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ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Освітню програму розглянуто та схвалено на засіданні кафедри
природничо-математичної
освіти
Рівненського
обласного
інституту
післядипломної педагогічної освіти (протокол від 15 грудня 2021 р. № 11).
Освітню програму затверджено Вченою радою Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти (протокол від 24 грудня 2021 р.
№ 7) та введено в дію наказом ректора від 24 грудня 2021 р. № 225.
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ПЕРЕДМОВА

Освітню програму розроблено проєктною групою Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти згідно з вимогами законів
України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про дошкільну освіту», постанови
Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» (зі змінами),
Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988-р, наказу
Міністерства економіки України від 19.10.2021 №755-21 «Про затвердження
професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти».
Програма укладена на базі другого рівня вищої освіти (магістр) та
відповідає 7 рівню Національної рамки кваліфікацій.
Розроблено проєктною групою у складі:
1. Профорук М.Ю., методист кабінету мистецтва та фізичної культури,
ст. викладач кафедри природничо-математичної освіти;
2. Харченко Н.Б, к.пед.н., доцент кафедри природничо-математичної
освіти;
3. Королюк А.П., ст. викладач кафедри природничо-математичної освіти.
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Загальні положення
Закон України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення
фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини як першочергове завдання
розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни.
Серед показників здоров’я увага звертається на єдність фізичного (як
рівень морфофізіологічного розвитку, що підтверджується віковими антропота біометричними показниками), психічного (як рівень розвитку психічних та
збалансованості психічних процесів і станів) та духовного здоров’я (як
самоідентифікація і самоусвідомлення себе як особистості, орієнтація на
систему цінностей, прагнення до творчого освоєння світу тощо).
Необхідною умовою збереження і зміцнення усіх складників здоров’я є
застосування в освітньому процесі закладів дошкільної освіти науково
вивірених, експериментально апробованих інноваційних освітніх методик і
технологій здоров’язбережувального і здоров’яформувального спрямування.
Важливо, щоб такі методики і технології органічно інтегрувалися в цілісний
освітній процес окремої вікової групи і всього закладу дошкільної освіти,
реалізувалися комплексно через створення безпечного розвивального
середовища, оптимізації рухового режиму, системний підхід до формування у
дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового
способу життя за рахунок доброзичливих взаємин між усіма суб’єктами
освітнього процесу (педагогами, дітьми та батьками вихованців, – при цьому,
залишаючи дитину центром усіх освітніх впливів). Особливого значення
набуває виважене використання таких гігієнічних чинників, як розпорядок
життєдіяльності (дня), сон і харчування дітей, рухова активність.
Особливої уваги педагогів і медичного персоналу потребує забезпечення
оптимальних загальних навантажень на дітей у процесі фізкультурних занять та
малі форми активного відпочинку під час організованої навчально-пізнавальної
діяльності (фізкультурні паузи, динамічні перерви, фізкультурні хвилинки).
Актуальною тут є підготовка як усіх педагогічних працівників ЗДО, так й
інструкторів з фізичної культури до реалізації освітньої політики держави
шляхом опанування новітніми технологіями, методами та прийомами
професійної діяльності, що дозволяють формувати фізичний стан дитини та її
розвиток відповідно до вікових та індивідуальних особливостей.
1.2. Цільова аудиторія
Інструктори з фізичної культури ЗДО різних типів і форм власності.
1.3. Мета програми
Метою освітньої програми є підвищення методичного та практичного
рівнів професійної компетентності інструкторів з фізичної культури ЗДО
шляхом поглиблення й оновлення їх фахових знань. Виконання слухачами
курсів вимог освітньої програми забезпечить наступні результати підвищення
їх кваліфікації за фахом:
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здатність моделювати змістовий компонент за напрямом діяльності,
генерувати нові ідеї, застосовувати системний підхід до організації фізичного
виховання дітей;
здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати;
вдосконалення навичок міжособистісної взаємодії, комунікативності та
командної роботи, мотивування до досягнення спільної мети;
розуміння методології організації розвивального предметно-ігрового
середовища, формування здорового способу життя, організації різнопланової
фізкультурно-оздоровчої роботи.
1.4. Професійні компетентності, які набуваються/вдосконалюються
упродовж підвищення кваліфікації:
Загальні компетентності: соціальна, культурна, лідерська, підприємницька.
Професійні компетентності: предметно-методична, інформаційно-цифрова,
психологічна,
прогностична,
інклюзивна,
здоров’язбережувальна,
організаційна, оцінювально-аналітична, інноваційна, рефлексивна.
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2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

2.1. Зміст та обсяг освітньої програми
Зміст освітньої програми враховує особливості професійної діяльності
інструкторів з фізичної культури ЗДО і визначається: вимогами суспільства
знань щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями;
основними напрямами державної політики у галузі освіти; Національною
рамкою кваліфікації, освітніми стандартами, вимогами до компетентностей
педагогічних працівників; запитами замовників освітніх послуг.
2.2. Форма та структура освітньої програми
Освітня програма передбачає очно-дистанційну форму навчання.
Очна форма навчання організовується шляхом проведення:
інтерактивних лекцій;
тематичних дискусій;
практичних занять (семінарів, практикумів, тренінгів, майстер-класів
тощо);
контрольних заходів (організаційно-настановне заняття, вхідне та вихідне
комплексне діагностування, конференція з обміну досвідом).
Обсяг освітньої програми складає 120 годин (4 кредит ЄКТС).
СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
підвищення кваліфікації інструкторів з фізичної культури ЗДО
за напрямом «Розвиток професійної компетентності»
Очно-дистанційна форма навчання (120 аудиторних годин)

Модуль 1.
Соціально-гуманітарний
Тема 1.1. Державна та регіональна освітня
2
політика: досвід, виклики, перспективи
Тема 1.2. Ціннісні орієнтири освіти

2

Тема 1.3. Педагогіка партнерства і практики
доброчесності як основа освітніх змін

2

Усього годин за модулем

6
Варіативна складова
6

Усього

Контроль

Назви модулів і тем

Практичне
заняття

Лекція,
дискусія

Форма навчання

2

2

2

4
2

4

10

Тема. Нормативно-правове забезпечення
організації освітнього процесу
Модуль 2.
Професійний

2

2

4

2

2

2.1. Педагогічна інноватика
Тема 2.1.1. Сучасний зміст і аспекти
виховання
Тема 2.1.2. Реалізація ідей освіти для
сталого розвитку в дошкіллі
Тема 2.1.3. Інтерактивні методи навчання
дошкільників

2

2

4

2

2

4

Усього годин

4

6

10

Варіативна складова
Тема. Гра: переосмислення концепту

2

2

4

Тема. Інтеграційні процеси у змісті освіти

2

2

4

Тема. Упровадження педагогічних
інновацій як основа модернізації освітньої
галузі

2

2

4

2.2. Педагогічна психологія та інклюзивна освіта
Тема 2.2.1. Алгоритм застосування індексу
інклюзії в ЗДО
Тема 2.2.2. Попередження професійного
вигорання як умова забезпечення
ефективної педагогічної діяльності
Тема 2.2.3. Інклюзивний простір:
пріоритетні напрями забезпечення рівного
доступу до освіти дітей з особливими
освітніми потребами
Тема 2.2.4. Інноваційні підходи до
профілактики негативних проявів у
поведінці дітей
Тема 2.2.5. Синдром дефіциту уваги і
гіперактивності у дітей дошкільного віку
Усього годин

2

2

2

2

4
2

2

4

2

2

2

2

10

4

14

2

4

Варіативна складова
Тема. Створення безпечного освітнього
середовища в умовах закладу освіти

2

7

Тема. Індивідуальна програма розвитку як
механізм індивідуалізації освітньої
траєкторії для дитини з особливими
освітніми потребами, забезпечення її
додаткових потреб в освітньому процесі
Тема. Психологічні основи управління
конфліктами в освітньому середовищі

2

2

4

2

2

4

2.3. Розвиток наукової дисципліни
Тема 2.3.1. Наукові дослідження у спорті
Тема 2.3.2. Методика упровадження
проєктної технології у процесі фізичного
виховання
Тема 2.3.3. Профілактика дитячих
соматичних хвороб та шкідливих звичок
Усього годин

2
2

2
2

2
6

4
2

2

8

2.4. Інформаційні та комунікаційні технології
Тема 2.4.1. Створення персонального
інформаційного ресурсу
Тема 2.4.2. Онлайн-середовища для
спільної роботи в освітньому процесі
Тема 2.4.3. Мультимедійний супровід
освітнього процесу засобами презентацій
Тема 2.4.4. Особливості роботи з
текстовими документами

4

2

2

2

2

2

4

4

12

12

24

44

Тема. Хмарні технології в освітньому
процесі

2

2

Тема. Робота з малюнками та скріншотами

4

4

2

2

4

4

Усього годин
Усього годин за модулем

20
Варіативна складова

Тема. Організація самоосвітньої діяльності
педагога в інформаційно-освітньому
середовищі дистанційного навчання
Тема. Програмні засоби візуалізації
навчальної інформації для розвитку
професійної компетентності педагога
Модуль 3.
Фаховий
8

3.1. Методика
Тема 3.1.1. Формування ключових
компетентностей дітей дошкільного віку
Тема 3.1.2. Реалізація ігрового підходу в
закладі дошкільної освіти
Тема 3.1.3. Організація роботи з охорони
праці та безпеки життєдіяльності в ЗДО
Тема 3.1.4. Використання нестандартного
обладнання для підвищення ефективності
занять фізичною культурою
Тема 3.1.5. Значення гімнастичних вправ у
фізичному виховання дітей різних вікових
груп
Тема 3.1.6. Фізична культура дітей з
послабленим здоров’ям
Тема 3.1.7. Методика проведення рухливих
ігор для підвищення ефективності
фізичного виховання та тимбілдингу
Тема 3.1.8. Фізкультурнооздоровча робота з
дітьми дошкільного віку
Тема 3.1.9. Організаційно-методичний
супровід та педагогічний аналіз заняття в
ЗДО

2

2

4

4

4

4

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

18

18

36

Тема. Основи здорового способу життя

2

10

12

Тема. Основи домедичної допомоги

2

10

12

Усього годин

4

20

24

Усього годин за модулем

22

38

60

2

2

4

2

2

4

Усього годин
3.2. Спецкурси

Варіативна складова
Тема. Мета та завдання системи фізичного
виховання ЗДО
Тема. Біохімічні закономірності
використання періодів відновлення та
фізичного навантаження для кращого
розвитку фізичних якостей та здібностей
дітей
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Тема. Використання рухливих ігор для
підвищення ефективності фізичного
2
виховання
Модуль 4.
Діагностико-аналітичний

2

4

Організаційно-настановне заняття

2

2

Вхідне комплексне діагностування

1

1

Вихідне комплексне діагностування

1

1

Конференція з обміну досвідом

2

2

Усього годин за модулем

6

6

6

120

Разом

48

10

66

3. ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Модуль 1.
Соціально-гуманітарний
Тема 1.1. Державна та регіональна освітня політика: досвід, виклики,
перспективи
Сучасний стан освіти України, тенденції та проблеми розвитку освіти в
Україні. Сучасна система закладів освіти.
Пріоритети діяльності МОН України. Реалізація завдань освітньої
політики. Упровадження педагогіки партнерства, створення сучасного
освітнього середовища та системи інклюзивного навчання, формування
ключових компетентностей і розвиток наскрізних умінь.
Орієнтація на потреби дитини в освітньому процесі, дитиноцентризм;
наскрізний процес виховання.
Децентралізація та ефективне управління. Рівний доступ усіх дітей до
якісної освіти.
Тема 1.2. Ціннісні орієнтири освіти
Цінності як фундамент освіти та умова формування особистості й соціуму.
Морально-етичні, соціально-правові та публічні інтереси, правила
життєдіяльності в суспільстві. Антицінності: булінг, корупція, нерівність
Самореалізація, свобода, лідерство як особистісно зорієнтовані цінності.
Формування цінностей через самооцінку та самовдосконалення.
Характеристики цінностей в освітньому процесі. Життя та здоров’я як
найвищі цінності людини. Особливості ідей людиноцентризму в освітньому
процесі та реалізації прав громадян.
Етапи формування системи цінностей особистості.
Тема 1.3. Педагогіка партнерства і практики доброчесності як основа
освітніх змін
Педагогіка партнерства як ключовий компонент освіти. Принципи
соціального партнерства. Фактори, що перешкоджають ефективній співпраці.
Навички співіснування та взаємодопомоги, меморандуми про співпрацю.
Академічна доброчесність. Особливості доброчесності в освітньому
середовищі. Методика «ОРІП».
Взаємодія та співпраця педагогів з батьками і дітьми. Головні завдання
закладу освіти у роботі з батьками. Стратегія вдосконалення закладу освіти.
Розбудова партнерства з органами місцевого самоврядування.
Варіативна складова
Тема. Нормативно-правове забезпечення організації освітнього процесу
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Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», управлінський
аспект, перспективні напрями, очікувані результати.
«Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні.
Освіта України». «Про Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів ЗЗСО»:
мета, структура, чинники, завдання, принципи побудови виховного змісту,
виховання у різних соціальних інститутах, проектно-технологічний підхід,
структурно-функціональні моделі національно-патріотичного виховання дітей.
Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти».
Модуль 2.
Професійний
2.1. Педагогічна інноватика
Тема 2.1.1. Сучасний зміст і аспекти виховання
Розвиток освіти і виховання. Узгодження мети, цілей завдань освіти і
виховання в умовах реформування освіти. Нова філософія виховання. Стратегія
національно-патріотичного виховання. Виховання громадянина-патріота
України.
Сутність виховання. Основна мета, виховні завдання та закономірності та
принципи сучасного виховання. Особливості та умови сучасного виховання у
ЗДО.
Українська національна система виховання. Вибір змісту виховання та
підходи до виховання у ЗДО. Побудова та моделювання процесу виховання.
Виховний потенціал особистості. Пошук індикаторів вихованості особистості.
Тема 2.1.2. Реалізація ідей освіти для сталого розвитку в дошкіллі
Поняття сталого розвитку. Основні положення концепції сталого розвитку.
Теоретичне обґрунтування ідей освіти для сталого розвитку, зміст і особливості
організації освітнього процесу в дошкільному закладі. Емпауермент-педагогіка
мотивації і натхнення до дії.
Навчально-методичні засади навчального курсу «Дошкільнятам про освіту
для сталого розвитку». Дії, які мають опанувати дошкільники у процесі
опрацювання курсу. Тематичні дні та методичні рекомендації щодо закріплення
сформованих у дітей необхідних дій.
Тема 2.1.3. Інтерактивні методи навчання дошкільників
Основні типи навчання: пасивне, активне, інтерактивне. Психологічні
особливості інтерактивних методів навчання: ролі педагога та дитини.
Історичне становлення інтерактивних методів навчання.
Модель Д.Колба як базовий принцип інтерактивних методів навчання.
Ефективність різних методів навчання: піраміда засвоєння знань. Особливості
навчання за М.Ноулзом. Класифікація інтерактивних методів. Дискусії як
метод інтерактивного навчання. Рольова гра в тренінгу.
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Варіативна складова
Тема. Гра: переосмислення концепту
Сучасне покоління дітей. Гра як провідна діяльність дитини та відкрита
система. Психологічні закономірності розвитку ігрової діяльності дошкільника.
Педагогіка гри. Роль гри у формуванні цілісної особистості дитини. Гра як
спосіб взаємодії з дитиною.
Класифікація та методи проведення ігор та ігрових технологій.
Ігрові та діяльнісні методи навчання як шлях до розвитку компетентностей
XXI століття (breadth of skills), адаптації у мінливому світі.
Тема. Інтеграційні процеси у змісті освіти
Інтеграційні процеси в системі національної освіти як складова всебічної
глобалізації світових процесів розвитку, визначальний інтелектуальний базис
гармонійного розвитку національних соціально-економічних систем.
Сутність поняття педагогічна інтеграція. Особливості інтеграції в освіті як
найважливішої методологічної категорії, що являє собою спосіб пізнання,
аналізу та перетворення дійсності шляхом забезпечення цілісності освітнього
процесу, освітніх систем і всієї системи освіти.
Інтегрування як якісно відмінний спосіб структурування, презентації та
засвоєння програмового змісту, що уможливлює системний виклад знань у
нових органічних взаємозв’язках.
Пріоритетні напрямами інтеграції (інтеграція за цілями педагогічного
процесу, інтеграція за змістом, формами та методами).
Тема. Упровадження педагогічних інновацій як основа модернізації
освітньої галузі
Сучасний етап розвитку освіти в Україні. Закони перебігу інноваційних
процесів, педагогічний досвід як сукупність знань, умінь і навичок, здобутих
педагогом у процесі освітньої діяльності; раціоналізаторський та новаторський
перспективний педагогічний досвід; критерії оцінювання перспективного
педагогічного досвіду: актуальність, оригінальність, висока ефективність,
стабільність результатів, оптимальність та шляхи використання в практичній
діяльності досягнень педагогічної науки.
Новаторські підходи до формування педагогічного колективу ЗДО.
Педагогіка вільного виховання Е. Кей; теорія «громадянського виховання» і
«трудової школи» Г. Кершенштейнера; педагогіка прагматизму Дж. Дьюї;
«Метод проектів» С. Френе.
2.2. Педагогічна психологія та інклюзивна освіта
Тема 2.2.1. Алгоритм застосування індексу інклюзії в ЗДО
Використання індексу інклюзії у плануванні дій зі створення та розвитку в
закладах освіти інклюзивного освітнього середовища для всіх учасників
освітнього процесу. Розвиток закладу освіти, розробка кроків, що ведуть до
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створення інклюзивного середовища в освітньому середовищі та забезпечують
досягнення всіма дітьми максимально високих результатів.
Розробка стратегії інклюзивного розвитку закладу, спрямована на
самостійну підтримку й усіх учасників освітнього процесу. Просування
демократичних цінностей і практик у закладах освіти, у місцевих громадах.
Процес самооцінювання закладом освіти із використання індексу інклюзії
з урахуванням трьох основних аспектів: культури закладу освіти; освітньої
політики на рівні закладу; практика впровадження інклюзивних підходів.
Тема 2.2.2. Попередження професійного вигорання як умова забезпечення
ефективної педагогічної діяльності
Поняття «професійного вигорання» та його вплив на здоров’я й
професійну діяльність особистості педагога. Причини виникнення цього
синдрому у представників педагогічних професій.
Психофізичні, соціальнопсихологічні та поведінкові симптоми вигорання.
Основні чинники і фактори (вік, стать, сімейний стан, особистісні
характеристики), що впливають на психоемоційний стан особистості. Емоційне
вигорання як стресоген. Способи попередження професійного вигорання.
Фізіологічний, емоційновольовий та ціннісно-смисловий рівні регуляції
психофізичного стану.
Методи збереження психічного здоров’я. Інтерактивні вправи, спрямовані
на формування навичок управління власними емоціями та уникнення стресових
напружень у професійній діяльності.
Формування емоційної компетентності педагогічних працівників як
важливий чинник збереження психічного здоров’я в умовах змін.
Тема 2.2.3. Інклюзивний простір: пріоритетні напрями забезпечення
рівного доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами
Інклюзивна освіта як забезпечення права на освіту для кожної дитини.
Організація інклюзивного навчання на рівні базової середньої освіти. Переваги
інклюзивної освіти для усіх учасників освітнього процесу.
Законодавство України щодо забезпечення права дітей з особливими
освітніми потребами на якісну інклюзивну освіту. Основні завдання та ролі
членів команди психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими
освітніми потребами.
Дитина з особливими освітніми потребами – сутність поняття.
Класифікація видів порушень за нозологіями. Типологія та види інвалідності.
Причини виникнення порушень.
Поняття про педагогічну підтримку, універсальний дизайн у навчанні та
розумне пристосування. Практичні кейси для організації роботи. Допоміжні
засоби для навчання (спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку) осіб
з особливими освітніми потребами. Поняття про додаткові та альтернативні
способи й засоби комунікації.
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Тема 2.2.4. Інноваційні підходи щодо профілактики негативних проявів у
поведінці дітей
Булінг та мобінг. Насилля як проблема, що замовчувалась. Жорстоке
поводження з дітьми та нехтування їхніми інтересами, насилля у стосунках між
дітьми. Поведінка, спрямована на утвердження своєї влади над кимось.
Чинники негативних проявів поведінки, зокрема булінгу й мобінгу.
Форми профілактики дитячої жорстокості (негативна та позитивна).
Партнерствозакладу освіти, сім’ї, позашкільних закладів освіти, громадських
організацій в організації неавторитарного впливу в створенні позитивного
соціального середовища.
Тема 2.2.5. Синдром дефіциту уваги і гіперактивності у дітей
дошкільного віку
Синдром дефіциту уваги і гіперактивності. Клінічні прояви синдрому
дефіциту уваги. Активна і гіперактивна дитина, норма і відхилення.
Три типи розладу: комбінований, гіперактивний, неуважний тип.
Психологічні особливості дітей із СДУГ. Когнітивна сфера гіперактивних
дітей. Інтелектуальна діяльності. Памʼять. Мова та її порушення. Увага.
Поведінка. Емоційний розвиток дітей з СДУГ. Рухові здібності і координаторні
порушення. Порушення соціальної адаптації.
Гендерні відмінності у розвитку синдрому гіперактивності. Відмінності
гіперактивності від активного темпераменту.
Варіативна складова
Тема. Створення безпечного освітнього середовища в умовах закладу
освіти
Безпечне освітнє середовище: поняття та принципи розбудови. Основні
засади державної політики України у сфері захисту дітей від насильства.
Система профілактичної роботи в закладі освіти та системність у роботі з
учасниками освітнього процесу. Методичне забезпечення роботи з протидії
насильству та булінгу з учасниками освітнього процесу. Кібербезпека.
Методи оцінювання рівня безпеки та здоров’я закладу освіти. Індикатори
як показники умов для навчання, проведення моніторингу індикаторів
Модель безпечного і дружнього до дитини закладу освіти.
Тема. Індивідуальна програма розвитку як механізм індивідуалізації
освітньої траєкторії для дитини з особливими освітніми потребами,
забезпечення її додаткових потреб в освітньому процесі
Індивідуалізація освітнього процесу як одна із умов запровадження
інклюзивного навчання. Особливості укладання індивідуальної програми
розвитку (ІПР). Структура і функції ІПР. Різні ролі членів команди психологопедагогічного супроводу у розробленні і впровадженні ІПР. План роботи над
ІПР. Визначення навчальних цілей і завдань. Відповідність критеріям
«СМАРТ». Визначення пріоритетності навчальних цілей.
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Здійснення адаптацій і модифікацій під час планування освітнього
процесу: адаптація основних компонентів освітнього процесу: фізичне
середовище, освітній процес, вказівки вчителя, навчальні матеріали. Види
модифікацій. Способи адаптації процесу оцінювання, використання
модифікованих й альтернативних методів оцінювання.
Тема. Психологічні основи управління конфліктами в освітньому
середовищі
Поняття «конфлікт» у сучасному розумінні як складне, багатопланове
явище. Основні суперечності й конфлікти в системі освіти (конфлікти
діяльності, конфлікти вчинків, мотиваційні конфлікти, конфлікти взаємин,
конфлікти, зумовлені слабкою організацією навчання в школі).
Психологічна структура конфліктогенності професії педагога. Визначення
й характеристика основних психологічних детермінант конфліктності в
закладах освіти. Умови та шляхи психолого-педагогічної діагностики та
корекції конфліктної поведінки учасників освітнього процесу.
Психологічні технології запобігання та розв’язання конфліктів.
Психологічний інструментарій розв’язання конфліктних педагогічних ситуацій
в освітньому середовищі. Метод ненасильницької комунікації М. Розенберга у
вирішенні конфліктів в освітньому середовищі.
2.3. Розвиток наукової дисципліни
Тема 2.3.1. Наукові дослідження у спорті
Педагогічні методи досліджень у фізичній культурі та спорті. Медикобіологічні методи дослідження й оцінювання фізичного розвитку людини.
Методи вивчення серцево-судинної та дихальної систем. Методи визначення
координаційних здібностей та фізичної працездатності.
Особливості досліджень у шкільному колективі. Обробка результатів
дослідження. Комплексна оцінка здоров’я кожної людини та критерії її
визначення. Показники рівня здоров’я: антропометричні вимірювання,
динамометрія, визначення життєвої ємності легень, частоти серцевих
скорочень, артеріального тиску, функціональних проб. Методика підбору вправ
реабілітаційного характеру.
Впровадження системи тестування показників здоров’я людини.
Практичне відпрацювання методик дослідження стану здоров’я людини.
Тема 2.3.2. Методика упровадження проєктної технології у процесі
фізичного виховання
Історія виникнення проектної технології. Функції вчителя у проектній
діяльності. Цілі, завдання та дидактична мета проекту. Класифікація проектів.
Етапи реалізації проекту.
Вплив проектної технології на розвиток умінь учнів шукати і
використовувати додаткову навчальну інформацію, критично оцінювати
здобуту інформацію та її джерела, аналізувати, робити висновки,
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використовувати отриману інформацію в особистому житті, здобувати нові
навички та формувати освітні компетентності, працювати в команді.
Проєктування процесу застосування фітнес-технологій, ключові поняття
«інновація», «проектування» та «педагогічне проектування». Фітнес-технології
як процес впровадження в практику фізичного виховання оригінальних,
новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють
сучасний освітній процес від визначення його мети до очікуваного кінцевого
результату.
Тема 2.3.3. Профілактика дитячих соматичних хвороб та шкідливих
звичок
Вікова періодизація за морф функціональними і психологічними
критеріями (за А.А. Маркосяном). Ріст та розвиток організму, критичні періоди
життя особистості.
Особливості розвитку дитини у різні вікові періоди. Фізіологічний
розвиток органів та систем органів людини. Відхилення у фізіологічному
розвитку, ознаки хронічних хвороб. Поняття про дитячі соматичні хвороби.
Основі групи типових хвороб дітей та підлітків.
Профілактика хвороб. Роль фізичної активності у формуванні здорового
способу життя.
2.4. Інформаційні та комунікаційні технології
Тема 2.4.1. Створення персонального інформаційного ресурсу
Персональний інформаційний ресурс сучасного педагога. Види
інформаційних ресурсів та їх характеристики. Розроблення персонального
освітнього ресурсу у вигляді електронного портфоліо вчителя. Структура та
вимоги до портфоліо. Методичні рекомендації МОН України щодо створення,
змісту та завантаження е-портфоліо. Роль портфоліо в самоаналізі, узагальненні
та систематизації результатів роботи вчителя.
Алгоритм створення персонального сайту-портфоліо. Конструктори для
створення сайтів. Особливості роботи з онлайн-конструктором Google Sites.
Реєстрація облікового запису в Google. Створення сайту. Вибір шаблону.
Додавання сторінок та підсторінок, налаштування дизайну. Розміщення
матеріалів з різних джерел на сторінках персонального портфоліо. Редагування
вебсторінок. Макети, компонування об’єктів. Створення веб адреси сайту,
налаштування та опублікування в інформаційному просторі. Перегляд власного
сайту-портфоліо та сайтів колег.
Тема 2.4.2. Онлайн-середовища для спільної роботи в освітньому процесі
Інструменти для спільної роботи в освітньому процесі. Особливості
спільної роботи з Google-документами у початковій школі.
Віртуальні дошки як технології для спільної діяльності. Класифікація
онлайн-дошок та їх можливості. Порівняльні характеристики віртуальних
дошок Jamboard, Padlet, IDroo, Twiddla та ін.
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Особливості роботи з дошкою Jamboard. Налаштування, нотатки, текст,
фігури, зображенння. Можливість роботи кожного учня на індивідуальному
фреймі. Надання спільного доступу учасникам освітнього процесу.
Автоматичне збереження дошки Jam на Google-диску або файлом іншого
формату. Використання онлайн-дошки у роботі з навчальними проєктами.
Тема 2.4.3. Мультимедійний супровід освітнього процесу засобами
презентацій
Алгоритми роботи з медіатекстами. Принципи підготовки до уроку з
мультимедійною підтримкою.
Потокові та слайдові презентації, огляд та аналіз редакторів презентацій.
Особливості створення презентації з різних гаджетів. Шаблони та макети,
кольорові схеми. Форматування слайдів, текстів, зображень, робота з
об’єктами. Налаштування гіперпосилань та дій.
Аналіз та налаштування ефектів анімації та демонстрації. Налаштування
аудіо та відео супроводу презентації. Етапи створення голосового супроводу
презентації. Тригери, особливості роботи з ними. Особливості налаштування
демонстрації. Алгоритм створення простих відеороликів інструментами
редактора презентацій. Створення та збереження власного проєкту.
Особливості групової та спільної роботи над презентаціями.
Тема 2.4.4. Особливості роботи з текстовими документами
Огляд та аналіз текстових процесорів. Алгоритм створення мережевих
дидактичних матеріалів зі спільним редагуванням та коментуванням. Робота з
інструментами текстового процесора Microsoft Word.
Основні вимоги до форматування текстів, стилі, списки, колонки,
автозаміна, колонтитули.
Створення автоматичного змісту. Алгоритми роботи зі схемами та
таблицями, автофігурами, графічними заголовками, посиланнями, межами
сторінки. Особливості написання формул. Створення дидактичних матеріалів
інструментами текстового процесора.
Особливості роботи з текстом у середовищі Google документів: надання
спільного доступу, коментування, перегляд історії коментарів. Алгоритм
створення мережевих дидактичних матеріалів зі спільним редагуванням та
коментуванням.
Варіативна складова
Тема. Хмарні технології в освітньому процесі
Сутність, принципи та основні поняття хмарних технологій. Переваги та
недоліки використання хмарних технологій в практиці роботи педагога.
Нормативно-правові основи впровадження хмарних технологій.
Модель сучасного цифрового закладу освіти. Визначення проблем і потреб
впровадження хмарних технологій у фаховій діяльності педагога. Особливості
роботи з хмарними сервісами.
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Соціальні медіа та особливості взаємодії в освітньому процесі. Сервіси
Google як засоби взаємодії.
Тема. Робота з малюнками та скріншотами
Графіка в освітньому процесі. Види графіки. Графічний редактор Paint.
Особливості роботи з онлайн редакторами. Методика створення простих
графічних зображень, робота з текстом, об’ємні геометричні фігури. Операції з
фрагментами малюнків, комбінування об’єктів.
GreenShot, LightShot та інші інструменти для створення скріншотів.
Особливості роботи з середовищем. Встановлення та налаштування. Створення
інструкційних карток у кілька натискань. Створення власних зображень для
освітнього процесу.
Інструменти візуалізації. Ілюстрація. Інфографіка. Артскрайбінг.
Сторітелінг. 3D моделі. Флеш анімація. Редактори для створення візуалізацій.
Chartbuilder, Tableau, Quadrigram, Visme, Easel.ly, Google Charts, Canva, Crello,
Piktochart, Venngage. Особливості роботи з онлайн редакторами.
Тема. Організація самоосвітньої діяльності педагога в інформаційноосвітньому середовищі дистанційного навчання
Нормативно-правове забезпечення розвитку дистанційного навчання в
Україні та Інституті. Програмно-інструментальні засоби для реалізації
дистанційного навчання. Інформаційно-освітнє середовище дистанційного
навчання (ІОС ДН) в Інституті.
Реєстрація в ІОС ДН. Авторизація в ІОС ДН. Структура ІОС ДН.
Структура електронного навчального курсу за напрямом підвищення
кваліфікації керівних та педагогічних працівників. Організація самостійної
роботи із змістовим наповненням електронного навчального курсу в ІОС ДН.
Інструменти ІОС ДН для організації дистанційної взаємодії між
учасниками освітнього процесу. Інструмент ІОС ДН «Форум». Інструмент ІОС
ДН «Чат». Інструменти ІОС ДН для визначення ефективності самоосвітньої
діяльності. Інструмент ІОС ДН «Тест». Ознайомлення із технологією
проходження тестування.
Тема. Програмні засоби візуалізації навчальної інформації для розвитку
професійної компетентності педагога
Професійна компетентність педагога. Засоби розвитку професійної
компетентності вихователя ЗДО.
Поняття «візуалізація» та «візуалізація інформації». Способи сприйняття
інформації. Види та техніки візуалізації в роботі вихователя. Принципи
візуалізації. Інструменти візуалізації навчальної інформації. Обман зору та
маніпуляції з даними. Представлення якісних та кількісних даних.
Ілюстрація, малюнок та інфографіка в освітньому процесі. Етапи
створення інфографіки. Артскрайбінг. Сторітелінг. 3D моделі. Флеш анімація.
Редактори для створення візуалізацій. Особливості роботи з
онлайнредактором. Створення власних вправ.
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Модуль 3.
Фаховий
3.1. Методика
Тема 3.1.1. Формування ключових компетентностей дітей дошкільного
віку
Поняття компетентностей у сучасній світі. Ключові компетентності.
Наскрізні вміння, що є спільними для всіх ключових компетентностей:
критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію,
вміння конструктивно керувати емоціями і т.д.
Можливості ЗДО для формування ключових компетентностей дітей
дошкільного віку.
Тема 3.1.2. Реалізація ігрового підходу в закладі дошкільної освіти
Практика гри. Варіативність ігрового підходу. Відкриті запитання як один
із основних принципів підходу «навчання через гру». Поняття «стан потоку» як
невід’ємна умова для утримання інтересу та мотивації дітей.
Нейропсихологічні основи розвитку дитини.
Особливості моделей гри у розрізі освітнього процесу закладу дошкільної
освіти. Циклічний підхід. Роль педагога в ігровому освітньому просторі дитини.
Секрети успіху сучасного педагога закладу дошкільної освіти.
Тема 3.1.3. Організація роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності в ЗДО
Єдина система організації роботи з охорони праці та безпеки
життєдіяльності учасників освітнього процесу. Забезпечення безпечних та
нешкідливих умов навчання, утримання і праці, запобігання травматизму.
Використання законодавчих та інших нормативно-правових актів з
охорони праці. Нормативні акти про охорону праці.
Планування роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності.
Тема 3.1.4. Використання нестандартного обладнанн для підвищення
ефективності занять фізичною культурою
Види нестандартного обладнання. Вимоги з правил безпечної експлуатації
обладнання.
Нестандартне обладнання для занять гімнастикою, легкою атлетикою,
спортивними іграми. Багатопропускні снаряди. Обладнання для рухливих ігор.
Нестандартний інвентар.
Обладнання для ритмічної гімнастики. Методика використання
нестандартного обладнання з дітьми різних вікових груп. Використання
нестандартного обладнання у заходах оздоровчого характеру.
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Тема 3.1.5. Значення гімнастичних вправ у фізичному виховання дітей
різних вікових груп
Вплив занять гімнастичними вправами на організм людини. Зміст вправ з
гімнастики в програмі. Відповідність умінь і навичок до вікових особливостей
дітей. Компоненти фізичного навантаження. Моторна щільність заняття й
інтенсивність навантаження.
Форми організації дітей на занятті. Методика навчання рухових умінь і
навичок. Методика розвитку основних фізичних властивостей: гнучкості,
спритності, швидкості, сили, швидкісно-силових властивостей, статичної та
силової витривалості.
Акробатичні вправи і вправи ритмічної гімнастики. Методика навчання
техніці гімнастичних вправ.
Тема 3.1.6. Фізична культура дітей з послабленим здоров’ям
Вплив фізичних вправ на організм дитини з послабленим здоров’ям.
Організація процесу фізичної культури учнів з послабленим здоров’ям у ЗДО.
Особливості проведення фізичної культури для учнів із порушенням
постави, захворюваннях серцево-судинної системи, захворюваннях органів
дихання, порушенні органів травлення, захворювань нервової системи та вад
зору. Терміни допуску учнів до занять у спеціальній медичній групі.
Аналіз навчально-методичного супроводу з даної теми.
Тема 3.1.7. Методика проведення рухливих ігор для підвищення
ефективності фізичного виховання та тимбілдингу
Гейміфікація у освітньому процесі. Вплив гейміфікації на розвиток
ключових освітніх компетентностей учня. Переваги та недоліки ігрових
технологій. Мотивація: позитивна та негативна. Тимбілдинг, його види.
Алгоритми побудови команди.
Класифікація рухливих ігор: народні рухливі ігри, сюжетнорольовірухливі ігри, командні рухливі ігри, естафети тощо. Використання
рухливихігор для підвищення ефективності фізичного виховання. Організація,
зміст, методика проведення вправ: «Синхронізація», «Лабіринт Мінотавра»,
«Веселий баскетбол», «Арагор», «Сигнальне коло», «Розтягнення», «Снайпер»
та інших.
Тема 3.1.8. Фізкультурнооздоровча робота з дітьми дошкільного віку
Організація та основні завдання фізкультурно-оздоровчої роботи. у ЗДО.
Форми роботи з фізичного виховання. Профілактично-оздоровча робота у
ЗДО, моделювання та проектування різних форм роботи. Організація
раціонального рухового режиму – умова повноцінного розвитку дітей
дошкільного віку.
Підготовка завдань вихователями за напрямами діяльності: профілактики
сколіозу; профілактики плоскостопості, дихальної гімнастики, застосування
вправ з елементами практичної психології. Проведення днів, тижнів Здоров’я,
фізкультурних розваг і свят.
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Тема 3.1.9. Організаційно-методичний супровід та педагогічний аналіз
заняття з фізичної культури в ЗДО
Головні вимоги до сучасного заняття. Характерні риси, зміст і побудова
занять в ЗДО. Організація діяльності дошкільників на заняттях. Підготовка до
педагога. Педагогічний контроль. Дозування фізичних навантажень.
Оцінка діяльності дітей на заняттях. Різновиди занять фізичною культурою
в ЗДО. Деякі особливості змісту і методики проведення занять з дітьми різного
віку та стану здоров’я. Структура аналізу заняття: цілі, засоби, методи,
діяльність педагога, діяльність дітей, результат. Критерії ефективності заняття.
3.2. Спецкурси
Тема. Основи здорового способу життя
Здоров’я як феномен фізичної, психічної, соціальної та духовної сфери
людини. Стан здоров’я населення України. Здоровий спосіб життя як тренд
сучасності. Пропагування здорового способу життя в освітньому процесі.
Безпечне середовище здобувачів освіти. Джерела інформації з даної тематики.
Засоби для обробки інформації. Боді позитив. Гармонізація стосунків з тілом.
Дихальна гімнастка. Гімнастика для очей та обличчя. Здоровий сон. Сидячий
спосіб життя. Рухова активність.
Упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес ЗДО
Поняття «здоро’язбережувальні технології». Концепція дошкільної освіти про
збереження й активне формування здорового способу життя і здоров’я
вихованців.
Умови оптимізації оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах.
Класифікація здоров’язбережувальних технологій в дошкільній освіті. Система
заходів спрямованих на збереження здоров’я дитини на всіх етапах її навчання і
розвитку. Створення в ЗДО умов, що гарантують формування і зміцнення
здоров’я вихованців.
Механізми управління здоров’ям. Підходи до формування здорового
способу життя. Роль профілактики інфекційних хвороб та шкідливих звичок у
становленні життєвих пріоритетів особистості.
Тема. Основи домедичної допомоги
Законодавство України в галузі охорони здоров’я, екстреної медицини та
домедичної допомоги. Аналіз основних документів.
Методичні рекомендації щодо правил безпечної поведінки дітей,
педагогічних працівників, правила надання домедичної допомоги в умовах
виникнення надзвичайних ситуацій. Первинний огляд потерпілого.
Протокол BLS. Нормативно-правові основи надання домедичної допомоги.
Домедична допомога при термінальних станах з основами реанімації.
Домедична допомога при кровотечах з основами десмургії. Домедична
допомога при травмах та пораненнях. Транспортна іммобілізація. Домедична
допомога при ушкодженнях екогенними чинниками навколишнього
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середовища. Домедична допомога при невідкладних станах різноманітних
соматичних захворювань. Ефективність реанімаційних заходів.
Варіативна складова
Тема. Мета та завдання системи фізичного виховання ЗДО
Мета фізичного виховання. Завдання фізичного виховання. Оволодіння
руховими діями, розвиток фізичних якостей, зміцнення здоров’я, виховання
морально-вольових якостей, здорового способу життя.
Поняття про «фізичну культуру» як частину загальної культури,
спрямовану на фізичне вдосконалення. Особиста фізична культура. Тілесна
компетентність. Психофізична готовність до фізичного вдосконалення.
Зовнішня складова фізичної культури індивіда: освітній компонент,
функціональний компонент, практичний компонент. Внутрішня (мотиваційна)
складова фізичної культури індивіда: емоційно–вольовий компонент,
когнітивний компонент, діяльнісний компонент.
Тема. Біохімічні закономірності використання періодів відновлення та
фізичного навантаження для кращого розвитку фізичних якостей та
здібностей
Поняття про втому. Класифікація втоми: звичайна втома; середня втома;
перевтома. Характеристика стадій втоми. Принцип достатності фізичних
навантажень.
Фізіологічні зрушення в організмі, що виникають під впливом фізичних
навантажень. Періоди відновлення: робоча фаза; фаза відносного відновлення;
фаза надвідновлення; фаза повернення до вихідного рівня. Кумулятивний
ефект.
Сприятливі фази для досягнення тренувального ефекту.
Тема. Використання рухливих ігор для підвищення ефективності фізичного
виховання
Класифікація рухливих ігор: народні рухливі ігри, сюжетно-рольові
рухливі ігри, командні рухливі ігри, естафети тощо.
Використання рухливих ігор для підвищення ефективності фізичного
виховання. Методика повідомлення сутності та правил рухливих ігор.
Методика організації гри. Закінчення гри, підведення підсумків. Методика
підбору рухливих ігор в залежності від завдань заняття.
Рухливі ігри для розвитку фізичних якостей. Рухливі ігри як підвідні до
оволодіння спортивними іграми. Рухливі ігри для розвитку психомоторних
здібностей. Місце рухливих ігор у освітньому процесі.
Модуль 4.
Діагностико-аналітичний
Організаційно-настановне заняття
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Реєстрація слухачів. Організація та проведення вступного інструктажу з
охорони праці. Ознайомлення з організацією, змістом та умовами проведення
курсів. Надання рекомендацій щодо вибору теми конференції з обміну
досвідом.
Вхідне комплексне діагностування
Вхідне комплексне діагностування проводиться на початку курсів і
передбачає встановлення рівня соціально-гуманітарної та професійної
підготовки, усвідомлення характеру власних прогалин, які дають змогу
працювати в необхідному напрямі.
Вихідне комплексне діагностування
Установлення рівня знань слухачів за результатами засвоєння програми
курсів підвищення кваліфікації. Демонстрування необхідного обсягу
теоретичних знань та вмінь для вирішення конкретних практичних завдань.
Конференція з обміну досвідом
Організація обговорення інновацій у дошкільній та спеціальній освіті,
елементів нових технологій в професійній діяльності вчителя-логопеда ЗДО, що
сприяють розвитку професійної компетентності.
Рефлексія освітньої програми підвищення кваліфікації здобувачів освіти.
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