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Укладач програми:  

Яценко Т.В., завідувачка кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти 

та гуманітарних дисциплін, кандидат психологічних наук. 

 

Найменування програми: 

Програма підвищення кваліфікації вихователів ЗДО 

 

Мета програми: 

Науково-методичний супровід професійного розвитку вихователів ЗДО 

відповідно до запитів громадянського суспільства, установ і закладів 

дошкільної освіти, освітніх потреб споживачів освітніх послуг, поглиблення 

науково-теоретичних знань слухачів, психолого-педагогічних основ 

освітнього процесу дітей дошкільного віку, ознайомлення з перспективним 

педагогічним досвідом та новітніми технологіями щодо роботи з дітьми цього 

віку; надання слухачам допомоги в удосконаленні рівня професійної 

компетентності та фахової майстерності. 
 

Напрям підвищення кваліфікації:  

− розвиток професійних компетентностей вихователя (володіння 

теоретичним матеріалом, новітніми технологіями, досконале засвоєння 

термінології та категорій педагогіки, дидактики, психології, володіння 

культурою мовлення та ін.);  

− формування наукової світоглядної позиції слухачів, відповідно до 

теоретичних і практичних завдань сучасної дошкільної освіти; 

− психолого-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку (у тому числі 

особливих дітей);  

− використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі;  

− розвиток власних здібностей та наукового мислення слухачів щодо 

педагогічних технологій компетентнісно зорієнтованої освіти;  

− вдосконалення педагогічної майстерності та реалізації творчого 

потенціалу особистості вихователя ЗДО;  

− створення умов для набуття слухачами досвіду творчого підходу до 

психологічного забезпечення освітнього процесу в сучасних умовах розвитку 

суспільства та створення безпечного освітнього простору в закладах 

дошкільної освіти;  

− розвиток здатності слухачів самостійно удосконалювати свій фаховий 

рівень. 

 

Навчальні плани сформовано за модульною структурою. Зміст підвищення 

кваліфікації (навчальний матеріал) розбивається на навчальні модулі, як 

логічно завершені одиниці навчальної інформації. Планом передбачено 

послідовність вивчення модулів:  

− професійно-педагогічний модуль; 

− соціально-громадянський та підприємницький; 



− загальнокультурний та мовно-комунікативний; 

− інформаційно-цифровий; 

− психолого-фасилітативний; 

− проектна діяльність. 

 

Обсяг програми: 120 годин (4 кредити) 

 

Форма підвищення кваліфікації: інституційна (очна (денна, вечірня), 

заочна, дистанційна, мережева) та без відриву від виробництва. 

 

Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення 

кваліфікації. 

 

Місце проходження курсів: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. 

Макаренка, вул. Лізи Чайкіної, 33, . Кременчук, Полтавська обл. 

 

Строки виконання програми: відповідно до плану-графіку, складеного  на 

основі поданих заявок. 

 

Вартість курсів: вартість курсів встановлюється відповідно до затвердженої 

калькуляції, яка оприлюднюється на сайті коледжу. 

 

Форми проведення занять: інструктивно-методичне заняття, інтерактивна 

лекція, лекція-візуалізація, практичне заняття, навчальний тренінг, майстер-

клас, дискусія, конференція з обміну досвідом, консультація, дистанційна 

консультація, «круглий стіл», самостійна робота, дистанційна консультація 

педагогічна практика, захист проекту. 

 

Графік освітнього процесу: курси проводяться упродовж календарного 

року із січня по грудень місяць включно. 
 

Зміст програми: Л- лекції, П-практичне заняття, З – залік 

№ Назва розділу,  теми Всь

ого 

Л П З 

І. Модуль 1. Професійно-педагогічний. 48 20 26 2 

1.  Інструктивно-методичне заняття.  - 1  

2.  
Використання здоров’язбережувальних технологій в 

умовах ЗДО. 
 2 -  

3.  

Підвищення рухової активності засобами новітніх 

методик як фактор оздоровлення та підвищення 

працездатності організму дитини. 

 - 2  



4.  
Особливості використання мультисенсорного підходу в 

роботі з дошкільниками.  
 2 -  

5.  
Ознайомлення дошкільників із знаковою системою на 

образній основі. 
 - 2  

6.  
Особливості організації інклюзивного навчання дітей в 

закладах дошкільної освіти. 
 2 2  

7.  
Науково-педагогічні основи створення співробітництва 

дітей і дорослих. 
 2 -  

8.  
Форми і методи взаємодії вихователя і батьків. 

Методика співпраці ЗДО і сім’ї. 
 - 2  

9.  

Пріоритетні напрямки та шляхи реалізації системи 

роботи з розвитку мовленнєвої компетентності 

дошкільників. 

 2 -  

10.  
Використання інноваційних технологій розвитку 

мовленнєвої компетентності дошкільників. 
 - 2  

11.  Онлайн-конференція з обміну досвідом.  - 4  

12.  
Сенсорна інтеграція в корекційній роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 
 2 2  

13.  

Впровадження сучасних підходів до логіко-

математичного розвитку дошкільників у процесі 

розумово-пізнавальної діяльності. 

 2 -  

14.  Логіко-математичний розвиток дошкільників.  - 2  

15.  
Наступність у логіко-математичному розвитку 

дошкільників та першокласників. 
 2 -  

16.  

Впровадження здоров’язберігаючих технологій під час 

організації роботи з художньої праці в дошкільних 

закладах освіти 

 2 2  

17.  
Педагогічна взаємодія: традиційний та інноваційний 

аспекти. 
 2 2  

18.  
Захист психолого-педагогічних проектів діяльності 

дітей. 
 - 2  

19.  Вихідне анкетування.  - 1  

20.  Залік.  - - 2 

ІІ. 
Модуль 2. Соціально-громадянський та 

підприємницький. 
18 10 8  



1. Розвиток освіти в інформаційному суспільстві.  2 2  

2. Професійна орієнтація сучасної освіти.  2 2  

3. 
Проблеми і перспективи законодавства освітянської 

галузі. 
 2 2  

4. Правове регулювання трудових відносин освітян.  2 2  

5. 
Створення безпечного освітнього простору в закладах 

дошкільної освіти. 
 2 -  

ІІІ. 
Модуль 3. Загальнокультурний та мовно-

комунікативний. 
4 2 2  

1. Основні зміни в українському правописі. Інфографіка.  2 -  

2. Вправи з орфографії та культури мовлення.  - 2  

IV. Модуль 4. Інформаційно-цифровий. 12 6 6  

1. 
Сервіси онлайн презентацій, слайд-шоу і мережевих 

публікацій. 
 2 2  

2. 
Сервіси для створення навчальних карток, дидактичних 

ігор, інтерактивних вправ. 
 2 2  

3. Розробка власного Е-портфоліо засобами Google sites.  2 2  

V. Модуль 5. Психолого-фасилітативний. 8 2 6  

1. 
Психологічно-фасилітативна компетентність сучасного 

педагога. 
 2 2  

2. 
Створення розвивальних посібників власними руками. 

Віммельбух. 
 - 2  

3. 
Впровадження методу sandplay у роботу вихователя 

ЗДО. 
 - 2  

VI. Модуль 6. Проєктна діяльність. 30    

1. Психолого-педагогічне проектування діяльності дітей.   30  

 Разом  120 40 78 2 
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