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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: «Інноваційні технології: доцільність та практичне застосування у фізкультурнооздоровчій діяльності ЗДО».
2. Вид підвищення кваліфікації: навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у вебінарі).
3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Спікер(ка) - Білик Тетяна Павлівна. Інструкторка фізкультури дошкільних груп Полтавської
початкової школи № 42, звання "вихователь-методист" лекторка курсу для педагогів закладів дошкільної
освіти "Фізичний розвиток дітей дошкільного віку. Фізкультурно-оздоровча робота з дошкільниками"
Полтавського інституту післядипломної освіти ім. Остроградського.
4. Мета: ознайомити педагогів з новими формами та методами роботи у сфері фізичного виховання
дошкільників; поділитися практичними порадами, правилами та принципами їх застосування у
спортивному житті ЗДО; ознайомити слухачів з надбаннями, творчими ідеями та практичними
наробками автора вебінара, щодо інноваційних технологій у фізичному вихованні дошкільників.
5. Напрям: розвиток професійних компетентностей; формування у здобувачів освіти спільних для
ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України "Про освіту";
психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку.
6. Зміст:
1) інформація та практичні матеріали щодо впровадження у фізкультурно-оздоровчу діяльність
закладу інноваційних форм та методів роботи;
2) правила, принципи та способи впровадження цих інновацій з метою досягнення ефективності у
гармонійному розвитку дітей, збереженні і зміцненні їх здоров’я та залучення до здорового способу
життя.
7. Обсяг (тривалість) навчання: 2 години/0,06 кредиту Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
8. Форма (форми) навчання: дистанційна.
9. Програмні результати:
1) знання і розуміння видів, користі, доречності, правил та принципів впровадження інноваційних
технологій;
2) сприяння творчому поштовху, натхненню і бажанню педагогів впроваджувати інноваційні
технології у фізичне виховання дошкільників, поліпшуючи цим фізичний розвиток дітей.
10. Цільова аудиторія: інструктори фізкультури, педагогічні та науково-педагогічні працівники
закладів дошкільної освіти.
11. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: компетентність у галузі професіонального розвитку; здатність самостійно навчатися та
розвивати особистісний потенціал; знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освітнього процесу;
усвідомлення важливості фізичного виховання для гармонійного розвитку дитини; 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;
фахові: обізнаність із новітніми науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології,
методик, інноватики для створення освітньо-розвивального середовища, що сприяє цілісному
індивідуально-особистісному становленню дітей; компетентність щодо закономірностей та вікових
особливостей дітей, зокрема дітей дошкільного віку; вміння ефективно реалізовувати поставлені
завдання для забезпечення якості освітнього процесу; компетентність у галузі професіонального
розвитку; знання і розуміння принципів впровадження інноваційних технологій у фізкультурнооздоровчу діяльність закладу дошкільної освіти.
* 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)

