
 
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 

                                       КУРСІВ  ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ             
«Організація інформальної (самоосвітньої ) діяльності педагога ЗДО» 

на 2020 рік 

 

 

 

 

 

 

Затверджено:                                             Введено в дію: 

рішення Вченої ради  КЗВО                               наказ КЗВО «Одеська академія 

«Одеська академія неперервної освіти            неперервної освіти Одеської обласної ради» 

Одеської обласної ради»                                      від  27.12. 2019 р.  № 01-2/285 

 від    27.12.2019 р., протокол № 7  

 

 

 

 

Одеса 2019 



І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Організація 

інформальної (самоосвітньої ) діяльності педагога ЗДО» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю: : 012 

Дошкільна освіта 

Цільова аудиторія Вихователі, вихователі-методисти, директори закладів 

дошкільної освіти 

Обсяг програми в 

год/ тривалість 

навчання 

6 год /1 день 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Скрипник Віра Валентинівна, старший викладач кафедри 

педагогіки та технологій неперервної освіти 

Місце реалізації 

програми 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради», м. Одеса, пл. Михайлівська, 17 

 

Вартість/ 

безоплатність 

надання освітньої 

послуги 

Освітні послуги  для слухачів курсів надаються 

безоплатно (виняток: педагоги приватних закладів, 

педагоги закладів освіти інших областей,  викладачі ВНЗ 

І-ІІ рівня акредитації, які не підпорядковуються МОН 

або мають подвійне підпорядкування) 

 

Строки реалізації 

програми 

2020 рік 

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Актуальність. Якість дошкільної освіти та ефективність роботи 

освітнього процесу залежить не лише від освітніх програм, а й від особистості 

педагога, його взаємин із дітьми та професіоналізму. Саме особистісно-

професійні компетентності вихователя є надважливим чинником, що зумовлює 

інтелектуальне, духовне, соціальне, емоційне становлення особистості дітей 

дошкільного віку. Основною формою удосконалення рівня професійної 

компетентності вихователя є професійне самовдосконалення шляхом 

цілеспрямованої і систематичної самоосвітньої діяльності. Разом з тим 

закономірною є потреба у підготовці педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти до грамотної організації інформальної (самоосвітньої) 

діяльності, що дозволяє системно та ефективно підійти до питання професійного 

розвитку кадрів. 

Організація інформальної (самоосвітньої) діяльності педагогів - одна з 

найважливіших індивідуальних форм методичної роботи та одна з форм 

підвищення їх кваліфікації. Тому основою роботи керівника закладу дошкільної 

освіти та вихователя-методиста з педагогами є вивчення освітніх потреб та 

рівню педагогічної майстерності кожного вихователя, стимулювання розвитку 

його творчого потенціалу, формування навичок самоаналізу, мотивації до 

самоосвіти, яка допомагає оновлювати зміст освітнього процесу в ЗДО, 

виходячи з вимог сьогодення. 

Мета: удосконалити компетентність педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти з організації інформальної (самоосвітньої) діяльності 

педагогічних кадрів, актуалізувати готовність до самоосвіти та мотивацію до 

неперервного професійного розвитку. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів: Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІІ, 

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-III, Базовий 

компонент дошкільної освіти –державний стандарт дошкільної освіти України, 

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.10.2012 

№1059 про затвердження «Примірної  інструкції з діловодства в дошкільних 

навчальних закладах», Положення про дошкільний навчальний заклад. 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 

305, Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 р. № 800 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1133 від 

27.12.2019. 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо) 
- професійно-педагогічна компетентність – здатність самостійно і 

комплексно розв’язувати завдання з організації інформальної (самоосвітньої) 

діяльності педагога закладу дошкільної освіти; 

- соціально-громадянська компетентність – здатність приймати рішення і 

діяти відповідно до морально-етичного та правових норм; 

- підприємницька компетентність – здатність до планування, складання 

прогнозів і передбачення наслідків своїх дій; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n8
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2019-%D0%BF#n8


- інформаційно-цифрова компетентність – здатність до аналізу та 

порівняння отриманої інформації з іншими джерелами; навики роботи з 

комп'ютером. 

Очікувані результати навчання: 

- знання і розуміння сучасних технологій, методів підвищення 

професійного рівня педагогів та мотивації до самоосвітньої діяльності;  

 розуміння індивідуальних особливостей вихователів при складанні 

плану самоосвіти здатність планувати та розподіляти час для самоосвіти; 

 вміння використовувати сучасні інтерактивні форми роботи для 

підвищення професійного рівня; 

 вміння розробляти індивідуальну траєкторію освіти та саморозвитку 

 вміння підвищувати мотивації до самоосвітньої діяльності до 

організації самоосвіти здобувати самостійно знання; 

 рефлексія власної професійної практики; 

 бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень. 

Структура навчальної програми. Програма складається з одного модулю 

«Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання: лекція, презентація, тренінгові заняття, організація 

самостійної роботи. 

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
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 1.1 Професійне зростання педагогічних працівників: 

організаційно – педагогічний аспект 2 – 2 

1.2. Інтерактивні форми роботи у підвищенні 

професійної майстерності педагогів 2 – 2 

13. Прийоми розвитку мотивації педагога до 

самоосвітньої діяльності 2 – 2 

Разом годин на модуль: 6 – 6 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________                            О.В.Кузнєцова 


