш, І. Зязюн, Н. Кузьміна, Д. Ніколенко, О. Пєхота, 

В. Сластьонін та ін.); підготовки до соціально-педагогічної діяльності вчителів 

початкових класів (О. Будник, С. Литвиненко); формування особистості 

вчителя (Г. Балл, А. Вербицький, І. Зязюн, Е. Карпова,  Н. Кічук, З. Курлянд, 

Н. Кузьміна, М. Марусинець, О. Мороз, М. Нікандров, К. Платонов, 

В. Сластьонін, Р. Хмелюк та ін.); розвитку ціннісно-змістової сфери 

майбутнього фахівця (І. Бех, М. Євтух, І. Зязюн, О. Савченко, Ю. Пелех, 

Л. Шугаєва, М. Яницький та ін.); компетентнісного підходу (Н. Бібік, 

А. Коломієць, А. Маркова, С. Сисоєва, Л. Хоружа, А. Хуторський та ін.) [73]. 

Отже, необхідність розв’язання порушеної проблеми на теоретико- 

методологічному рівні, її недостатня теоретична та методична розробленість, 

потреба сучасної практики в підготовці висококваліфікованих фахівців 

зумовили вибір теми дослідження: «Підготовка майбутніх магістрів 

спеціальної освіти до керівництва закладами освіти в умовах інклюзії». 

Мета дослідження – обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність методики підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до 

здійснення управлінських функцій в закладах дошкільної освіти.  

Мета дослідження передбачає розв’язання таких завдань: 

1. Проаналізувати базові поняття проблеми дослідження. 

2. З’ясувати стан розробки проблеми підготовки майбутніх 

магістрів спеціальної освіти до здійснення управлінських функцій в закладах 

дошкільної освіти в умовах інклюзії. 

3. Теоретично обґрунтувати удосконалення педагогічних умов 

підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до управління закладами 

дошкільної освіти. 

4. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до здійснення 

управлінських функцій в закладах дошкілля. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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Об’єкт дослідження –підготовка майбутніх магістрів спеціальної освіти 

в закладі вищої освіти. 

Предмет дослідження – теоретико-методичні засади підготовки 

майбутніх магістрів спеціальної освіти до здійснення управлінських функцій 

в закладах дошкільної освіти. 

Методи дослідження: теоретичні: пошуково-бібліографічний – для 

систематизації та класифікації джерельної бази (філософської, психологічної, 

соціально-педагогічної, методичних праць, нормативних документів, фахової 

періодики); системний, об’єктний і предметний аналіз – для уточнення 

контенту педагогічних дефініцій відповідно до предмета дослідження; аналіз 

стану проблеми професійної підготовки майбутніх магістрів спеціальної 

освіти; порівняння значень понять «компетентність», «професійна 

компетентність»,  «управлінська компетентність»; контент-аналіз державних 

нормативних документів, освітніх програм; емпіричні: моніторинг – для 

визначення стану досліджуваної проблеми на всіх  етапах експериментальної 

роботи; психолого-педагогічне діагностування – усне та письмове опитування 

(бесіди й анкетування). 

Практичне значення результатів дослідження полягає в 

удосконаленні методики професійної підготовки майбутніх магістрів 

спеціальної освіти (розвиток «soft skills») до управління закладами дошкільної 

освіти в умовах інклюзії. 

Експериментальна база – Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини. 

Структура та обсяг роботи. Магістерська робота має таку структуру: 

вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. Повний обсяг 

роботи 85 сторінок. У списку використаних джерел 78 найменувань. 
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ВИСНОВКИ 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю теоретичного 

узагальнення складності процесу професійної підготовки магістрів 

спеціальної освіти в умовах соціально-економічних та освітніх реформ. 

Сучасний керівник закладу освіти – це людина нової ґенерації, яка є 

креативною особистістю, здатною до рефлексії та контролю результатів 

педагогічної діяльності, професіонал з високими моральними цінностями. 

Основною метою управлінської діяльності нової формації є практична 

модернізація освітнього процесу. Компетентність майбутнього управлінця 

може бути представлена як гармонійне, інтегроване, системне поєднання 

знань, умінь  і навичок, норми, емоційні та ціннісні ставлення, роздуми, що 

обумовлюють його готовність для вирішення практичних педагогічних 

управлінських завдань. 

На сьогодні у психолого-педагогічній науці напрацьовано різні підходи 

до професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема й магістрів спеціальної 

освіти, запропоновано теоретичні та методичні аспекти організації освітнього 

процесу у закладі вищої освіти. Тому підґрунтям розроблення проблеми 

професійної підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до керівництва 

закладом освіти була інтерпретація результатів сучасних досліджень. 

Сучасні тенденції підготовки закладами вищої освіти майбутніх 

управлінців у сфері дошкільної освіти мають базуватися не лише на 

фундаментальних компетенціях їхнього професіоналізму, але й «м’яких» 

навичках («soft skills»). Відтак, майбутній магістр спеціальної освіти, який 

може у подальшому посісти управлінську посаду – директора закладу 

дошкільної освіти має володіти такими «soft skills»: здібність адаптуватись; 

навички спілкування; уміння вирішувати проблемні ситуації; креативність; 

навички міжособистісних відносин; вміння працювати в команді та 

організовувати її до вирішення професійних завдань. 

Відповідно до першого завдання дослідження, аналізу базових понять, 

встановлено: модернізація освітнього процесу ставить нові універсальні 
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вимоги до професійної компетентності керівників дошкільних закладів, а 

саме: оволодіння технологіями менеджменту і маркетингу в освіті; залучення 

до управлінських процесів широкого загалу педагогічної  громадськості, 

батьків, громадських організацій; створення принципово нових моделей 

науково-методичної роботи в дошкільному закладі; оновлення освітнього 

процесу, реформування освітньої галузі та підвищення статусу директора 

дошкільного закладу як керівника; модернізація програми підвищення 

кваліфікації з урахуванням досвіду інших країн світу. Магістри спеціальної 

освіти, що володіють у достатній мірі управлінськими компетенціями можуть 

виконувати функції освітнього менеджера. 

Розглядаючи підготовку майбутніх магістрів спеціальної освіти в 

умовах інклюзивної освіти як результат педагогічної підготовки, сучасні 

дослідники також виокремлюють її як важливу умову та чинник забезпечення 

ефективності освітнього процесу в умовах інклюзії. 

«Професійно-педагогічна підготовка до управлінської діяльності» – це 

формування готовності здобувачів вищої освіти до виконання завдань 

майбутньої професійної діяльності, що стає одночасно і метою, і результатом 

професійно-педагогічної підготовки. 

Відповідно до другого завдання дослідження, з’ясування стану розробки 

проблеми підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до здійснення 

управлінських функцій в закладах дошкільної освіти в умовах інклюзії, 

окреслено, що визначення змісту, структури, рівнів, етапів підготовки 

фахівців спеціальної освіти ініціює можливість розкрити закономірності 

означеного процесу, механізм взаємодії суб’єктів їх професійної підготовки. 

Заразом доводиться констатувати відсутність уніфікованого тлумачення 

понять, що характеризують сутність підготовки майбутніх магістрів 

спеціальної освіти до управлінської діяльності в умовах інклюзивної освіти. 

Обґрунтовуючи фахову підготовку до управлінської діяльності як 

професійної, дослідники послуговуються поняттям «спеціальна підготовка», 

або ж «управлінська компетентність». У більшості досліджень процес 
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підготовки здобувачів вищої освіти до управлінської діяльності науковці 

пов’язують її з результатом – формуванням готовності до певного виду 

професійної діяльності. 

Для конструктивного управління закладом дошкільної освіти в умовах 

інклюзії майбутні магістри спеціальної освіти мають спрямовувати свою 

діяльність на підвищення рівня професійної компетентності, розвиток 

професійно-значимих якостей у відповідності із зовнішніми соціальними 

вимогами, умовами управлінсько-педагогічної діяльності й особистої 

програми самореалізації в професійній діяльності, які спрямовані на 

командоутворення.  

Відповідно до третього завдання дослідження, теоретичного 

обґрунтування удосконалення педагогічних умов підготовки майбутніх 

магістрів спеціальної освіти до управління закладами дошкільної освіти, 

можна стверджувати, що впровадження педагогічних умов в процес 

підготовки магістра спеціальної освіти забезпечить його готовність до 

здійснення управлінської діяльності та забезпечення необхідними «soft skills» 

для успішної реалізації професійних завдань. Визначено такі педагогічні 

умови підготовки майбутніх професіоналів до управління закладом освіти в 

умовах інклюзії: забезпечення розвитку професійно важливих якостей 

майбутніх магістрів спеціальної освіти, спрямованих на ефективне здійснення 

ними управління закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії; наявність 

позитивної мотивації таких студентів до запровадження принципів 

інклюзивної освіти; створення банку інформаційно-методичних ресурсів для 

забезпечення аудиторної і самостійної роботи майбутніх магістрів спеціальної 

освіти.  

Відповідно до четвертого завдання, експериментальної перевірки 

ефективності  педагогічних умов  підготовки майбутніх магістрів спеціальної 

освіти до здійснення управлінських функцій в закладах дошкільної освіти 

доведено ефективність підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до 

управління закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії в три етапи, а саме: 
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інформаційно-когнітивний, діяльнісно-репродуктивний, діяльнісно-

адаптивний. Засобами реалізації такої підготовки майбутніх магістрів 

спеціальної освіти до управління закладом дошкільної освіти в умовах 

інклюзії стали лекції, семінари, практичні заняття із застосуванням методів 

дискусії та кейс-методів. Робота з підготовки майбутніх магістрів спеціальної 

освіти до управління закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії  

здійснювалась через констатувальний, формувальний і підсумковий етапи 

експерименту. У рамках зазначених етапів здійснювалось вирішення певних 

завдань випускної кваліфікаційної роботи за наступною структурно-логічною 

схемою: мета такого етапу, завдання, методи і засоби вирішення завдання. 

На констатувальному етапі експерименту було виявлено та 

схарактеризовано рівні підготовки майбутніх магістрів спеціальної освіти до 

управління закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії на основі кейс-

методу М. Малік [47].  

За процедурою оцінювання необхідно було: по-перше, визначити 

інтервали значень усіх показників за аксіологічно-мотиваційним, 

когнітивним, діяльнісно-практичним критеріями підготовленості майбутніх 

магістрів спеціальної освіти до управління закладом дошкільної освіти в 

умовах інклюзії; по-друге, на основі цих даних вирахувати вихідні рівні 

підготовленості майбутніх магістрів спеціальної освіти до управління 

закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії; по-третє, підтвердити 

ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх магістрів спеціальної 

освіти до управління закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії, 

використавши результати кейс-методу М. Малік [47]. 

Учасниками експерименту стали студенти магістратури зі спеціальності 

016 Спеціальна освіта. Загальна кількість учасників експерименту – 23 особи, 

з них: у контрольній групі – 10 осіб, в експериментальній – 13 осіб. 

Порівняльний аналіз рівнів підготовки майбутніх магістрів спеціальної 

освіти до управління закладом дошкільної освіти в умовах інклюзії засвідчив 

значні позитивні зміни серед майбутніх магістрів спеціальної освіти 
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експериментальної групи. Так, відтепер високого рівня досягли 17,47% 

майбутніх магістрів спеціальної освіти (було 5,42%), достатнього – 

61,45%  (було 15,66%) майбутніх магістрів спеціальної освіти. На середньому 

рівні залишились 21,08% (було 53,01%), на низькому – 0% (було 25,91%). 

 


