
ЛІЦЕНЗОВАНІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

для вихователів  та  музичних керівників   
закладів  дошкільної освіти  за  спеціальністю  012  Дошкільна освіта 

 

Мета функціонування курсів: надати можливість вихователям та музичним керівникам ЗДО 

підвищити власний рівень кваліфікації відповідно до стандартів 

державної політики в галузі дошкільної освіти (Стандарт вищої освіти 

України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – 

«Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 – «Дошкільна освіта». 

Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2019 р. № 1456). 

Напрями підвищення кваліфікації: вдосконалення психолого-

педагогічних, фахово-методичних, інформаційно-комунікативних, 

інклюзивно-корекційних компетентностей вихователів та музичних 

керівників закладів дошкільної освіти.  

Слухачі за бажанням можуть опанувати 30-, 90- або 120-годинну програму та отримати 

Свідоцтво/сертифікат про підвищення кваліфікації державного зразка. 

Ліцензія Міністерства освіти і науки України, Наказ МОН від 20.03.2020 № 109-л. 

 

Графік курсів на січень-червень 2021 року 

Дати 
навчання 

Кінцевий 
термін 

реєстрації 
Назва програми 

Форма навчання / 
заняття 

Обсяг 
програми 

Документ 

01.02.2021- 

05.02.2021 

 

 

 

 

 

 

08/02/2021 – 

12/02/2021 

 

25.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

01/02/2021 

 

Науково-технологічні 

підходи до вирішення 

актуальних проблем в 

галузі дошкільної 

освіти 

(Програма у дод. А) 

 

Для музичних керівників  

Інноваційний досвід і 

технології музичного 

виховання дітей у 

сучасному закладі 

дошкільної освіти 

(Програма у дод. Г) 

Очна, очно-

дистанційна, 

дистанційна / 

інтерактивні лекції з 

елементами тренінгу, 

практичні заняття, 

розробка проєктів 

 

Очна, очно-

дистанційна, 

дистанційна / 

інтерактивні лекції з 

елементами тренінгу, 

практичні заняття, 

розробка проєктів 

1 кредит 

ЄКТС 

30 годин 

 

 

 

 

 

1 кредит 

ЄКТС 

30 годин 

Сертифікат 

про 

підвищення 

кваліфікації 

 

 

 

 

Сертифікат 

про 

підвищення 

кваліфікації 

настановча 
сесія 

15.02.2021-
19.02.2021 
підсумкова 

сесія 
04.03.2021-
05.03.2021 

10.02.2021 Науково-технологічні 
підходи до вирішення 
актуальних проблем в 

галузі дошкільної 
освіти 

(Програма у дод. Б) 

Очна,очно-
дистанційна, 
дистанційна / 

інтерактивні лекції з 
елементами тренінгу, 

практичні заняття, 
портфоліо 

3 кредити 
ЄКТС 

90 годин 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 

настановча 
сесія 
05.04.2021-
09.04.2021  
підсумкова 
сесія 
29.04.2021-
30.04.2021 

25.03.2021 

Науково-технологічні 
підходи до вирішення 
актуальних проблем в 

галузі дошкільної 
освіти 

(Програма у дод. В) 

Очна,очно-
дистанційна, 
дистанційна / 

інтерактивні лекції з 
елементами тренінгу, 

практичні заняття, 
портфоліо  

4 кредити 
ЄКТС 

120 годин 

Свідоцтво про 
підвищення 
кваліфікації 



Наголошуємо, що відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних  працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2019 р. № 800, загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника закладу дошкільної 

освіти встановлюється його засновником (або уповноваженим ним органом), але не може бути менше 

ніж 120 годин на п’ять років. Обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою, що дає 

можливість  підвищити кваліфікацію за однією або декількома програмами. 

Ми пропонуємо до Вашої уваги можливі варіанти програм підвищення власної кваліфікації з 

різним обсягом кредитів/годин, тривалістю, вартістю. За результатами проходження курсів, слухачі 

отримують документ про підвищення кваліфікації (сертифікат, свідоцтво), дієвість якого не потребує 

окремого визнання чи підтвердження педагогічною радою закладу освіти.  

Фінансування: за кошти державного, місцевих бюджетів, фізичних або юридичних осіб. 

Орієнтовна вартість (400 грн. (30 год.), 550 грн. (90 год.), 700 грн. (120 год.)) варіюється в залежності 

від кількості осіб в групі. 

 Іногороднім слухачам надається гуртожиток на території університету, поруч з яким 

розташована їдальня з комплексними обідами. До Ваших послуг – бібліотека, просторі читальні 

зали, аудиторії, комп’ютерні класи, Wi-Fi, спортивна зала із тренажерами. 
!!! Для реєстрації на проходження курсів підвищення кваліфікації необхідно 

заповнити ЗАЯВКУ  (Додаток Г) та надіслати на e-mail кафедри дошкільної освіти. 

Адреса кафедри дошкільної освіти: 
16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Графська, 2, 

НДУ ім. М. Гоголя (новий корпус), каб.93 

Деталі за телефонами:  

- Аніщук Антоніна Миколаївна – керівник програми (068) 388 – 69 – 12; 

- Пихтіна Ніна Порфиріївна - в/о завідувача кафедри дошкільної освіти (068) 101-31-57; 

- Деканат факультету психології та соціальної роботи (04631) 7-19-69 

 e-mail кафедри дошкільної освіти: ndykdo@gmail.com 
ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ!  

ГАРАНТУЄМО ЯКІСТЬ, ДОСТУПНІСТЬ, ПРОФЕСІЙНІСТЬ !!!  

 

Д о д а т о к  А  

 

Програма підвищення кваліфікації вихователів  

«Науково -т ехнолог ічні  п ідходи  до  вирішення  актуальних  

проблем в  галуз і  дошкільно ї  осв іт и»  ( 30  годин ,  серт ифікат )  

№ 
теми 

Тема 
Організаційна 

форма 
Годин 

Самостійна 
робота 

Годин 

1. Інклюзивне навчання дітей 
дошкільного віку з 
особливими освітніми 
потребами 

інтерактивна лекція  
з презентацією 

4 

розробка проєкту, 
портфоліо 

4 

2 
Медіа-освіта дітей 
дошкільного віку та 
особливості її організації в 
сучасному ЗДО. 

інтерактивна лекція 
з презентацією та 
елементами 
тренінгу 

4 

розробка 
електронного 
портфоліо 3 

3 Сучасні інноваційні 
технології в дошкільній 
освіті 

інтерактивна лекція 
з презентацією та 
елементами 
практикуму 

4 

розробка проєктів 

3 

4 Педагогічний досвід як 
технологічний 
інструментарій 
удосконалення професійної 
майстерності сучасного 
вихователя ЗДО (захист 
індивідуальних проєктів) 

презентація 
власного 
педагогічного 
досвіду з проблеми 
розвитку та 
виховання 
дошкільників 

4 

розробка проєкту-
презентації власного 
педагогічного 
досвіду та його 
представлення в 
умовах аудиторії 

4 

https://forms.gle/zovHdeEcdaGiNLdb9
http://www.ndu.edu.ua/storage/2020/pidvuz_kvalif_SR.pdf


Додатки Б-В  

 

Програма підвищення кваліфікації вихователів  
«Науково -т ехнолог ічні  п ідходи  до  вирішення  актуальних  

проблем в  галуз і  дошкільно ї  осв іт и»  ( 90 /120  годин ,  св ідоцт во )  
№ 

теми 
Тема 

Організаційна 
форма 

Годин 
Самостійна 

робота 
Годин 

1 

Сучасні інноваційні 
технології в 
дошкільній освіті 

інтерактивна лекція  
з презентацією та 
елементами 
практикуму 

6/8 

розробка проєктів 

6/6 

2 

Технології 
попередження 
негативних 
емоційних проявів 
та поведінкових 
проблем у 
дошкільників 

інтерактивна лекція 
з презентацією та 
елементами 
тренінгу 6/8 

розробка програми 

6/6 

3 

Інклюзивне 
навчання дітей 
дошкільного віку з 
особливими 
освітніми 
потребами 

інтерактивна лекція 
з презентацією  

6/8 

розробка проєкту, 
портфоліо 

6/8 

4 

Медіа-освіта дітей 
дошкільного віку та 
особливості її 
організації в 
сучасному ЗДО 

інтерактивна лекція 
з презентацією та 
елементами 
тренінгу 

6/6 

розробка 
електронного 
портфоліо 4/6 

5 

Технології 
художньо-творчого 
розвитку 
дошкільників. 
Дитяче рукоділля 

інтерактивна лекція 
з презентацією 
Практикум роботи у 
різних художніх 
техніках 

4/6 
 

6/8 

створення 3-х 
виробів у різних 
художніх техніках. 
Захист творчих 
проєктів (за 
зразком дизайн-
проєкту) 

8/10 

6 

Сучасні напрями 
розвитку 
креативності дітей 
дошкільного віку 

інтерактивна лекція 
з презентацією 

6/8 

розробка програми 
за одним з напрямів 

4/6 

7 

Сучасні підходи до 
мовленнєвого 
розвитку дітей 

лекція-візуалізація з 
елементами 
проблемності  

4/6 

розробка 
інтегрованого 
заняття з 
пріоритетом 
мовленнєвих 
завдань; складання 
карти 
інтелектуальних дій 
до заняття 

4/6 

8 

Педагогічний досвід 
як технологічний 
інструментарій 
удосконалення 
професійної 
майстерності 
сучасного 
вихователя ЗДО 
(захист 
індивідуальних 
проєктів) 

презентація 
власного 
педагогічного 
досвіду з проблеми 
розвитку та 
виховання 
дошкільників 

4/8 

розробка проєкту-
презентації 
власного 
педагогічного 
досвіду та його 
представлення в 
умовах аудиторії 

4/8 

 



Додаток Г 

 

Програма підвищення кваліфікації  

музичних керівників закладів дошкільної освіти 

«Інноваційний досвід і технології музичного виховання дітей у сучасному 

закладі дошкільної освіти» (30 годин, сертифікат)  

№ 
теми 

Тема 
Організаційна 

форма 
Годин 

Самостійна 
робота 

Годин 

1 

Сучасні технології 

музичного-творчого 

виховання дітей 

дошкільного віку 

інтерактивна лекція  

з презентацією та 

елементами тренінгу 
2 

розробка проєкту-

презентації власного 

педагогічного досвіду  3 

2 

Звукотехнічне 

забезпечення музично-

виховних заходів 

інтерактивна лекція 

з презентацією  4 

розробка проєкту 

4 

3 

Інтеграція видів 

художньо-естетичної 

діяльності в сучасній 

практиці музичного 

виховання 

дошкільників 

інтерактивна лекція 

з презентацією  

4 

розробка проєкту 

5 

4 

Педагогічний досвід як 

технологічний 

інструментарій 

удосконалення 

професійної 

майстерності сучасного 

вихователя ЗДО 

(захист індивідуальних 

проєктів) 

презентація 

власного 

педагогічного 

досвіду з проблеми 

розвитку та 

виховання 

дошкільників 

4 

розробка проєкту-

презентації власного 

педагогічного досвіду 

та його 

представлення в 

умовах аудиторії 

4 

 

 

 

 

Додаток Д 

Зразок заявки на проходження курсів підвищення кваліфікації 

ПІБ Посада та 

місце роботи 

Програма 

та її обсяг 

Необхідність 

забезпечення  

гуртожитком 

Контактний 

телефон 

Електронна 

адреса 

      
  

 


