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УДК 373.2.091:377.8

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ОРГАНІЗАТОРІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коваленко О.В.
Педагогічний інститут, Київський університет імені Бориса Грінченка

Досліджена дефінітивна характеристика основних понять за допомогою енциклопедичних і тлумач
них словників, довідників. На основі вивчення й аналізу наукових психолого-педагогічних досліджень 
представлені вимоги до підготовки педагога дошкільного закладу та організатора дошкільної освіти, зо
крема. Виокремлені управлінські ситуації (кейси) як засіб діяльнісного підходу у підготовці організаторів 
дошкільної освіти до професійної діяльності та формування їх правової компетентності. Представлено 
кілька управлінських ситуацій (кейсів), опрацьованих автором. Окреслена актуальність досліджуваної 
проблеми з огляду розбудови освіти в Україні.
Ключові слова: діяльнісний підхід, організатори дошкільної освіти, підготовка до діяльності, професійна 
діяльність, управлінські ситуації (кейси).

Постановка проблеми. Оволодіння сту
дентами знаннями з різних напрямів 

управлінської діяльності в дошкільній освіті, 
прийомами опрацювання нормативно-правових 
документів та використання їх у повсякденній 
роботі, прийомами спілкування з членами ко
лективу, батьками вихованців, представника
ми громадськості, прийомами організації і про
ведення різних методичних заходів, вивчення, 
аналізу і узагальнення кращого досвіду робо
ти, прийомами вивчення і аналізу освітньої 
роботи з дітьми та співпраці з батьками вихо
ванців в закладі дошкільної освіти, прийомами 
підтримки і вивищення авторитету дошкільної 
освіти загалом і працівників дошкільних закла
дів, зокрема, вміннями орієнтуватися у склад
них управлінських ситуаціях і знаходити з них 
правильний вихід є першочерговими завдан
нями професійної підготовки організаторів до
шкільної освіти. У сучасних умовах постійного 
оновлення нормативно — правової бази у сфері 
освіти, а також інших галузей права, що тісно 
пов’язані з процесом управління навчальними 
закладами, перед системою дошкільної освіти 
постають завдання постійного вдосконалення 
й систематизації необхідних правових знань 
і вмінь, які є необхідним елементом професій
ної діяльності і компетентності управлінських 
кадрів. Цілеспрямована і планомірна підго
товка майбутніх фахівців дошкільної освіти 
у вищих навчальних закладах є основним за
вданням процесу навчання. Розв’язуючи його, 
ВНЗи водночас, як зазначає В. Огнев’юк, дося
гають і загальної цілі, яка передбачає всебіч
ний розвиток студентів, виховання активних 
і свідомих громадян України [1, с. 65].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання використання інноваційних підходів 
у системі вищої освіти були і є предметом дослід
ження В. Андрущенка, В. Бондаря, Л. Ващенко, 
Г. Бєлєнької, І. Дичківської, В. Кременя, А. Кузь- 
мінського, В. Лугового, В. Огнев’юка, Ю. Рашке- 
вича, О. Савченко, С. Сисоєвої, Д. Чернілевського 
та ін. Інновацію в освіті сучасні українські вче

ні розглядають як процес створення, поширен
ня і використання нових засобів (нововведень) 
для розв’язання тих педагогічних проблем, які 
досі розв’язувались по-іншому (О. Савченко); як 
«...комплексний, цілеспрямований процес ство
рення, розповсюдження і використання нова
ц ій .» (Л. Ващенко); як результат (продукт) 
творчого пошуку або особи колективу, що від
криває принципово нове в науці й практиці, як 
результат народження, формування і втілення 
нових ідей (В. Паламарчук); як процес і кінце
вий результат інноваційної діяльності (О. Попо
ва); як процес оновлення чи вдосконалення тео
рії і практики освіти, який оптимізує досягнення 
її мети (Л. Даниленко); нововведення, новатор
ство, створення нового, суспільно значущого 
продукту діяльності людини, який узагальнено 
характеризується двома ознаками: перетворен
ням явищ, речей, процесів, а також новизною 
та оригінальністю (А. Бурова) [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8].

Понятійно-термінологічний апарат щодо ін
новаційних видів навчальної діяльності в кон
тексті діяльнісного і компетентнісного підходу 
тощо чітко окреслює В. Луговий; Т. Шамова за
значає, що інноваційний процес включає в себе 
формування та розвиток змісту і організації 
нового; О. Попова визначає інноваційний пе
дагогічний процес як «обумовлений суспіль
ною потребою комплексний процес створен
ня, впровадження, розповсюдження новацій 
та інновацій та зміни освітнього середовища, 
де здійснюється його життєвий цикл; на дум
ку Л. Ващенко, інноваційний процес — це «ци
клічний процес переходу в якісно інший стан, 
з ревізією застарілих норм і положень. »; 
М. Кляп наголошує на важливості поєднання 
традиційних та інноваційних методів навчан
ня у вищій школі; М. Поташник стверджує, що 
інноваційний процес — це комплексна діяль
ність щодо створення, освоєння, використання 
та розповсюдження нововведень. До інновацій
них методів навчання у вищій школі С. Гонча
ров відносить навчання кооперативне, колек
тивно-групове та ситуативне моделювання;

© Коваленко О.В., 2018
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І. Луцький та Д. Чернілевський — технології мо
дульного та проблемного навчання і дидактич
ні ігри; Т. Туркот — «мозкову атаку», групові 
тренінги, кейс-метод, «акваріум», «коло ідей» 
тощо; В. Морозов — метод проектів та ін. [9; 10].

Питання розробки і використання у на
вчальному процесі методу конкретних педаго
гічних ситуацій було і є предметом досліджен
ня як психологів, так і педагогів (Ю. Березюк, 
В. Гершунський, О. Жильцов, І. Зайченко,
О. Леонтьєв, О. Матвієнко, Л. Онищук, Т. Тур
кот, Б. Тєплов, Л. Фридман та ін.). Останні роки 
у світі широко розповсюдилась технологія кей
сів та кейс-методів. Кейс (від англ. case) — це 
опис конкретної ситуації чи випадку у будь- 
якій галузі: соціальній, економічній, медичній 
тощо. Як правило, до змісту кейсу входить 
не просто опис, а й проблема чи протиріччя, 
що засновані на реальних фактах. Відповід
но, вирішити кейс — означає проаналізувати 
запропоновану ситуацію і знайти оптимальне 
вирішення. Відносно недавно метод вирішен
ня кейсів знайшов широке розповсюджен
ня і в освіті як одна з найбільш ефективних 
технологій навчання. Розробники і дослідники 
кейс-методу (Л. Барнс, К. Кристенсен, О. Мат- 
вієнко, Ю. Птицин, Т. Туркот, Е. Хансен та ін.) 
виокремлюють такі основні переваги цього 
методу порівняно з традиційними: практична 
спрямованість, інтерактивний формат, висо
кий рівень емоційного забарвлення; вироблен
ня конкретних навичок [11; 12; 13].

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Слід зазначити, що у на
уковій і методичній літературі знайшли ві
дображення педагогічні і психологічні задачі, 
метод конкретних педагогічних ситуацій, кей
си тощо з питань навчання і виховання дітей 
дошкільного і школярів, взаємодії вчителів 
і учнів, вчителів і батьків тощо. Однак, розроб
ка ситуацій (кейсів) з питань організації мето
дичної роботи з педагогами, різних напрямів 
управлінської діяльності директора закладу 
дошкільної освіти не була предметом дослід
ження науковців, хоча давно на часі.

Мета статті. Метою нашого дослідження було 
опрацювання основних дефініцій, досліджень 
науковців з проблеми підготовки майбутніх 
педагогів і керівників закладів освіти, зокрема 
у ВНЗ за умови компетентнісного і діяльнісного 
підходів до процесу навчання, розкриття шля
хів використання управлінських ситуацій (кей
сів) як засобу підготовки організаторів дошкіль
ної освіти до професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Наукова ефек
тивність ідеї, справедливо зазначає Л. Ващен
ко, не може бути доведеною, якщо не з’ясовано 
суть термінів та не сформульовані положення. 
Відтак науковець доречно радить звернутись 
до трьох правил, які обґрунтовані Б. Паскалем: 
правило дефініцій, яке забороняє приймати 
двозначні терміни без визначень, а використо

вувати в дефініціях лише відому (визначену) 
термінологію; правило аксіом, згідно з яким 
необхідно виводити в аксіоми лише очевидне; 
правило доведення, що зобов’язує доводити всі 
положення, використовуючи лише найбільш 
очевидні аксіоми чи установлені твердження. 
При цьому вчена застерігає від зловживання 
двозначних термінів та ігнорувань мисленнєвих 
дефініцій, що уточнюють та пояснюють суть [3].

Саме тому на першому етапі ми опрацьо
вували дефінітивну характеристику таких 
понять дослідження, як: «компетенція», «пси
хологічна компетентність педагога», «правова 
освіта», «правова компетентність». З цією ме
тою використовувались енциклопедичні і тлу
мачні словники, енциклопедії, довідники.

Категорію «компетенція» Енциклопедія осві
ти визначає як відчужену від суб’єкта, наперед 
задану соціальну норму (вимогу) до освітньої 
підготовки учня, необхідну для його якісної 
продуктивної діяльності в певній сфері, тобто 
соціально закріплений результат [14, с. 409-410]. 
А Великий тлумачний словник сучасної укра
їнської мови поняття «компетенція» розтлума
чує як добру обізнаність із чим-небудь; коло 
повноважень якої-небудь організації, устано
ви або особи. Результатом набуття компетен
ції є компетентність, яка на відміну від компе
тенції передбачає особистісну характеристику, 
ставлення до предмета діяльності [15, с. 560].

Осмислення засадничих питань взаємо
зв’язку компетенцій і компетентностей, розро
блення вимог до компетенцій і їх вимірювання 
відображено в працях зарубіжних і вітчизня
них учених (Д. Равен, А. Хуторський, Н. Бібік, 
Л. Ващенко, І. Єрмаков, О. Локшина, О. Овча- 
рук, Л. Паращенко, О. Пометун, О. Савченко, 
С. Трубачова та ін.).

Ряд авторів, зокрема А. Хуторський, виді
ляють такі види компетенцій: ключові (мета, 
рівень змісту освіти); загальнопредметні (певні 
предмети й освітні галузі); предметні (стосують
ся конкретного змісту). На думку М. Чошанова, 
компетентність — це принципово нова якість про
фесійної підготовки. Цей термін у більшості ви
падків вживають чисто інтуїтивно. Частіше ним 
визначають високий рівень кваліфікації та про
фесіоналізму спеціаліста. Вчений підкреслює, 
що компетентність як специфічна якість сукуп
ності професійних знань та умінь відбивається 
в наступному: 1) знання компетентної людини 
оперативні та мобільні, вони постійно оновлю
ються; 2) компетентність охоплює як змістовий 
компонент-знання, так і процесуальний-уміння; 
3) компетентність передбачає вміння вибирати 
оптимальні рішення, аргументувати вибір, тобто 
мати критичне мислення.

За переконанням Т. Браже структура про
фесійної компетентності спеціаліста визна
чається не тільки професійними базовими 
знаннями та вміннями, але й ціннісними орієн
таціями, мотивами його діяльності, розумінням
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себе та навколишнього світу, стилем стосунків 
з людьми, його загальною культурою, здатніс
тю до розвитку власного творчого потенціалу. 
Головними напрямами формування компе
тентності педагога, на думку Б. Любимова, є: 
емпатійність, здатність до переживання; по
вага до дітей, потреба віддати їм своє серце; 
справжня інтелігентність, духовна культура; 
високий професіоналізм; потреба у постійній 
самоосвіті та готовність до неї; фізичне та пси
хічне здоров’я, професійна працездатність.

Наступне поняття, опрацьоване нами, було 
«психологічна компетентність педагога». Ен
циклопедія освіти це поняття трактує як ор
ганічну складову пед. майстерності, необхідну 
умову ефективної взаємодії всіх учасників на
вчально-виховного процесу [14, с. 749].

Поняття «компетентність» має міждисци
плінарний статус і складну структуру. Ком
петентність керівника навчального закладу як 
його готовність до управління процесом на
вчання у школі розглядає В. Бондар, виділяючи 
структуру компетентності (теоретична та про
цесуальна готовність). Структура професійної 
компетентності вихователя-методиста ЗДО, на 
думку К. Крутій, складається з трьох груп по
казників діяльності: професійно-діяльнісної, 
психологічно-особистісної та результативної. 
Н. Денисенко були розроблені показники профе
сійної компетентності педагогів ЗДО за рівнями 
їхньої педагогічної майстерності. Будь-яка ком
петенція, підкреслює В. Андреєв, починається 
зі слова «вміти», оскільки основою будь-якої 
компетенції є уміння. Однак важливі не тільки 
уміння, але і знання, здібності, що відповідають 
цій компетенції, особистісні якості. Наступна 
дефініція, опрацьована нами — «правова компе
тентність» і «правова освіта». Враховуючи існу
ючі наукові напрацювання у питанні підготовки 
управлінських кадрів та перспективний педаго
гічний досвід, правову компетентність керівни
ка навчального закладу визначено як: високий 
ступінь володіння правом у конкретній профе
сійно-педагогічній практичній діяльності, зна
ння законів і підзаконних актів, джерел пра
ва, на які він повинен спиратися, реалізуючи 
управлінську діяльність, розуміння принципів 
права учасників педагогічного процесу і спо
собів правового регулювання їхніх відносин, 
ставлення до права як до невід’ємної складо
вої професійної діяльності, здатність захищати 
і впроваджувати правові відносини в управлін
ській діяльності у суворій відповідності з право
вими й розпорядчими принципами законності.

До основних складових правової компе
тентності відносяться: правова освіченість як 
сукупність знань з проблем права; правова 
спрямованість, що зумовлює потребу постій
но отримувати, розширювати арсенал педаго
гічних засобів розв’язання правових проблем; 
правова готовність як наявність умінь доціль
ного вирішення конкретних правових питань.

Однак, говорити про правову компетентність, 
не розібравшись у понятті правової освіти не
можливо. На нинішньому етапі розвитку дер
жави і суспільства правова освіта, зазначено 
у Енциклопедії освіти, здійснюється відповідно 
до системи та демократичного правового сус
пільства. В останні роки поняття компетенції 
вийшло на загальнодидактичний і методологіч
ний рівні. Це пов’язано з його системно-прак
тичними функціями та інтеграційною роллю 
в освіті. Посилення уваги до проблеми компе
тенції зумовлене також рекомендаціями Ради 
Європи, які стосуються оновлення освіти, її на
ближення до замовлення суспільства [14, с. 702].

Слід зазначити, що на відміну від західноєв
ропейської та північноамериканської правової 
традиції, де правове виховання у великій мірі 
орієнтувалось на виховання члена громадян
ського суспільства (Л. Альтюссер, П. Гамарра, 
В. Ньювелл, Ж. Епін та ін.), за часів Радянсько
го Союзу акцент робився на виховання у грома
дянина законослухняності (А. Долгова, Г. Єф- 
ремова, В. Камінська, А.Коротун, В. Кудрявцев, 
Н. Носкова, О. Панова, А. Ратінов та ін.).

Виявлено, що в сучасній науково-педаго
гічній, юридичній літературі проблема фор
мування правової компетентності педагогів 
та керівників навчальних закладів розроблена 
недостатньо. Лише в останні роки з’явились 
дослідження, у яких висвітлена проблема 
формування правової компетентності педа
гогів і керівників закладів освіти (О. Бекето
ва, В. Звєрєва, І. Зимня, А. Кац, В. Лізінский, 
В. Олійник, О. Пєвцова, М. Поташник, Т. Ша
мова та ін.). Під компетенціями ряд дослідни
ків розуміють готовність та здібність доцільно 
діяти у відповідності з вимогами справи, мето
дично організовано та самостійно вирішувати 
завдання і долати труднощі, а також адекват
но оцінювати результати своєї діяльності.

Таким чином, у поняття компетенції вхо
дять поняття «здібність» та «готовність». Під 
здібністю частіше за все розуміють уміння 
здійснювати якісь дії або ж індивідуальну 
схильність до певного виду діяльності. Понят
тю «готовність» у більшій мірі, на нашу дум
ку, притаманний процесуальний (діяльнісний) 
компонент «підготовлений до використання». 
Крім того, готовність передбачає мотивова- 
ність особи. В цілому, здібність і готовність ви
значають успіх у професійній діяльності.

Формування компетентності у майбутніх 
організаторів дошкільної освіти є результатом 
їх підготовки в педагогічному навчальному за
кладі, постійної колосальної роботи над собою 
тощо. Для багатьох організаторів дошкільної 
освіти, педагогів-практиків характерний низь
кий рівень сформованості правової поведінки 
та правової компетентності, що значною мірою, 
на нашу думку, є породженням традиційного 
вузівського навчання. Ряд дослідників визна
чають, що основною моделлю, за якою здій
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снюється підготовка педагогів та організаторів 
дошкільної освіти, зокрема, і яка найбільше 
усталилась у практиці педагогічних коледжів, 
інститутів та університетів, є навчально-дис
циплінарна модель. Практика побудови на
вчально-виховного процесу за такою моделлю 
призвела до наслідків, які психологи назвали 
«ефектом завченої безпомічності». Цей ефект 
виникає в розпорядку життя дитини, а згодом 
і дорослої людини, який чітко планується, ви
конується і контролюється, що зумовлено тим, 
що основною метою педагога виступає вико
нання програми і плану. Суть «ефекту завче
ної безпомічності» полягає в тому, що дитина, 
а потім і доросла людина раз по раз переко
нується, що вона не може змінити ситуацію, 
вибирати, не може своєю активністю вплинути 
на хід подій і, в решті решт, перестає вияв
ляти цю активність, досліджувати, пробувати, 
експериментувати, запитувати, відмовляється 
від пошуку, тобто втрачає ті риси, які є пси
хологічно закономірними. Основні риси, яких 
набуває спочатку дитина, а з роками зріла лю
дина — слухатись і виконувати. Соціально-пси
хологічним наслідком «ефектом завченої без
помічності» стає втрата дітьми та дорослими 
почуття впевненості, віри в себе, життєрадіс
ності, навіть почуття власної гідності і творчо
го начала. У цьому психологи вбачають корін
ня майбутньої пасивності чи агресивності як 
в особистому, так і в родинному, в суспільно
му, професійному житті, безвідповідальності, 
байдужості і в цілому низької громадянської 
і психолого-етичної культури.

З метою запобігання такого становища ряд 
дослідників радять докорінно змінити вза
ємодію викладачів зі студентами. Щодо форм 
організації навчально-виховного процесу, то 
найбільш ефективними є використання диску
сій, розв’язання проблемних ситуацій, дидак
тичних та ділових ігор, методу проектів тощо. 
А найголовніше, на нашу думку, полягає у змі
ні самої атмосфери у ВНЗ, за якої відбуваєть
ся вільне спілкування, обмін думками, досві
дом, певними напрацюваннями всіх учасників 
процесу професійного зростання, розвиток 
рефлексивного мислення, підтримка їх креа- 
тивності. Чимало зроблено щодо цього і у Пе
дагогічному інституті нашого Університету.

У організації навчального процесу перева
га надається активним методам і формам на
вчання, інтегративному підходу тощо з метою 
забезпечення діяльнісного підходу у процесі 
підготовки майбутніх педагогів. Важлива роль 
у виборі таких форм організації навчання сту
дентів — майбутніх вихователів дошкільнят, 
організаторів дошкільної освіти, — належить 
технологіям, що допомагають студенту відчути 
себе суб’єктом навчання, відійти від монологізо- 
ваних форм навчання, підтримувати прагнення 
до творчого самовдосконалення, культивувати 
дух успішності у розв’язанні завдань різного

рівня складності. Фахові дисципліни змістовно 
і організаційно спрямовані на реалізацію у про
фесійній підготовці майбутнього вихователя 
та організатора професійної позиції «не над, а 
разом з дітьми». Доволі широко представлена 
означена проблема і у позааудиторний час: під
готовка ІНДЗ, розробка студентами проектів, 
підготовка творчих завдань для організаційно- 
методичної та інспекторсько-методичної прак
тик, участь у пошуковій та дослідницькій ді
яльності в рамках роботи СНТ тощо.

Змістом роботи наступного етапу нашого до
слідження було представлення нашого досвіду 
роботи щодо використання управлінських си
туацій (кейсів) у підготовці організаторів до
шкільної освіти до професійної діяльності як 
засобів реалізації діяльнісного підходу Роз
роблення їх і використання у навчальному 
процесі розпочалось кілька років тому з ініці
ативи Жильцова О.Б., к. п. н., доцента, прорек
тора з науково-методичної та навчальної ро
боти. Управлінські ситуації (кейси) охоплюють 
різні напрями діяльності закладу дошкільної 
освіти, а саме: організацію методичної роботи 
з членами колективу, організацію роботи щодо 
вивчення і аналізу освітньої роботи з дітьми 
та співпраці з батьками вихованців, організа
цію харчування та медичного обслуговуван
ня дітей в ЗДО, питання збереження життя 
та здоров’я дітей і охорони праці співробітни
ків дошкільного закладу, організацію роботи 
з надання додаткових освітніх послуг, зара
хування дітей до закладу дошкільної освіти, 
організацію діловодства тощо.

Добираючи матеріал для управлінських си
туацій (кейсів), ми виходили з цілей і завдань 
викладання інтегрованого курсу «Організація 
і управління в дошкільній освіті». Нами було 
використано досвід роботи вихователів-мето- 
дистів і директорів закладів дошкільної освіти, 
широко представлений у посібниках та пси- 
холого-педагогічних періодичних виданнях 
«Вихователь-методист дошкільного закладу», 
«Практика управління дошкільним закладом», 
«Медична сестра дошкільного закладу», «До- 
шкілля иа» тощо. Низка завдань була нами 
складена на матеріалі особистого практичного 
досвіду роботи на посаді вихователя, вихова- 
теля-методиста і директора ЗДО, а також ме
тодиста з дошкільної освіти РНМЦ.

До управлінських ситуацій (кейсів) ми про
понуємо студентам найрізноманітніші запитан
ня: в одному випадку вони потребують аналізу 
управлінської ситуації, в іншому — аналізу-по- 
рівняння і вибору більш ефективного методу чи 
прийому роботи з кадрами, співпраці з батьками. 
Більшість запитань вимагають відтворення де
яких статей, опрацьованих раніше нормативно- 
правових документів, розкриття причин якогось 
конкретного прояву у поведінці співробітників, 
запитань батьків вихованців ЗДО, аргументації 
відповіді. Найбільше подобаються студентам за
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питання на кшталт: «Як би Ви вчинили у такій 
ситуації на посаді вихователя-методиста ЗДО?», 
«Яку відповідь мамі дитини дали б Ви, обійма
ючи посаду директора закладу дошкільної осві
ти?» тощо. Побачивши таке запитання, вони 
проникаються глибокою серйозністю і відпові
дальністю у опануванні секретів управлінської 
діяльності, усвідомлюючи, що це — не просто 
гра в управління, віддалена від життя, а власне 
«живі» управлінські ситуації.

Ми не даємо студентам готових рецептів 
і відповідей з того чи іншого питання управлін
ської діяльності. Пропоновані управлінські си
туації (кейси) будять творчу думку студентів, 
змушують їх знайти, залежно від різних умов, 
можливі варіанти вирішення того чи іншого пи
тання, виховують гнучкість і винахідливість — 
необхідні якості для управлінської діяльності. 
Розроблені нами управлінські ситуації різної 
складності, що дає змогу викладачу диференці
йовано будувати співпрацю зі студентами.

Використання управлінських ситуацій (кей
сів) в курсі «Організація і управління в до
шкільній освіті» робить його більш життєвим, 
вчить майбутніх організаторів дошкільної осві
ти вдумливо ставитись до оцінки кожного при
йому і методу та помічати нове. Розв’язуючи 
завдання, студенти вправляються в прийомах 
аналізу, в правильній оцінці ситуації, що ви
никла, у виборі форм і методів управлінської 
реакції на неї.

Використовуючи класифікацію педагогічних 
ситуацій, запропоновану В.Гершунським, управ
лінські ситуації (кейси), розроблені нами теж 
можна поділити на дві групи: 1) екстремальні, які 
потребують оперативного вирішення і пов’язані 
з повсякденною практичною діяльністю дирек
тора дошкільного закладу; 2) неекстремальні, 
які не обмежують директора дошкільного закла
ду часовими рамками, але також винятково на
сичені гострою проблематикою [9].

Для прикладу наводимо кілька з них:
1. Проаналізуйте вказівку музичного керів

ника:
«Діти старшої групи збираються на пер

шу прогулянку. У роздягальню заходить му
зичний керівник і називає імена дітей, яким 
потрібно раніше повернутись з прогулянки 
і прийти на репетицію до музичної зали, 
адже за тиждень буде святковий ранок. За
смучені діти висловили своє незадоволення 
фразою: «Знову репетиція?»

Поясніть правомірність дій музичного ке
рівника ЗДО. Як вчинили б Ви, обіймаючи по
саду директора ЗДО, почувши таку вказівку?

2. Проаналізуйте звернення батька дитини 
до директора ЗДО:

«— Не можу зрозуміти, чи годують дітей 
в цьому садочку? Як тільки мій син прихо
дить ввечері додому, одразу біжить на кух
ню і просить їсти. Я плачу по квитанціям 
регулярно і немалі суми. Куди діваються ці

гроші? Можливо мені доплачувати няні, щоб 
вона насипала йому у тарілку більше, ніж ін
шим дітям?»

Яку відповідь на місці директора ЗДО дали б 
Ви батькові дитини? Розкрийте зміст діяльності 
директора щодо забезпечення збалансованого 
харчування дітей в закладі дошкільної освіти.

3. Проаналізуйте звернення педагога до ди
ректора ЗДО:

«— Я згоден співпрацювати з вашим дитя
чим садком і навчати дітей грі у шахи. Але 
я дуже зайнятий за основним місцем роботи, 
у школі та в сусідньому садочку.

Якщо ви хочете, щоб спеціаліст такого 
високого рівня, як я, у вас працював, прошу 
розклад занять скласти так, щоб занят
тя з дітьми були лише з 11.00.до 12.00. або 
з 14.00.до 15.00. На інший режим роботи я не 
погоджусь».

Поясніть правомірність вимог цього педагога. 
Розкрийте особливості організації роботи щодо 
надання додаткових освітніх послуг в закладі 
дошкільної освіти. Обґрунтуйте свою відповідь.

Методика використання управлінських ситуа
цій (кейсів) в курсі «Організація і управління в до
шкільній освіті» різноманітна. Ми використовує
мо їх на лекціях, семінарських заняттях, іспитах 
тощо. Постановка завдання за змістом матеріалу 
перед студентами під час традиційної лекції (або 
використанні технології «перевернутого класу») 
дає можливість перевірити розуміння студента
ми різних теоретичних положень, статей нор
мативно-правових документів. У цих випадках 
управлінські ситуації стають зручним засобом 
для встановлення зворотного зв’язку і водночас 
підвищують інтерес до курсу, який викладається, 
допомагають пов’язати теорію з практикою.

В процесі опрацювання інтегрованого курсу 
«Організація і управління в дошкільній освіті» 
ми намагаємось продемонструвати студентам 
роль теоретичних знань, опанування норма
тивно-правовими документами у становленні 
майстерності організатора дошкільної освіти. 
У цьому допомагають управлінські ситуації 
(кейси), в яких представлені різні сторони ді
яльності вихователя-методиста і директора 
ЗДО. З цією метою ми використовуємо та
кий прийом, коли одна і та ж ситуація (кейс) 
розв’язується студентами двічі: перед вивчен
ням відповідної теми і після її вивчення. По
переднє розв’язання управлінської ситуації 
(кейсу) підвищує у студентів інтерес до теми, 
а також мотивацію шукати в нормативно-пра
вових документах і теоретичних положеннях 
підтвердження правильності своїх міркувань. 
Якщо ж управлінська ситуація (кейс) вико
ристовується нами після прослуханої теми, то 
тим самим студенти переконуються у необхід
ності опанування нормативно-правовими до
кументами і теоретичними положеннями для 
правильного виходу у складній управлінській 
ситуації.
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ські ситуації (кейси) на семінарських заняттях. 
Найбільш ефективною нам вбачається робота 
студентів підгрупами по 4-5 осіб із запропо
нованою ним управлінською ситуацією. Після 
обдумування студенти висловлюють свої мір
кування, дають оцінку управлінській ситуації, 
використаним методам і прийомам, розкрива
ють мотиви поведінки працівників ЗДО, звер
нень батьків вихованців тощо, визначають лінію 
дії директора та вихователя-методиста ЗДО, 
шукають обґрунтування своєї відповіді у поло
женнях нормативно-правових документів.

Наше завдання — довести до усвідомлен
ня студентами і переконати їх на прикладах 
у тому, що будь-яка управлінська ситуація 
може і повинна бути правильно вирішена за 
умови, якщо до її аналізу підходити з позиції 
дотримання інтересів і прав дитини у відпо
відності з нормативно-правовими документа
ми. Власне вирішення управлінських ситуацій 
(кейсів) робить процес навчання діяльнісним, 
допомагає студентам усвідомити особливості 
управлінської діяльності і вправляє у подоланні 
труднощів на шляху професійного становлення 
майбутнього організатора дошкільної освіти.

Висновки і пропозиції. Аналізуючи реко
мендації розробників проекту «Рівний доступ 
до якісної освіти» з дослідження механізмів 
запровадження діяльнісного та компетентніс- 
ного підходів в систему освіти України, мож
на зробити висновок, що європейський вибір 
України позначається на її прагненні подолати 
бар’єри у вітчизняній і європейській освітніх 
системах, наблизитись до продуктивних над
бань у цій галузі. Найвдаліші приклади рефор

мування освіти в цих країнах пов’язуються 
з підготовкою компетентного випускника ви
щого навчального закладу, готового до особис- 
тісної і соціальної реалізації в умовах поси
лення конкурентності знань, цінностей, якості 
робочої сили на світових ринках праці.

Орієнтацією на компетентність та діяльніс- 
ний підхід підведено своєрідну риску під зна- 
ннєвою моделлю освіти. Серед причин, які ви
кликали кризу традиційної системи називають 
надлишковість знань, їх розірваність, слабкий 
зв'язок із дійсністю, потребами практики, не
вміння застосовувати набуті знання у власній 
професійній і практичній діяльності.

Діяльнісний і компетентнісний підходи до
зволяють подолати ці складнощі, посилити 
результативний компонент освіти, наповнити 
мету, зміст, процес, мотивацію, результати, 
реалістичним смислом. Ці підходи передбача
ють не лише і не стільки конкретну обізна
ність чи поінформованість у тій чи іншій сфе
рі, професії чи виді діяльності, але й здатність 
успішно розв’язувати складні проблеми, що 
виникають у процесі пізнання світу, побудові 
взаємин з іншими людьми, або під час вико
ристання нових технологій чи виконання пев
них соціальних ролей.

Перші захоплення і критичність суджень щодо 
необхідності використання діяльнісного і компе- 
тентнісного підходів у підготовці організаторів 
дошкільної освіти звільнили місце всебічному 
аналізові. Лише аналіз, ретельне обміркування, 
наукове обґрунтування дадуть можливість роби
ти певні висновки, на основі чого можна робити 
вибір. А під силу це буде зробити лише педаго
гам, готовим до самоосвіти та до змін.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация
Исследована дефинитивная характеристика основных понятий при помощи энциклопедических и тол
ковых словарей, справочников. На основе изучения и анализа научных психолого-педагогических ис
следований представлены требования к подготовке педагога дошкольного учреждения и организато
ра дошкольного образования, в частности. Выделены управленческие ситуации (кейсы) как средство 
деятельностного подхода в подготовке организаторов дошкольного образования к профессиональной 
діятельности и формирования их правовой компетентности. Представлено несколько управленческих 
ситуаций (кейсов), составленных автором. Очерчена актуальность исследуемой проблемы с позиции 
развития и улучшения образования в Украине.
Ключевые слова: деятельностный подход, организаторы дошкольного образования, подготовка к дея
тельности, профессиональная деятельность, управленческие ситуации (кейсы).
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ACTIVE APPROACH IN THE PREPARATION OF ORGANIZERS 
OF PRESCHOOL EDUCATION TO PROFESSIONAL ACTIVITY

Summary
The defining characteristic of the basic concepts with the help of encyclopedic and explanatory dictiona
ries, directories is researched. On the basis of the study and analysis of scientific psychological and peda
gogical research, requirements for the preparation of a teacher of a preschool institution and organizer 
of pre-school education, in particular. Separated managerial situations (cases) as a means of an activity 
approach in preparing the organizers of pre-school education for professional activities and the formation 
of their legal competence. Several managerial situations (cases) handled by the author are presented. 
The actuality of the studied problem with an overview of the development of education in Ukraine is 
outlined.
Keywords: activity approach, organizers of pre-school education, preparation for activity, professional 
activity, managerial situations (cases).


