
Перелік варіантів * 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах дисципліни 

«Упровадження професійного стандарту «Вихователь закладу 

дошкільної освіти» у творчу діяльність фахівця» 

Викладач – доц. Іванова Дора Георгіївна 

 

Посилання на відеозустріч 14.03.2023 р. о 13.10: 

https://meet.google.com/hce-njcu-qcx 

 

1. Проаналізуйте нові сенси професійної діяльності вихователя закладу 

дошкільної освіти в контексті завдань Професійного стандарту 

«Вихователь закладу дошкільної освіти» (2021 р.). 

2. Схарактеризуйте зміст та шляхи реалізації загальних компетентностей 

вихователя закладу дошкільної освіти, зокрема: громадянської, соціальної, 

культурної. 

3. Схарактеризуйте зміст та шляхи реалізації загальних компетентностей 

вихователя закладу дошкільної освіти, зокрема: лідерської, 

підприємницької, етичної. 

4. Проаналізуйте особливості реалізації трудових функцій вихователя та 

основний зміст його діяльності під час реалізації прогностичної та 

організаційної професійних компетентностей. 

5. Проаналізуйте особливості реалізації трудових функцій вихователя та 

основний зміст його діяльності під час реалізації оцінювально-аналітичної 

та предметно-методичної професійних компетентностей. 

6. Проаналізуйте особливості реалізації трудових функцій вихователя та 

основний зміст його діяльності під час реалізації здоров’язбережувальної 

та психоемоційної професійних компетентностей. 

7. Проаналізуйте особливості реалізації трудових функцій вихователя та 

основний зміст його діяльності під час реалізації проєктувальної та 

інформаційно-комунікаційної професійних компетентностей. 

8. Проаналізуйте особливості реалізації трудових функцій вихователя та 

основний зміст його діяльності під час реалізації компетентності 

педагогічного партнерства. 

9. Проаналізуйте особливості реалізації трудових функцій вихователя та 

основний зміст його діяльності під час реалізації морально-етичної 

компетентності. 

10. Проаналізуйте особливості реалізації шляхів професійного 

самовдосконалення вихователя (самооцінювання власної професійної 

діяльності; планування та реалізація індивідуального професійного 

розвитку; підвищення кваліфікації й атестація). 

11. Презентуйте результати власного професійного розвитку як вихователя 

ЗДО (участь у фахових конкурсах, виставках, створення власних сайтів, 

телеграм-каналів, тощо). Надайте кілька порад молодим педагогам. 

__________________ 

https://meet.google.com/hce-njcu-qcx


*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного 

есе (роздумів – розмислів) у письмовій формі (мінімальний обсяг 2 сторінки) 

із додаванням списку використаних джерел. Титульна сторінка має 

віддзеркалювати обране завдання (назву), інформацію про виконавця 

(прізвище, місце професійної діяльності, дату виконання).  
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8. Гармс Тельма, Річард М. Кліффорд, Деббі Краєр Шкала оцінювання якості 

освітнього процесу в ЗДО (ECERS – 3). Харків: Видавництво «Ранок», 

2020. 116 с. 

9. Косенчук О., Новик І. ECERS-3: оцінюємо якість освітнього процесу по-

новому. Вихователь-методист дошкільного закладу. 2020. № 12. С. 4-9. 

URL: https://uied.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/vmdz_12_2020-4-9.pdf 

10. Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні. Лист МОН 

України від 21 жовтня 2022 р. №1/12392-22 

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-
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11. Методичні рекомендації з питань забезпечення якості освітнього процесу 

в закладах дошкільної освіти за результатами дослідження ECERS-3. Лист 

МОН України від 06 жовтня 2022 р. № 1/11743-22 

URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-yakosti-osvitnogo-

procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-za-rezultatami-doslidzhennya-ecers-3 

12. Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми 

потребами у 2022/2023 навчальному році. Лист МОН України від 06 

вересня 2022 р. № 1/10258-22 URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

organizaciyu-osvitnogo-procesu-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-u-

20222023-navchalnomu-roci  

 

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

dorochka18@gmail.com до 18 березня 2023 року (у темі листа вказуйте Ваші 

ПІБ та назву дисципліни). 
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