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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ  
«СУЧАСНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ ПЕДАГОГ»  

 
Найменування освітньої опції: Сучасний дошкільний педагог. 
 
Напрям: дошкільна освіта, ігрові методики навчання й виховання, створення 

безпечного та інклюзивного освітнього середовища в школі й вдома, навчання 
впродовж життя. 

 
Мета: удосконалення методичного та практичного рівня професійної компетентності 

педагогів дошкільних проєктів, інструкторів раннього розвитку та педагогів з підготовки 
до школи; формування знань щодо різних світових методик для навчання дітей 
дошкільного віку, вміння адаптувати отримані знання для проведення успішних занять та 
побудови єдиної системи навчання. 

 
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і дітей «Я І 

МОЯ ШКОЛА». 
Розробниця програми:  
Ярослава Фоміна, магістерка за спеціальністю «Управління 

навчальним закладом», засновниця освітнього проєкту «Твій методист», 
натхненниця і корпоративний тренінг-менеджер у сфері освіти та 
управління персоналом, керівниця декількох дитячих центрів і садочків 
понад 4-х років.  

 
«Постійний рух уперед, наснага до життя та праці – допоможе 

кожному, хто йде до своїх вершин, адже немає нічого, що не долалось 
би працею» 

 
Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні майстер-класи. 

За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або змішаного навчання. 



 
 

 

 
Цільова аудиторія: дошкільні заклади освіти, вихователі-педагоги, інструктори 

раннього розвитку, педагоги підготовки до школи, методисти та керівники дошкільних 
проєктів, батьки. 

 
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 15 годин (або 0,5 кредиту ЄКТС). 
 

Програма передбачає варіативність в обсязі, в годинах та/або в кредитах ЄКТС: від 
6 до 60 годин (або 0,2 - 2 кредити ЄКТС). Більший обсяг надає можливість 
поглибленого вивчення матеріалу, а також проведення більшої кількості практичних 
занять за змістом програми.  

 
Мова навчання: українська. 
 
Строки і графік виконання програми: 3 зустрічі по 5 годин. 
 
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за 

місцезнаходженням замовника. 
 
Зміст: 
- Педагог дошкільного проєкту – основні напрями роботи, завдання та правила 
побудови навчання та виховання дошкільників. 
- Ранній розвиток - кому буде корисно? Розберемо плюси і мінуси методик раннього 
розвитку. 
- Вікові особливості дітей віком 1-7 років. Правильний розподіл дітей на групи, 
підбір завдань відповідно до віку. 
- Навіщо потрібна навчальна програма? Секрети побудови програми для зручної 
роботи педагога і хороших результатів дітей. Схема правильного поєднання 
елементів методик у єдину систему. 
- Основні етапи правильної побудови та організації заняття. Поради педагогам для 
швидкої підготовки до заняття! 
- Посібники і матеріали для кожного віку. Підбір універсальних посібників. 
Створення посібників власноруч. Правила зберігання матеріалів. 
- Цікаві подачі завдань. Як ускладнювати матеріал в залежності від віку? 
- Секрети роботи з батьками. Як зацікавити дитину і батьків на першому занятті? 
- Підготовка дошкільника до школи, діагностика готовності. Побудова взаємодії 
«батьки-дитина-педагог» для успішної підготовки майбутнього першокласника/ 
першокласниці. 
 



 
 

 

Програма будується на трьох основних блоках взаємодії, включає ряд практичних, 
самостійних завдань, домашні завдання, ігри, спрямовані на розвиток практичних 
навичок. 

По закінченню курсу кожен учасник/ учасниця отримує приклади розробок занять, 
методички щодо самостійної побудови програми курсів для дошкільних закладів на 
кожен дитячий вік, пам’ятки швидкої та успішної підготовки до заняття, музичні збірки та 
приклади універсальних посібників для будь-якого віку дітей. 

 
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:  
 
Фахові: професійно-педагогічна, інноваційно-дослідницька, методична, 

компетентності професійно-особистісного розвитку, емоційно-етична компетентність; 
уміння визначати освітні потреби та запити, враховувати особливості мотивації, 
визначати результати навчання, спонукати до рефлексії, володіти технологіями 
методичного супроводу освітнього процесу. 

 
Загальні: знання й розуміння сучасних методик навчання та виховання дітей 

дошкільного віку, розвиток навичок системного мислення, необхідних для правильної 
побудови програми та занять. 

 
Очікувані результати навчання: засвоєння основних засад, методик розвитку та 

виховання дитини від 1 до 7 років, розуміння вікових особливостей побудови уроку, 
навчальної програми; закріплення правил побудови успішного заняття, швидкої 
підготовки до заняття; розуміння системи підбору універсальних посібників та 
інтегрування їх до кожного віку навчання, розробка власних посібників до завдань в 
етапах навчання; закріплення різних форм роботи з батьками, максимальна взаємодія 
для створення комфортної атмосфери в процесі навчання дошкільника.  

 
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб.  
 
Максимальна кількість осіб в групі: 20 осіб.  
 
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: По закінченню тренінгу 

кожен учасник/ учасниця отримує приклади розробок занять, методички щодо 
самостійної побудови програми курсів для дошкільних закладів на кожен дитячий вік, 
пам’ятки швидкої та успішної підготовки до заняття, музичні збірки та приклади 
універсальних посібників для будь-якого віку дітей. Також можливі онлайн-
консультування, додаткові глибинні тематичні майстер-класи, виїзди з програмою до 
освітнього закладу. 



 
 

 

 
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації: Надається 

персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді з унікальним 
номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я І МОЯ ШКОЛА» 
Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми). Сертифікат також протягом 10 
днів із дня завершення навчання публікується в онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.  

Вартість: 3200 грн. 
 
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини, організація 

трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога особам з інвалідністю. 
 
Записатися на курс:  
 
Google-форма: http://bit.ly/modernpreschool. 
 
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня 

2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 
2019 року № 1133) і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОНУ від 18 жовтня року 
№ 1310). 

 

http://bit.ly/modernpreschool

