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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації «Розвиток 

мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» 

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 

15 год /2 дні 

Вид підвищення 

кваліфікації 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 

кваліфікації 

 

Очна форма підвищення кваліфікації 

Розробник(и)/ 

укладачі програми 

Гольд Ольга Феліксівна – старший викладач кафедри 

педагогіки та технологій неперервної освіти, кандидат 

філософських наук 

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 курсу визначається необхідністю оволодіння педагогами 

закладів дошкільної освіти методикою, технологіями, прийомами, 

інструментами, що стимулюють мовленнєвий розвиток дитини. Саме розвиток 

мовленнєвої компетентності забезпечує становлення особистості в дошкільному 

дитинстві, успішну соціалізацію та інкультурацію. Відтак методична 

компетентність вихователя у формуванні певних мовленнєвих умінь та навичок, 

що забезпечують функціонування мовлення, у навчанні мови та вихованні 

мовленнєвої культури особистості, набуває надзвичайної важливості.  

Курс спрямований на набуття педагогами закладів дошкільної освіти 

професійних знань та навичок, необхідних для формування у дошкільників 

інтегрованого вміння адекватно й доречно спілкуватись рідною мовою в різних 

життєвих ситуаціях, застосовувати мовні й немовні засоби з метою комунікації 

та самовираження, висловлювання своїх думок, міркувань, почуттів, 

переживань. 

Мета: удосконалення та оновлення знань і вмінь вихователів закладів 

дошкільної освіти з методики розвитку мовленнєвої компетентності дітей 

дошкільного віку. 

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, Закон України «Про охорону дитинства» від 26 

квітня 2001 р. №2402-ІІІ, Конвенція ООН «Про права дитини», Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Національна стратегія 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Програми розвитку дітей, 

Інструктивно-методичні рекомендації МОН України «Щодо забезпечення 

наступності дошкільної та початкової освіти»  від 19.04.2018 № 1/9-249. 

Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо) 
- професійно-педагогічна компетентність – здатність формувати у дітей 

мовленнєву компетентність, розвивати зв’язне мовлення; використовувати мовні 

і немовні засоби в ситуації комунікації; 

- загальнокультурна компетентність – здатність самостійно виражати 

ідеї, досвід та почуття; 

- мовно-комунікативна компетентність – вміння вислуховувати, 

обстоювати власну позицію, використовуючи прийоми розміркувань та 

аргументації; розвиненість культури професійного спілкування; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини; здатність 

сприяти творчому становленню дитини та розвитку її індивідуалізації. 

Очікувані результати навчання 

- знання ключових характеристик мовленнєвої компетентності 

дошкільника; 

- знання критеріїв та ознак розвитку мовленнєвої компетентності 

дошкільника; 



- знання методів та прийомів розвитку мовленнєвої компетентності 

дошкільника в освітньому процесі закладу дошкільної освіти; 

- вміння планувати заняття, орієнтовані на активізацію мовленнєвих умінь 

та навичок, розвиток фонетичної, лексичної, граматичної, діалогічної та 

монологічної компетенції дошкільника; 

- уміння впроваджувати компетентнісний підхід у освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти; 

- утвердження цінності дитиноцентризму, поваги до прав і свобод 

особистості; 

- актуалізація готовності до змін, постійного професійного розвитку. 

Структура навчальної програми. Курс складається з двох модулів 

«Професійна підготовка», «Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання: інтерактивні лекції, практичні заняття, групові 

тематичні дискусії, проєктна робота, організація самостійної роботи. 
  



 

 

ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Розвиток мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку» 
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1.1. Психолого-педагогічні аспекти ефективної 

самореалізації особистості в освітньому процесі. 
2 2 – 

1.2. Інклюзивне навчання: організація, підходи, 

технології. 
2 2 – 

Разом годин на модуль: 4 4 – 
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2.1. Розвиток мовленнєвої компетентності 

дошкільника в контексті інкультурації 
2 2 – 

2.2. Розвиток мовленнєвої компетентності дитини: 

потенціал Базового компонента дошкільної освіти 
2 – 2 

2.3. Використання методики варіативності діалогів 

для розвитку мовленнєвої компетентності дітей 

дошкільного віку 
2 – 2 

2.2. Виконання та презентація проектної роботи 5 – 5 

Разом годин на модуль: 11 2 9 

Разом годин за планом: 15 6 11 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________                            О.В.Кузнєцова  


