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І. ПРОФІЛЬ ПРОГРАМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації 

«Здоров’язбережувальні технології в роботі групи 

продовженого дня» 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 013 

Початкова освіта 

Цільова аудиторія Учителі початкових класів / вихователі групи 

продовженого дня  

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 

Гарачук Тетяна Володимирівна, старший викладач 

кафедри педагогіки та технологій неперервної освіти, 

кандидат педагогічних 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. Державний стандарт початкової загальної освіти 

передбачає впровадження в освітній процес здоров’язбережувальних 

технологій, які покликані створювати безпечні умови для перебування, 

навчання та праці в школі, забезпечувати раціональну організацію освітнього 

процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та 

гігієнічних норм) та відповідність навчального й фізичного навантажень 

можливостям дитини молодшого шкільного віку. Відтак, виникає необхідність 

підготовки педагогів, які здійснюють освітній процес в початковій школі 

(вчителі, вихователі групи продовженого дня) до реалізації поставлених 

завдань, реалізації здоров’язбережувальної наскрізної змістової лінії. 

Вивчення курсу «Здоров’язбережувальні технології в роботі групи 

продовженого дня» передбачає розв’язання низки завдань фундаментальної 

професійної готовності педагогічних фахівців до роботи у групі продовженого 

дня, зокрема: опанування системою знань про закономірності оздоровчого 

навчання і виховання учнів; вивчення технологій, програм, методів, які 

спрямовані на формування в молодших школярів здоров’язбережувальних 

компетентностей, особистісних якостей, що сприяють збереженню та 

зміцненню особистого здоров’я, веденню здорового і безпечного способу 

життя. 

Під час опанування даного курсу, слухачі матимуть можливість 

ознайомитися із концептуальними і теоретичними положеннями щодо 

формування у молодших школярів умінь і навичок здорового способу життя; 

сформувати практичні вміння і навички з організації та створення 

сприятливого внутрішнього шкільного середовища для збереження й зміцнення 

здоров’я молодших школярів у групі продовженого дня, зокрема, проведення 

годин психологічного розвантаження, релаксаційних пауз, елементів арт-

терапії, руханок тощо; уміння обирати основні положення, що визначають 

зміст, організаційні форми та методи освітнього процесу відповідно до 

загальних цілей здоров’язбережуальних технологій в роботі групи 

продовженого дня. 

Мета: удосконалити професійну компетентність педагогічних 

працівників з упровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній 

процес групи продовженого дня, що сприятиме формуванню, збереженню і 

зміцненню здоров’я учнів. 

Нормативна база визначення змісту навчальної програми підвищення 

кваліфікації педагогів: Закон України «Про освіту», Професійний стандарт 

«Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», Державний 

стандарт початкової загальної освіти, Концептуальні засади реформування 

середньої освіти, Методичні рекомендації щодо викладання в початковій школі 

у 2019/2020 навчальному році (Лист МОН України від  01.07.2019 р. № 1/11-

5966), Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у 

дітей та молоді (Наказ МОН від 21.07.2004 № 605). 

https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/
https://www.schoollife.org.ua/lyst-ministerstva-osvity-i-nauky-ukrayiny-1-11-5966-vid-01-07-2019-shhodo-metodychnyh-rekomendatsij-pro-vykladannya-navchalnyh-predmetiv-u-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osvity-u-2019-2020-navchalnomu-r/


Перелік компетентностей, які будуть удосконалюватися/набуватися  

(загальні, фахові тощо) 
- професійно-педагогічна компетентність − обізнаність із новітніми 

науково обґрунтованими відомостями з основ впровадження 

здоров’язбережувальних технологій у роботі вихователя групи продовженого 

дня для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному 

індивідуально-особистісному становленню дітей молодшого шкільного віку; 

здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої 

педагогічної рефлексії; 

- соціально-громадянська компетентність – уміння визначати проблемні 

питання у сферах життєдіяльності людини та віднаходити шляхи їх 

розв’язання; здатність до ефективної командної роботи під час проектної 

роботи; 

- психологічно-фасилітативна компетентність – усвідомлення ціннісної 

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

сприяти творчому становленню молодших школярів та їхній індивідуалізації. 

Очікувані результати навчання: 

- знання та розуміння сутності, мети, форм та засобів впровадження 

здоров’язбережувальних технологій у роботі ГПД; 

- практичних аспектів впровадження здоров’язбережувальних технологій 

в роботі вихователя групи продовженого дня. 

- усвідомлення специфіки впровадження здоров’язбережувальних 

технологій в освітній процес початкової школи; 

- уміння впроваджувати здоров’язбережувальні технології в роботу групи 

продовженого дня; 

- уміння правильно впроваджувати прийоми зміцнення здоров’я дітей, 

дотримуючись встановлених норм; 

- відкрите й позитивне ставлення до дітей, прагнення працювати з ними, 

готовність; 

- розуміння потреб дитини, цінностей, пріоритетів, можливостей; 

прагнення справедливості, відповідальності; 

- бажання і готовність постійно підвищувати свій професійний рівень. 

Структура навчальної програми. Складається з одного розділу: 

«Фахова підготовка». 

Форми/методи навчання: практичні заняття, групові тематичні дискусії, 

кооперативна робота, організація самостійної роботи. 

  



ІІІ. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ  

«Здоров’язбережувальні технології в роботі групи продовженого дня» 
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 1.1. Мета, форми і засоби впровадження 

здоров’язбережувальних технологій у роботі 

ГПД 
2 − 2 

1.2. Техніки кольоротерапії, арт-терапії, 

музикотерапії в роботі вихователя ГПД 
2 − 2 

1.3. Прийоми зміцнення фізичного здоров’я 

дітей на заняттях в групі продовженого дня 
2 − 2 

Разом годин на модуль: 2 − 6 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри ______________                             О.В.Кузнєцова 


