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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: «Використання дидактичної системи Ф.Фребеля в організації ігрової діяльності
дитини».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у
вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Замелюк Марія Іванівна, кандидатка педагогічних наук, старша викладачка
кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої освіти «Луцький
педагогічний коледж»; членкиня ВГО Асоціації працівників дошкільної освіти, ГО «Міжнародна
фундація науковців та освітян» IESF, ГО Української асоціації сімейних психологів.
4. Мета: зорієнтувати педагогів, батьків щодо основних компонентів філософії освіти Ф. Фребеля та
його геніальних «Дарів».
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових
методик, технологій); психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку.
6. Зміст:
1) шляхи активізації внутрішніх ресурсів педагогів;
2) основні аспекти дитячої символічної гри з кубиками;
3) Фребелівський принциповий підхід до дошкільної освіти на практиці;
4) особливості Фребелівської системи гри та навчання.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години /0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) знання основних аспектів роботи із «Дарами» Фребеля;
2) вміння підібрати та створювати ігри з «Дарами» Фребеля;
3) здатність виявляти і оцінювати свій саморозвиток та креативність у професійній діяльності;
4) ознайомлення із методами заохочення дітей до ігор в образи.
10. Цільова аудиторія: корекційні педагоги, вихователі закладів дошкільної освіти, студенти
спеціальності 012 Дошкільна освіта, практичні психологи, батьки.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: здатність знаходити інноваційні підходи до вирішення професійних завдань в
сучасному освітньому середовищі; здатність до продуктивної професійної діяльності на основі
розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій;
здатність до застосування набутих знань у професійній діяльності;
фахові: здатність організовувати ігрову (провідну) і інші види дитячої діяльності та
підтримувати види діяльності, ініційовані дитиною; здатність обирати навчально-дидактичний та
ігровий матеріал відповідно до розвивального потенціалу; здатність планувати та прогнозувати
результати освітнього процесу.

* Програму укладено 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)

