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l. пояснювАльнАзАпискА

1.1. Загальнi положевня
ГIрограму розроб.r]еяо згiдно з Закопами Украiirи <Про освiту>, <Про вищ1 ocBiT1,, ,

liоря_lкоv пi_lвиrl снчч кв.l riфiкаuii l.,,ld'ol ''l ll\ i H_yKuBo- te, ato i,ниr ,rp;,li.H"lKiB

(ПocTaIIoBa КабiЕету trIiцiclpiв lrrсраiЪи вiд 21 ссрпня 2019 р. Na 800 зi зr,dнами та
доповнсЕняNfи вiд 27 грулня 2019 рок5, Nэ 113З). Пrэlrоrкенням про пiдвищепня квалiфiкацii
педагоIiчних i науrсовtl,педагогi.rвих пl]ацiвIlикiв Херсоtлського леря\авflL,I о унiверситсту
та про лриймаIlrrя trа лiдвищення квапiфirсацi'i псдагогilt!их i науково-педlr or iчних
прат{iвllикiв з ilIтIтих закладiв освiтй (Еаказ вiд 0З.l0,201t) Nл 771-ф.

Акrуалъlliсть поляга€ в теореIи!нп\1\ та практичнлN) trслrис:еннi проб:rеми створення

1ч,," rr, u;ri,_r,,п t:rt.v,нiиl.,lо |_,o,Bl ,L\ ,,l]и|и в o.Birrbulr) пгJcrLlpi. ts,,rr аичrr ,errr,i

rrarrfr ril пcrar,liB, псlllол.,liв , opr:-rb ,r ri, л.и\о,lо,i,lн.l,, (\ lрпво.} лiIcl d

)\4пв:l\ ,:lк l:Ll) .свilи Пси\оlоl,чl,иiс),провi l lс.lс,с\,rо.r.,:rнilлванад,,r."н,сrьliсrгоl,е,rrrч
co,ri_пr,,ro- rсиrо ro 'чllи\ 1,1 пед.rrо]i,нl\ Jvots ,lI l. riшн"rо п"зпиrr.r rи rни. ir r]ап r,ti"до
оточуlочого св;ry. забсзпечсIпlя постуllально] Ll po-BrrrK,r i псиrологilIноlо блJгополуччя литини,
Дисциплiна допо\{оrкс псдагогапr. ли,гячиI1 психоJогам Ilавчитися ефективIlо розв]язуваlи
проблсDlи розвитrq дитини,

Цi.lьова al,1 lopifl: лсихl,,lоl,,. виrов.r c,i {Jl. :]дiR лоldNi.lь,ju-l (,св: и l1 в,йlе.l:
початl{овоi школи.

1.2. Напрямu
Опан,чвання зяаЕвяi\{п i IIа]]ичLiацIи в рез)льтатi пlлL]]]ще]]ня квмiфiкачii за

програмою да€ змоrу сфорLr}ъати ко]fitе.r.е1],r,rrого фахiвця з вiдповiдни,ltlr
компетсцтlrоеt,яNttl:

з atHictbc.voc ifilо.ло\l ,]le,c,joporB ) {)BJ ис,.'l, tnlc,leui] l,{oBJHi ,l.вдання,i]
rrраttтичrri проблелtи в rfulузi розвцтку Ilавчапfiя й виховаЕЕя дiтей:

- { lilll]ic,L Lo рu{lJиlк) в rirc) ба':овrл скосlеи особисlо( , 1_1o"i,r"r 'с ь.
са\,п( I'йр стъ, чрсэrивнi,,rь. Irr,uirr,,B,i;rb. своi,,,д, пове.l,,tttи. (d\]o(дi lollicтb!
самооцiнка. самоllовага);

- 1lx,lliclL l'ltt.t,ti,_rшэrи ttcиr,,toti't ri аспсrtl rt'иг'l, дiя.lLl oJli ,,гобис o.ti ttttиt,и;
зfi*Irrя зNлiсту хсихолi|ullостичtюго iнструпlентарiю i ]зимог до проведеЕIlя
психолjагностиlтноfо обстежеЕпя. вI\ljI]lIя 1Lрi]пl]lчно 1астосовуваIи методи
11сrtходifu-хостltки

здатнiсть до iндивiдуаlIьного i лиференцiйованого розвиткч дiтей ранньог0. доluкiлlllого j

мополшоl,о mKiJlbHoI,o BiKy з особливилlи потребами вiдповjлrrо до iхнix ]uоrrlпивостей:
-:]!]aтl{icтb ло орrанiзацiт i ксрiвнuцrва пгпвiJllUlU дiяпьнiстю дiтей раuпього.

Il,ш|,i L||о|l,:rlолrlдuоt,, uкi tb to п BiK),
-,лсlнсlь lu iH ,tBi ,1,,t"H,t,, l rиlер.rrr iиосrr .о ,0.пиll+ л;lе;гJ,rl b.lo i oll ],iльноlо

Riку з особrlивиNlи потреба\,lи вiдповi1lIо ло iхпiх NlоrФивостсй (iнкJlюзивпа ocBiTa).

мета
Ознайомrrення педаIогiв) литячи\ псrryолоIiп ] 'Iеоре,lичнт]NIи та IIетодичЕIllми

засадаNlи оргаЕi]ацii. зN,!iс'гу та спецафiки психоJlогiч оfо супроводv як техl]о,погi]'створенн1

олтимzrлыlих умов для повноцiнпого психjчrrого розRитку дiтсй вjлIlовiдно до вrкоRи\ llогм та
;IlдиRiлуа,lьпих властивостей.



1.3. Завдаввя
1, ЗасвоенЕя теоретичIrих засад органiзацii змiсl,у та засобiв ремiзацiТ

психоло, i'гtогослговодудilе; в j},li](,Hov),aK,a,i освitи;
2. Розвиток здапIосl,i до апалiзу особливостсl"I псIтхOлоLiчних п1tоблем дитипс.гва з

1р;rl ванняv BiK5
'3. Формуваrrrя уявлеЕь про c5THicTb i критерi'i пси\iчноIо здоров'я дiтей;

ознйомлеЕня з критерiями оцiпка розвиrку дитиrrи.
4, ОIIаItува]lIя меIодами дiагностики та оптиluiзацj'.l }мов, перебiгу i змiсту

психi.+{оIо розвитку дiтеЙ.

1.,i. очiкryванi результатп

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАI(TЕРИСТИКА IIРОГРАМИ

2.1. fмiс l

Зпriст rrроrрами, зоIФема цiJtiсв[й i сисr,епшrий добiр дидактичiих.uаIерj.Lлiв
ура\ов}€ Uсоол]rвосII IlрофесйI]оr дшльIlостl дитячоfо психо]]ога та лелагоtlчi{ого
IфацiвЕика i визначасться вимога]fи суспi.цьства до зтrаЕь цодо забезI1ечення за(ладiв
освilи .rисококва]liфiковаьил,tи фаriвuяtrи: оснL,в;и\4и на!l\я\!а\,и лержJвl-о'.l ,lо.lilиRи )
гал,!зi освiти; освiтнiýlи стаIlлартаIlи. l]ltмоrамfi. вимога_NIи до компетеЕтЕостей
le lalnl iчllи\ прхцiвl,икiв. 1сllи lд\4и rамоL,lипiв ocBilH'x lloc.,) l .

Зпriст проrрzш,rи мас пpaKт[r]n) спрямовахiсть, ololllrrot зNLi(товну] практико-
зорiентовану, метолltчну ,[а iHcTpyмeнIar]bнy сI\]loлоLli jдвищеj{ял квапiфiкацii литячих
пс},по lol iB ,d ге i]lL,l iчllи\ праUiв,lикiв,

Пiдвишення квалiфiьэчii'ор э,li{оосllо в ,aKi еlалll:
1, Теорстичний етап передбuчас ознэйолlлеш]я зi змiстопr, специфiкою та

орrrt,irшi,ю пси\о]о,i,lнJ,о с) пгово } як е\но,lпl illL) оп. rrrirartiT лроltсс) лси\i,lного

!озВи l к) _],.]lиl,и L y\loBaIx (алладуocBiги,

J, П;llr,,ичrrrй еlaп передбiчl| прмги,нi Tпняпя. lгенiIllи ll1l блi лецlrоt iчноlо

ф.rцль.ец la :ак a!iBдl,ubi lыlо'.rосвilи.

Знання й розумiння - специфiки оргаriзацi'l психологi.тпого супроводу дiтеЙ в
умовa],х сYчасвоIо закладу дошI(i]lьl]оi освiти та IlочатIсовоi
lIIколи;
- факторiв, мехшliзмiв, закоlомiрностей психiчrrого розвитку в
дитинствi; загмьЕих та специфiчЕих особ,цивостеЙ лсихiчного
розвитку дiтей;
- псиrо,tог,'ьих проблс\4 ди ,.]llclBa '] )pax}.вallr яv вiл) ra
irrливiдуа,lьнт.rх особrrивостсй розвитку;

Умiння - встаЕовлювати та анмiз)ъати IфItчинно нас_пiдковi зв'яз(и мi)к
фактора.r.rи, умовчr.rrи i змiстом психi.lЕого розв}iтltу дитини;
- обирати i застосов}ъати психолiагЕостиrп{ий iвстр},мептарiй,
засобl1 корекцiйIlо-розЕивfiьIlоТ роботи з дiтьми; обирати та
застосовуватп мгоритN{ професiЙЕих лiЙ д,lи орr-аrriзчщii
пси\UлOliчнп пс)лросол\,.L: сй в)Nlова\ ]aK,la l) о(в:ги,

flиспозицiТ (цiнностi,
сl,а]]JIешDI)

NlотиваI{jя,l]о здiЙсЕенIlя психоjlоfiчЕоlо супроводу розвитку
лiтейвз сlадах ocвilx.
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2.2. Програма передбачас групову очrrу форлrу оргавiзацii пЦвицеrrня
квалiфiкацii педагогiчЕого працiвпцка (органiзоts1,Iоться очЕi пракIичнi заЕrгстя,

тропiпги, семiЕари fiа базi педагогi.шого фа(упьтету та закладiв освilи з опрацювапЕям
Tervlи пiдвищення квалiфiкатlii).

LIезмехсlо вiд форми пiдвищеIпй lФмiфiкацii кожсн стажер iuдивiдуапьi{о викоЕус
практичЕо ЗавДаIlЕя! упровадrq/ютIи EoBi зЕаItпя Й умiЕня з TeMfi у свою профссiйяу
дiяJъlriсть.

СхвалеIrий KepiBIIпKoM пiлвrщення квапiфiкацi'i фiЕальпий звiт про проходжеЕfiя
пiдвищення l<вагriфiкацil е пiдставою для зарах)ваЕЕя годиI1 ,I,a rсредитiв СКТС пiдвищеlrня
квалiфiкачiТ. У разi вiдхилеяuя звiту стажер доопр tьовус курс та Еада€ його повторIIо.

2.З. Термiпи пИвпщсппя квалiфiкацii
З&,fiьЕий Еазчальвий обсяг за цiею програNIою складас З0 (aдеrчiчЕих годиЕ (1

кредит СКТС).

з. нАвtLц.льниЙ плАн шдвищЕ}Iня ItвА_шФIкАцIi

4. Пракr,riчfliзавдаItпя
1. Пiдготовка т{ормативiв психiчЕого розвитку в дитинствi (раЕтiiй вiк, дотпкiльuий

BiK, молодrпий шкiльЕий BiK (за матерiалами BiKoBoT психологi0.
2. Специфirса IIсиходiапIостики в cTpлT}Ti психолотi.тното с}проводу, Метоlц.rч1ri

рекомеllдацii до психолого педаIогiiного обстеr(ечIlя дитиви. Характеристика
психодiагЕоститiцого iЕструментарiю, Створепшi текв з дiаIЕостпчпиI[ MaTepji]-[oм.

З, IIсихокорекцiйr:а i розвпвllпьна робота в cтpyKт},l]i психологiашого с}проводу.
Створсвня банку корекцiйЕих i розвивalцьЕих програм.

4. BiKoBa специфiка проблем розвитку дiтей, Пiлготовка рекоменлацiй з
психологiчЕого супроводу трllво)t0лих' fuтесивни\ тiпеlrактивних дjтеЙ. Психолого-
педшогiчЕа пiдтримка обдаровfilоi дитиЕи,

N" Назва модуrrя
кjлькjсть
кредитiв
сктс

Загмьпий
обсяг
годиll

Аулиторна
робота

CaMocTiliнa
робота

q)opMa

котrlролю

l Теоретичнi та
зNfiстовi аспекти
психолоIi.пrого
супроводу
дитинства

о,2 6 4 2 Коцспокт

2. Психiчне здоров'я
лиlиIlи в KoHTeKc,Ii
псIr(олоIiчЕоIо
счпl]оволч

о-21 8 6 2 Прак1ичне
завдаЕIIя

Спеuифiка
психологiчпого
супроводу лiтей з

Iфоблемами
Dозвитку

0,5з
lб ]0 6 Твор.ш;

проект

1 ]0 24 6
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ДокумеЕт про результатп пiдвцщецЕя квалiфiкацii
За результатами пiдвищевпя квмiфiтсацii видаеться ссртифiкат iз зазначснням ycix

веобхiдвих вiдомостей.


