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Програма підвищення кваліфікації
педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у закладах освіти
(за видом освітньої послуги «ВЕБІНАР »)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної
державної освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Онлайн-заняття для дітей дошкільного віку у воєнний час».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Островська Вікторія Валентинівна, засновниця і власниця двох дитячих садочків і
альтернативної школи у Боярці. Один із садочків - другий в Україні Лісовий садочок, який працює
просто неба, без приміщення, у будь-яку пору року і погоду, а Лісова школа - перша в Україні, де
більшість уроків проходить просто неба. Педагогиня - дипломована спеціалістка з дошкільного
виховання, сертифікована спеціалістка Міжнародного інституту Ньюфілда (психологія розвитку),
експертка з дошкільного виховання топового телеканалу Західної України НТА.
4. Мета: розглянути особливості проведення онлайн-занять з дітьми дошкільного віку, враховуючи
те, що Україна знаходиться у воєнному стані; проаналізувати та адаптувати рекомендації та досвід
ізраїльських психологів для вітчизняних освітян; схарактеризувати методи онлайн-роботи педагога
з дітьми; представити досвід роботи приватного садочка «Dolonki» саме у онлайн-режимі, як під
час карантинів, так і на даний час.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; використання інформаційно-комунікативних
та цифрових технологій в освітньому процесі.
6. Зміст:
1) нові ідеї для того, щоб застосувати і адаптувати онлайн-заняття у своїй роботі з дітками
дошкільного віку, причому з врахуванням того середовища та матеріалів, які є у наявності у діток
та батьків, та у педагогів; 2) особливості проведення онлайн-занять із дітьми дошкільного віку; 3)
особливості роботи з дітками у воєнний час: що важливо врахувати і як будувати спілкування.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) здатність застосовувати нові знання та ідеї для адаптації онлайн-занять у своїй роботі з
дітками дошкільного віку, з урахуванням того середовища та матеріалів, які є у наявності у діток та
батьків, та у педагогів;
2) розуміння особливостей проведення онлайн-занять із дітьми дошкільного віку;
3) засвоєння інформації про особливості роботи з дітками у воєнний час: що важливо врахувати
і як будувати спілкування.
10. Цільова аудиторія: Педагоги, батьки, психологи, методисти та керівники ЗДО та ЗЗСО.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність знаходити творчі підходи до вирішення професійних завдань в освітньому
середовищі; уміння володіти сучасними інформаційними технологіями для комунікативної
взаємодії з учасниками освітнього процесу; компетентність у сфері організації освітнього
середовища;
фахові: здатність обирати ефективні методи, форми та засоби організації освітнього процесу
відповідно до запитів та потреб здобувачів освіти; здатність орієнтуватись в інформаційному
просторі; здатність ефективно використовувати ІКТ та електронні освітні ресурси в професійній
діяльності.
Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і
Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого
Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) (наказ МОН від
31.03.2021 р. № 397)

