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Розробники 

(укладачі) 

програми 

Романова О. В., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної та 

початкової освіти ХОІППО  

Кулик О. О., старший викладач кафедри теорії й методики дошкільної та початкової освіти ХОІППО  

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

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації за тематичним напрямом «Підвищення рівня професійної компетентності вихователя 

для супроводу дітей»  

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: 011 Освітні, педагогічні науки, спеціалізація:  вихователь для супроводу дітей 

Напрями 

програми 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти 

Зміст програми Навчальний план 

 

№ з/п 

Освітня  програма за тематичним напрямом  

«Підвищення рівня професійної компетентності вихователя для 

супроводу дітей» 
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І Діагностика освітніх запитів в контексті тематичного напряму 1    



 Діагностика освітніх запитів педагогів для супроводу дітей 1 1   

II  Професійні компетентності:      

2.1. Огляд законодавства та особливості організації супроводу дітей  2   

2.2 Професійні обов’язки вихователя для супроводу дітей  2   

2.3. Психолого-педагогічний супровід дітей в ситуації воєнного стану   2  

2.4. Загальні принципи надання першої домедичної допомоги  2  3 

2.5. Веб 2.0. Портфоліо вихователя для супроводу дітей  2  2 

2.6. Теорія і практика формування емоційного інтелекту в усіх учасників 

освітнього процесу 

 2  4 

2.7. Організація роботи з дітьми з особливими освітніми потребами  2 2  

2.8. Формування життєвих навичок школярів в умовах реформування освіти    2 

III.  Рефлексія. Обмін досвідом     

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

 Всього 30    
 

Разом годин 30 год. 

Обсяг програми 30 год. 

Форма 

підвищення 

кваліфікації 

Очна, відповідно до формату курсів і робочого навчального плану. 

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються  

Загальні компетентності: громадянська, соціальна, культурна.  

Професійні компетентності: психологічна; емоційно-етична; педагогічного партнерства; проєктувальна; 

прогностична; оцінювально-аналітична; інноваційна; рефлексивна;  інформаційно-цифрова. 

 



Очікувані 

результати 

Очікувані результати навчання: 

● здатність забезпечити безпеку дітей під час посадки в автобус, поїздки та висадки; 

● здатність активно та відповідально вести потрібну документацію; 

● здатність надання першої медичної допомоги у разі небезпеки для життя чи здоров’я дітей, що перевозяться автобусом; 

● здатність працювати в умовах воєнного стану; 

● технологічні уміння створення цифрового портфоліо; 

● здатність працювати з дітьми з особливими потребами; 

● здатність розвивати власний емоційний інтелект  і EI здобувачів освіти; 

● здатність формувати у школярів загальнолюдські цінності, а також основні життєві навички в умовах 

реформування освіти. 

 

Строки 

виконання 

програми 

Один тиждень, 30 год.  

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 

 


