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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Ковальська О. П., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти 

ХОІППО 

Харченко А.А., старший викладач кафедри теорії й методики  дошкільної та початкової освіти ХОІППО 

Найменування 

програми 

Програма «Підвищення кваліфікації музичного керівника ЗДО в контексті нового Державного Стандарту дошкільної 

освіти  (2021 р.)» (додаткова спеціалізація до основної посади (фаху) 

Мета програми Удосконалення ключових компетентностей щодо підвищення кваліфікації за основним напрямом «розвиток професійних 

компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)» відповідно до вимог професійного стандарту 

та стандарту освіти у галузі 01 Освіта/Педагогіка у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою, 

спеціальність: 012 Дошкільна освіта, спеціалізація: музичні керівники закладів дошкільної освіти 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 

Зміст програми Навчальний план 

№ з/п Назва модулів, тем навчальної програми 

Кількість годин 

Аудиторних 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I.  Професійні компетентності:  26      



1.1. Компетентність дошкільника у світі музики в контексті  нового 

Стандарту дошкільної освіти 

2 2     

1.2. Забезпечення наступності між дошкільною та початковою 

освітою щодо реалізації перспектив розвитку дитини 

2   2   

1.3. Художньо-естетичний розвиток дошкільника за освітнім 

напрямом «Дитина у світі мистецтва» в роботі музичного 

керівника ЗДО 

2 2     

1.4. Психологічні закономірності особистісного розвитку  дитини 

дошкільного віку за освітнім напрямом  «Особистість дитини». 

Запобігання проявам насильства в ЗДО 

2   2   

1.5. Особливості роботи з особами з особливими освітніми 

потребами в ЗДО 

2  2    

1.6. Нормативно-правовий та навчально-методичний супровід 

роботи музичного керівника в ЗДО 

2  2    

1.7. Емоційний інтелект в контексті розвитку особистості дитини 

дошкільного віку 

2 2     

1.8. Моделювання освітнього, предметно-розвивального 

середовища в дитячому садку в умовах досягнення якості 

дошкільної освіти. Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» 

2   2   

1.9. Інноваційні підходи до формування мистецько – творчої 

компетентності дошкільника 

2  2    

1.10. Розвиток творчого потенціалу музичних керівників ЗДО 

засобами інноваційних технологій. 

2   2 
 

 

1.11. Реалізація варіативної складової Державного стандарту 

дошкільної освіти. Сучасні вимоги щодо видів та завдань 

гурткової та студійної роботи 

2   2   

1.12. Домінанта освітнього напряму «Гра дитини» 2 2   
 

 



1.13. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти на 

засадах педагогіки партнерства 

2   2   

II.  Рефлексія. Обмін досвідом 2      

2.1. Зворотний зв'язок. Рефлексія. Обмін досвідом. 2  2    

ІII. Діагностико – аналітичний блок 2   2   

3.1. Організаційні аспекти підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів освіти 

1   1   

3.2. Діагностика освітніх запитів музичних керівників ЗДО в 

контексті реалізації нового Стандарту дошкільної освіти 

1   1   

 Всього 30 8 8 14   
 

Разом годин 30 годин 

Навчання за освітньою програмою підвищення кваліфікації завершується підсумковою конференцією за участю науково-педагогічних 

працівника профільної кафедри. Підсумкова конференція передбачає обговорення проблемних питань, результатів навчання, виконання 

індивідуальних завдань слухачами курсів за змістом загальних та методичних модулів, передбачених навчальною програмою, 

отримання зворотного зв’язку, рефлексію. 

Обсяг програми 30 год. 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна,  відповідно до формату курсів і робочого навчального плану. 

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються  

Особистісно професійні: 

• здатність здійснювати цілепокладання та рефлексію; 

• здатність виявляти власне ціннісно-смислове ставлення до діяльності; 

• здатність до саморозвитку та самореалізації. 

 

Загальнопедагогічні: 

•  індивідуально-особистісне та професійно-діяльнісне самовдосконалення на основі активізації базової освіти, 

набутого професійного та життєвого досвіду відповідно до індивідуально-особистих інтересів та соціальних 



запитів держави щодо ефективного виконання функціональних обов’язків; 

• здатність розуміти нормативно-правові документи, науково-методичну літературу; 

• здатність висловлювати та обґрунтовувати власну позицію усно і письмово;  

• здатність мислити системно й критично; 

• здатність творчо підходити до розв’язання проблем і задач; 

• здатність конструктивно керувати емоціями; 

• здатність оцінювати ризики та приймати відповідальні рішення; 

 

Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

• обізнаність із науково обґрунтованими відомостями з педагогіки, психології, методики, інноватики для 

створення освітньо-розвивального та інклюзивного середовища, що сприяє цілісному індивідуально-

особистісному становленню дітей дошкільного віку; 

•  здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої педагогічної рефлексії відповідно до 

провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог педагогічної етики та викликів сучасної освіти; 

• здатність аналітично мислити і здійснювати комплексний підхід до виконання своїх обов’язків; 

• усвідомлення громадянського обов’язку та почуття власної гідності, вміння визначати проблемні питання у 

соціокультурній, професійній сферах життєдіяльності та віднаходити шляхи їх розв’язання; 

•  здатність до ефективної командної роботи, вміння попереджувати та розв’язувати конфлікти, досягаючи 

компромісів; 

• здатність розуміти сучасну культуру, власну національну ідентичність  як підґрунтя відкритого ставлення та 

поваги до розмаїття культурного вираження інших; 

• володіння культурою професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами 

продуктивної комунікативної взаємодії;  

• усвідомлення ціннісної значущості фізичного, психічного і морального здоров’я дитини, здатність сприяти 

творчому становленню дошкільника та його  індивідуалізації; 

• вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя з метою підвищення як власного соціального 

статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і держави; 

• здатність використовувати активнi форми спiвпрацi з родинами вихованцiв; 

• здатність узагальнювати власний педагогічний досвід; 

• здатність оцінювати результати власної діяльності; 

• здатність створювати безпечне інклюзивне освітнє середовище. 

 

Строки 

виконання 

програми 

Один тиждень 



Місце виконання 

програми 

ХОІППО  м. Хмельницький вул. Озерна, 14. 

Вартість Освітні послуги надаються безоплатно відповідно до регіонального замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних, керівних працівників і працівників науково-методичних об‘єднань Хмельницької області на 2023 рік 

Графік освітнього 

процесу 

Відповідно до наказу Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА «Про затвердження плану-

графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників  освіти області на 2023 рік»  

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

 Свідоцтво 

 


