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ПРОГРАМА ОСВІТНЬОГО КУРСУ
«ФУНКЦІЇ, НАВИЧКИ ТА ВМІННЯ МЕТОДИСТА
У ДОШКІЛЬНОМУ ПРОЄКТІ»
Найменування освітньої опції: Функції, навички та вміння методиста у
дошкільному проєкті.

Напрям: дошкільна освіта, ігрові методики навчання й виховання, створення
безпечного та інклюзивного освітнього середовища в школі й вдома, навчання
впродовж життя.
Мета: удосконалення методичного та практичного рівня методистів
дошкільних проєктів. Формування знань і практичних навичок щодо цілісної
роботи дошкільних начальних закладів, сумісної роботи педагогів, адміністрації
та батьків для системного й усебічного розвитку майбутнього учнівства.
Суб’єкт підвищення кваліфікації: Освітній центр для педагогів, батьків і
дітей «Я І МОЯ ШКОЛА».
Розробниця програми: Ярослава Фоміна, магістерка
за спеціальністю «Управління навчальним закладом»,
засновниця освітнього проєкту «Твій методист»,
натхненниця і корпоративний тренінг-менеджер у
сфері освіти та управління персоналом, керівниця
декількох дитячих центрів і садочків понад 4х років.
«Постійний рух уперед, наснага до життя та праці –
допоможе кожному, хто йде до своїх вершин, адже
немає нічого, що не долалось би працею»

Форма і вид підвищення кваліфікації: форма – очна, вид – практичні
майстер-класи. За необхідністю можуть формуватися групи онлайн або
змішаного навчання.
Цільова аудиторія: вихователі-педагоги, інструктори раннього розвитку,
педагоги підготовки до школи, методисти та керівники дошкільних проєктів,
батьки.
Обсяг в годинах та/або в кредитах ЄКТС: 10 годин (або 0,3 кредиту ЄКТС).
Мова навчання: українська.
Строки і графік виконання програми: 2 зустрічі по 5 годин.
Місце виконання програми: м. Харків, вул. Костомарівська, 2 або за
місцезнаходженням замовника.
Зміст:
Курс охопить такі теми:
-

Методист дошкільного проєкту – основні напрямки роботи та структура
організації.
Як зрозуміти, що ти методист? Розкриваємо свої таланти!
Система управління методичною роботою – робота з батьками, робота з
педагогами, практичне створення програм та навчального матеріалу.
Документація методиста. Основні нормативні документи. Створення
установчих документів для налагодження роботи: план роботи педагогів,
розклад занять, контролюючі документи різних форматів.
Контроль і робота з педагогами: методична робота з кадрами, система
управління колективом.
Аналіз діючих навчальних програм і базових компонентів для дошкільних
закладів.
Створення навчальної програми. Схеми побудови програми, підбір
посібників. Аналіз роботи проєкту для удосконалення процесів навчання
дітей.
Навчання педагогів за власною програмою проєкту. Шляхи введення в
роботу. Як навчити приймати програму проєкту? Перевірка та контроль
виконання програми.
Критерії оцінювання роботи педагога протягом навчального року, методи
покращення роботи.

-

Секрети взаємодії з батьками. Як вирішувати конфліктні ситуації?
Мотивування батьків до спільної роботи з дошкільним закладом.
Розвиток методиста для покращення власної роботи, шляхи власної
реалізації.

Програма будується на двох основних блоках взаємодії, включає ряд
практичних, самостійних завдань, домашні завдання, ігри, спрямовані на
розвиток практичних навичок.
Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
Фахові: професійно-педагогічна, інноваційно-дослідницька, методична,
компетентності
професійно-особистісного
розвитку,
емоційно-етична
компетентність; уміння визначати освітні потреби та запити, враховувати
особливості мотивації, визначати результати навчання, спонукати до рефлексії,
володіти технологіями методичного супроводу освітнього процесу.
Загальні: знання щодо організації роботи дошкільного навчального закладу
за всіма напрямами, розвиток навичок системного мислення, необхідних для
правильної побудови програми та занять, розвиток загальних вмінь координації
роботи педагогів, системної взаємодії батьків і закладу освіти.
Очікувані результати навчання: засвоєння основних засад розвитку
дошкільного навчального закладу, організація роботи колективу дошкільного
проєкту, аналіз та створення навчальної програми; закріплення правил
побудови успішного процесу навчання, планів та аналізу роботи кожного
учасника/ учасниці процесу життєдіяльності закладу. Розуміння системи підбору
універсальних посібників та інтегрування їх до кожного віку навчання, розробка
власних посібників до завдань в етапах навчання; закріплення різних форм
роботи з батьками, максимальна взаємодія
для створення комфортної
атмосфери в процесі навчання дошкільника.
Мінімальна кількість осіб в групі: 5 осіб.
Максимальна кількість осіб в групі: 15 осіб.
Можливість надання подальшої підтримки чи супроводу: По закінченню
тренінгу кожен учасник/ учасниця отримує методичні напрацювання з
організації роботи дошкільного проєкту, формати створення навчальних
програм та приклади розробок, пам’ятки прийняття на роботу педагогів, схему

введення працівника та карту-контроль його розвитку. Чек-лист «Організації
спільної діяльності закладу освіти та батьків».
Також можливі онлайн-консультування, додаткові глибинні тематичні
майстер-класи, виїзди з програмою до освітнього закладу.
Документ, що видається за результатами підвищення кваліфікації:
Надається персональний сертифікат в електронному та/або паперовому вигляді
з унікальним номером (засвідчений підписами керівниці Освітнього центру «Я
І МОЯ ШКОЛА» Міньковської І.І. і розробником/-цею/-ками програми).
Сертифікат також протягом 10 днів із дня завершення навчання публікується в
онлайн-реєстрі на веб-сайті Центру.
Вартість навчання: 1 година – 240 грн., обсяг – 10 годин, загальна вартість –
2400 грн.
Додаткові послуги – за попередньою домовленістю: «няня» для дитини,
організація трансферу, забезпечення проживання і харчування, допомога
особам з інвалідністю.
Записатися на курс:
Google-форма: http://bit.ly/methodicsinkindergarten.
* Програму укладено згідно з ЗУ «Про освіту» та відповідно до постанови КМУ від 21 серпня
2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)
і вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 18.10.2019 р. № 1310).

