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педагогічних, науково-педагогічних працівників 

 
1.1. Загальна інформація 

Розробник (и)  програми проф. Янкович О. І. 
 доц.Рожко-Павлишин Т. А. 

Найменування програми  Теоретико-методичні засади освітніх технологій та 
їх реалізація у закладах початкової і дошкільної 

освіти 
Вид підвищення кваліфікації 
(стажування) 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації 

Обсяг програми  6 кредитів ЄКТС (180 год.) 
Місце виконання програми  кафедра педагогіки і методики початкової та 

дошкільної освіти  
Форма підвищення 
кваліфікації 

заочно-дистанційна 

Документ який видається 
після завершення стажування 

Довідка  
про підвищення кваліфікації 

Напрям Початкова та дошкільна освіта 
1.2. Мета програми підвищення кваліфікації 

Ознайомлення з теоретико-методичними засадами освітніх технологій та 
удосконалення вмінь їх використання у закладах початкової та дошкільної освіти  
1.3. Перелік компетентностей , що вдосконалюватимуться/ набуватимуться 

(загальні, фахові, тощо). 
− удосконалення інструментальних (здатність генерувати нові ідеї й нестандартні 
підходи до їх реалізації (креативність) та соціально-особистісних компетентностей 
(здатність до саморозвитку, підвищення коефіцієнта успішності);  
− удосконалення технологічної культури викладача ЗВО, вчителя початкової школи, 
вихователя ЗДО; 
 − отримання практичного досвіду формування soft-skills та поліпшення обізнаності 
з технологіями розвитку м’яких навичок; 
− оволодіння новими методами, методиками педагогічної діагностики як етапу 
освітньої технології в закладах початкової та дошкільної освіти; 
− розвиток праксеологічної, комунікаційної, медіа-компетентностей для роботи в 
закладах вищої, початкової та дошкільної освіти. 

1.4. Програма стажування  
№ 
з\п 

Зміст програми Очікувані результати навчання Кількість  
кредитів 
(ЄКТС) 

год. 



1. Ознайомлення з 
навчально-матеріальною 
базою ТНПУ імені 
В. Гнатюка: навчальними 
аудиторіями, креативно-
розвивальними 
кімнатами, кімнатою 
«Смайлик – ТНПУ», 
центрами лідерства, 
інклюзивно-ресурним, 
комп’ютерного 
тестування; науково-
дослідною лабораторією 
шкільного підручника 
 

Налагодження співпраці для взаємного 
використання креативно-розвивальних 

кімнат ЗДО, ЗПО та ТНПУ імені 
В. Гнатюка 

1/30 

2. Відвідування занять 
науково-педагогічних 
працівників кафедри 

Вивчення досвіду використання 
технологій освітнього процесу та 
виявлення позитивних ідей для 

реалізації в професійній діяльності 
 

1/30 

3. Вивчення технологій, 
форм, методів виховної 
роботи зі студентами та 
дітьми в ЗДО, ЗПО і ЗВО; 
ознайомлення з 
педагогічною 
діагностикою 
сформованості 
студентських та дитячих 
колективів 
 

Виявлення потенціалу застосування 
виховних технологій та перспективних 
напрямів застосування ідей досвіду в 

професійній діяльності 

1/30 

4. Участь у наукових та 
навчально-методичних 
семінарах кафедри з 
проблем освітніх 
технологій; науково-
практичних 
конференціях ТНПУ ім. 
В. Гнатюка й закладів-
партнерів (ЗВО України) 
 

Виступ на засіданні навчально-
методичного семінару кафедри 

1/30 

5.  Вивчення наукового 
доробку викладачів 
кафедри з проблем 
сучасних освітніх 
технологій 
 

Написання статті на тему реалізації 
технологій початкової та дошкільної 

освіти і подання до друку 

1/30 

6. Обговорення звіту про 
стажування на кафедрі 
педагогіки і методики 
початкової та дошкільної 
освіти 

Проведення оцінювання, рекомендацій 
щодо стажування, визначення 

перспектив саморозвитку 

1/30 



 Разом  6 кред. 
(180 год.) 

 
 
 

  

  
   
Проректор з наукової роботи 
та міжнародного співробітництва   Г.І. Фальфушинська 


