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Надсилаємо методичні рекомендації щодо впровадження професійного 
стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти».

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників районних 
управлінь (відділів) освіти територіальних громад, районних (міських), керівників, 
педагогічних працівників закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної 
освіти дітям  відповідного віку.
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Додаток до листа МОН 
від __________ № ____ 

Методичні рекомендації
щодо впровадження   професійного стандарту 

«Вихователь закладу дошкільної освіти»

Загальна характеристика

І. Загальні відомості
Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти» (далі – 

Професійний стандарт) розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону 
України «Про дошкільну освіту», затверджено наказом Мінекономіки від 19.10.2021 
№755–21. 

Професійний стандарт складено з урахуванням нової редакції Базового 
компонента дошкільної освіти (далі – Державний стандарт). Цей документ розкриває 
зміст професійної діяльності вихователя закладу дошкільної освіти (далі – ЗДО) в межах 
певного виду економічної діяльності й вимоги до його кваліфікації.

Методичні рекомендації спрямовані допомогти вихователям, керівникам і 
засновникам закладів дошкільної освіти, відділам/управлінням/департаментам освіти й 
їх структурним підрозділам, центрам професійного розвитку педагогічних працівників, 
суб’єктам підвищення кваліфікації ознайомитись із особливостями структури, змісту 
Професійного стандарту та його імплементувати. 

Професійний стандарт містить перелік професійних компетентностей вихователя 
закладів дошкільної освіти, на основі яких оновлюються посадова інструкція, освітні 
програми й стандарти вищої та фахової передвищої освіти.

Професійний стандарт складається з 8 пунктів.
Основна мета професійної діяльності вихователя окреслена в пункті 1.1. Вона 

полягає в організації освітнього процесу, спрямованого на виховання й навчання 
вихованців під час здобуття ними дошкільної освіти, формування ключових 
компетентностей відповідно до Державного стандарту та  визначає напрямки діяльності 
вихователя.

У пунктах 1.2–1.6 вказано назву видів економічної діяльності, секції, розділу, 
групи, класу економічної діяльності та їхній код; визначено, що згідно з Національним 
класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», професія має такі назви 
і код: Вихователь – це узагальнена назва професії та типової посади; 2332 Вихователь 
закладу дошкільної освіти.

Професійним стандартом (пункт 1.7)  визначено вимоги щодо робочого місця 
вихователя, яке може бути розташоване в окремому приміщенні (кабінеті, кімнаті) ЗДО 
та оснащене предметами і засобами праці відповідно до вимог законодавства або 
визначеними умовами здійснення дистанційного навчання. Окреслено професійну 
діяльність вихователя, яка здійснюється відповідно до трудового договору та/або 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
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посадової інструкції, а також передбачає зайнятість у будівлі закладу освіти, що 
використовується в освітньому процесі та за межами будівлі закладу освіти.  

Вихователь безпосередньо підпорядковується керівнику закладу дошкільної 
освіти, а також керівнику структурного підрозділу закладу освіти (у разі його наявності).

У пункті 1.8 Професійного стандарту розкрито умови праці, порядок оплати, 
тривалість робочого часу, відпочинку, інші умови, які визначаються законодавством про 
працю у сфері освіти. А також зазначається, що педагогічна діяльність вихователя 
пов’язана з підвищеним рівнем психофізіологічного та емоційного навантаження. 
Режим роботи визначається правилами внутрішнього розпорядку, колективним 
договором (у разі наявності), іншими нормативними документами ЗДО та чинним 
законодавством.

У пункті 1.9 Професійного стандарту чітко визначені умови допуску на посаду 
вихователя ЗДО. Перелік документів, що підтверджують професійну та освітню 
кваліфікацію вихователя, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (далі – 
НРК) подано  в пункті 1.10.

ІІ. Навчання та професійний розвиток вихователів закладів дошкільної освіти
Професійним стандартом передбачено пункт «Навчання та професійний 

розвиток».
У пункті  2.1 сформульовано вимоги до освіти вихователя, зокрема щодо первинної 

професійної підготовки. На посаду вихователя приймають осіб, які мають: вищу або 
фахову передвищу освіту за спеціальністю 012 Дошкільна освіта та/або професійну 
кваліфікацію вихователя; вищу або фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за умови професійної кваліфікації вихователя.

Регламентовані засади професійного розвитку педагогічних працівників, у тому 
числі й у галузі дошкільної освіти, визначаються ст. 59 Закону України «Про освіту», 
ст.60 Закону України «Про вищу освіту», ст. 24 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту».  

Професійний стандарт (пункт 2.2) окреслює особливості підвищення кваліфікації 
вихователів без присвоєння нового рівня освіти. Зокрема, підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників ЗДО є обов’язковим і становить не менше ніж 120 годин на 
п’ять років, не рідше ніж один раз на п’ять років.

ІІІ. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність
Відповідно до пункту 3 Професійного стандарту, професійна діяльність 

вихователя регулюється чинним законодавством та діючими нормативно-правовими 
актами. Нормативний супровід представлено в Професійному стандарті.

ІV. Загальні компетентності
У пункті 4 Професійного стандарту окреслено загальні компетентності вихователя 

закладу дошкільної освіти, якими він має володіти, а саме: громадянська, соціальна, 
культурна, лідерська, підприємницька, етична. Розкрито зміст цих компетентностей і 
для зручності їх використання, присвоєно умовне позначення.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nrk/2021/11.10/Zvit.pro.samosertyfikatsiyu.NRK-dodatok.1-10.11.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n861
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#n938
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n311
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19#n311
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V. Перелік трудових функцій професійних компетентностей (за трудовою 
дією або групою трудових дій, що входять до них), умовні позначення трудових 
функцій

Пункт 5 дає роз’яснення про трудові функції вихователя, зміст професійних 
компетентностей. Кожна трудова функція має своє умовне позначення – А, Б, В, Г. 
Професійні компетентності розподілені за трудовими функціями, мають відповідні 
умовні позначення – А 1, А 2 і т.п. 

Зокрема, трудова функція «Організація, забезпечення та реалізація освітнього 
процесу», позначена літерою А. Ця функція потребує наявності прогностичної (А1), 
організаційної (А2), оцінювально-аналітичної (А3) та предметно-методичної (А4) 
компетентностей.

Трудова функція «Участь у створенні, підтримці та розвитку здорового, 
безпечного, розвивального, інклюзивного освітнього середовища», позначена літерою 
Б. Ця функція потребує наявності здоров'язбережувальної (Б1) та проектної (Б2) 
компетентностей.

Трудова функція «Партнерська взаємодія з учасниками освітнього процесу», 
позначена буквою В. Ця функція потребує наявності психо-емоційної (В1), 
педагогічного партнерства (В2) та морально-етичної (В3) компетентностей.

Трудова функція «Професійний розвиток та самовдосконалення», позначена 
буквою Г. Ця функція потребує наявності здатності до навчання впродовж життя (Г1) та 
інформаційно-комунікаційної (Г2) компетентності.

Загалом прописано 11 професійних компетентностей, що розкриваються через 
здатності, знання та вміння, якими має володіти вихователь.

VІ. Опис трудових функцій (трудові функції; предмети і засоби праці; 
професійні компетентності; знання, уміння та навички)

У пункті 6 подано кодифікований опис трудових функцій вихователя. У цьому ж 
розділі визначено предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, 
інструменти), якими мають бути забезпечені вихователі. Розкрито професійні 
компетентності, знання, уміння та навички, що допоможуть у виконанні цих функцій.

VІІ. Орієнтовний опис професійних компетентностей вихователя відповідно 
до кваліфікаційних категорій педагогічних працівників

У пункті 7 професійні компетентності вихователя структуровано за 
кваліфікаційними категоріями: спеціаліст, спеціаліст ІІ категорії, спеціаліст І категорії, 
спеціаліст вищої категорії.

VІІ. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту
Пункт 8 містить інформацію щодо розробників Професійного стандарту, його 

затвердження. Зазначено, що дана редакція Професійного стандарту чинна до грудня 
2026 року.
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Використання Професійного стандарту
І. Використання Професійного стандарту керівниками (директорами) 

закладів дошкільної освіти 
Професійний стандарт використовується керівниками (директорами) закладів 

дошкільної освіти під час:
− прийняття особи на посаду; 
− встановлення відповідності вихователя займаній посаді; 
− визначення умов, предметів і засобів праці вихователя;
− розроблення посадової інструкції  вихователя; 
− планування підвищення кваліфікації вихователів; 
− проведення атестації;
− інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками вихованців, педагогічними 

працівниками, громадськістю.
Під час прийняття особи на посаду та встановлення відповідності вихователя 

займаній посаді, керівник, відповідно до Професійного стандарту, враховує умови 
допуску (п. 1.9), документи, що підтверджують професійну й освітню кваліфікацію                     
(пункт1.10). 

Під час розроблення та оновлення посадової  інструкції вихователя керівник бере 
до уваги весь зміст Професійного стандарту, враховуючи основну мету професійної 
діяльності (пункт 1.1), місце професії (пункт 1.7), умови праці (пункт 1.8), нормативно-
правову базу, що регулює професійну діяльність (пункт 3), професійні компетентності 
та трудові функції (пункт 5, 6).

Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та 
суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації з урахуванням вимог 
Професійного стандарту (пункт 2.2), чинного законодавства (пункт 3), особистісних і 
професійних інтересів та рівня сформованості їхніх професійних компетентностей 
(пункт 7). 

При визначенні умов, предметів і засобів праці (обладнання, устаткування, 
матеріали інструменти), якими мають забезпечити вихователів, та організовуючи їх 
робоче місце, керівники (директори) ЗДО керуються вимогами Професійного стандарту 
(пункт 1.7, 1.8). 

Доцільним є врахування поданого у Професійному стандарті орієнтовного опису 
професійних компетентностей вихователя, відповідно до кваліфікаційних категорій 
(пункт 7) і його застосування під час атестації. Це дасть можливість уніфікувати вимоги 
до визначення рівня загальних і професійних компетентностей вихователя. 

Плануючи засідання педагогічної ради та методичні заходи, доцільно включати 
питання щодо впровадження Професійного стандарту з метою підвищення 
поінформованості педагогів. Інформаційно-роз’яснювальна робота, яку, в межах своїх 
посадових обов’язків проводять директори (керівники) ЗДО серед засновників, батьків 
(або законних представників дитини), громадськості організовується з метою кращого 
розуміння ними сучасного професійного профілю вихователя закладу дошкільної 
освіти, його трудових функцій та професійних компетентностей. 
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ІІ. Використання Професійного стандарту вихователями-методистами 
закладів дошкільної освіти 

Професійний стандарт використовується вихователями-методистами закладів 
дошкільної освіти за наступними напрямами:

− підвищення якості професійної діяльності вихователя; 
− підтримка вихователів під час складання плану самоосвіти; 
− підвищення якості освітнього процесу, вивчення його стану; 
− координація роботи команди психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами,
− сприяння створенню професійних спільнот;
− здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи з батьками вихованців, 

педагогічними працівниками, громадськістю;
− підготовка до атестації.
Вихователь-методист здійснює координацію та методичний супровід 

професійного зростання вихователів,   вивчає та популяризує  кращий досвід роботи, 
мотивує до самоосвіти та сприяє розвитку їхніх професійних компетентностей через 
реалізацію вищезазначених напрямів. 

Імплементація Професійного стандарту в методичну систему закладу дошкільної 
освіти створює середовище, сприятливе для розвитку особистості вихователя, його 
професіоналізму, майстерності, мотивації  до творчості й підвищення кваліфікації.  

Один із чинників розвитку професійної компетентності педагога є самоосвіта. 
Відповідно до пункту 6 Професійного стандарту вихователь виконує трудові функції, 
спираючись на низку, передбачених професійними компетенціями, знань, умінь і 
навичок. Правильний вибір теми самоосвіти вихователя, керуючись Професійним 
стандартом, сприятиме підтримці його професійного розвитку на основі професійних 
інтересів, індивідуального досвіду й фахової майстерності. 

Під час планування освітнього процесу, складання плану роботи закладу на рік, 
залучення вихователів у робочі групи (динамічні, творчі, проблемні та інш.) вихователь-
методист враховує окреслені Професійним стандартом трудові функції, знання, уміння 
та навички вихователів (пункт 6). Це також дозволить сформувати міждисциплінарну 
команду фахівців під час психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами. 

ІІІ. Використання Професійного стандарту вихователями ЗДО
Основні напрями впровадження Професійного стандарту вихователями ЗДО:
− самооцінювання власної професійної діяльності; 
− планування та реалізація індивідуального професійного розвитку;
− підвищення кваліфікації й атестація. 
При самооцінюванні власної професійної діяльності вихователі можуть 

проаналізувати відповідність своїх професійних компетентностей, знань, умінь і 
навичок до тих, які представлено в Професійному стандарті. Особливої уваги заслуговує 
пункт 6, який містить детальний опис трудових функцій та професійних 
компетентностей. 
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Самооцінювання може відбуватися у довільній формі, шляхом самоаналізу, що 
дозволить визначити сильні та слабкі сторони власної професійної діяльності та 
спрогнозувати індивідуальну траєкторію подальшого розвитку. 

Професійний розвиток відбувається як процес взаємного підсилення особистісних 
і професійних якостей вихователя та стає потужною рушійною силою для його 
професійного зростання. Ефективним інструментом поширення кращих практик є 
участь педагогів у фахових конкурсах, виставках, створенні та популяризації власних 
сайтів, телеграм-каналів, тощо. Професійне моделювання та прогнозування очікуваних 
результатів сприяє індивідуальному професійному розвитку з урахуванням вимог 
Професійного стандарту.

Підвищення кваліфікації вихователя відбувається відповідно до Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників (далі – 
Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 
року № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково- 
педагогічних працівників» та Професійного стандарту (пункт 2.2). Згідно з Порядком і 
Професійним стандартом мінімальна кількість годин підвищення кваліфікації становить 
120 годин за п’ять років, яка відбувається не рідше одного разу на п’ять років.                
Порядком передбачено обов’язкове підвищення кваліфікації з питань освіти дітей з 
особливими освітніми потребами, яке становить не менше 10 відсотків від загальної 
кількості годин. Обираючи програму підвищення кваліфікації, доцільно зважити на 
відповідність її змісту і вимог до характеристики знань, умінь і навичок, передбачених 
Професійним стандартом. 

ІV. Використання Професійного стандарту практичними психологами 
закладів дошкільної освіти

Основні напрями використання Професійного стандарту практичними 
психологами ЗДО:

− консультативна підтримка вихователів з питань особистісного та професійного 
розвитку; 

− психологічна діагностика та аналіз динаміки професійного розвитку вихователів; 
− попередження та профілактика професійного вигорання вихователів; 
− психологічна просвіта.
Надаючи консультативну підтримку вихователям з питань особистісного та 

професійного розвитку, проводячи психологічну діагностику, практичним психологам 
доцільно звернути увагу на ті здатності педагога, які становлять підґрунтя для розвитку 
загальних компетентностей, окреслених у Професійному стандарті (розділ 4). Обираючи 
напрями психологічної просвіти, доречно врахувати компетентності виокремленні у 
Професійному стандарті вихователя (розділ 6) у межах трудової функції «Партнерська 
взаємодія з учасниками освітнього процесу»:

− психо-емоційна компетентність (В1), що складається із здатності до 
самоконтролю, саморегуляції та толерантної взаємодії (В1.1), до швидкого реагування 
на зміни, гнучкість, адаптивність і стресостійкості (В1.2);

− педагогічне партнерство (В2), що складається із здатності до ефективної 
співпраці та комунікації в професійній діяльності (В2.1), здатності залучати учасників 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
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освітнього процесу на засадах партнерства та взаємної відповідальності (В2.2), здатності 
до командної взаємодії (В2.3);

− морально-етична компетентність (В3), що складається із здатності враховувати 
культурні, релігійні, соціальні та мовні особливості родини під час освітнього процесу 
та здійснювати його незалежно від власних поглядів, стереотипів та упереджень (В3.1).

Систематична робота з попередження та профілактики професійного вигорання 
допоможе вихователям у розвитку професійних компетенцій, передбачених 
Професійним стандартом. Дієвими прийомами є оптимізація режиму роботи та 
відпочинку, навчання методикам релаксації та саморегуляції психічних станів, розвиток 
навичок конструктивних та успішних моделей поведінки, розрахунок та розподіл 
навантаження, зниження конфліктності на роботі, активна участь у групових формах 
психологічної допомоги, тренінгах тощо.

Психологічна просвіта спрямовується на підвищення обізнаності вихователів 
щодо психологічних механізмів професійного та особистісного розвитку відповідно до 
Професійного стандарту. 

V. Використання Професійного стандарту закладами вищої, фахової 
передвищої освіти

Основні напрями використання Професійного стандарту закладами вищої, фахової 
передвищої освіти:

- унормування вимог Професійного стандарту та Стандарту вищої освіти за 
спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»,  внесення змін в освітньо-професійні програми 
(далі - ОПП) за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта»; 

- врахування змісту Професійного стандарту при плануванні варіативної складової 
ОПП за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта».

   У Законі «Про вищу освіту»  зазначено, що освітні програми, які передбачають 
присвоєння професійних кваліфікацій, мають забезпечувати виконання вимог 
відповідних професійних стандартів.  Стандарт вищої освіти за спеціальністю 012 
«Дошкільна освіта» містить перелік компетентностей випускника за освітньо-
професійною та освітньо-науковою програмами. Важливо синхронізувати цей перелік із 
Професійним стандартом та врахувати в програмових результатах навчання. 

ОПП, за якими здобувають освіту майбутні вихователі ЗДО, передбачають опис 
загальних та професійних компетентностей, що формуються за час навчання. 
Врахування вимог Професійного стандарту при розробці та оновленні таких програм, 
опора на представлені формулювання й опис компетентностей, використання 
кодифікацій сприятимуть підвищенню практичної складової ОПП та імплементації 
Професійного стандарту. 

Планування варіативної складової ОПП доцільно проводити відповідно до пункту 
6 Професійного стандарту. Це сприятиме формуванню у здобувачів освіти тих 
професійних компетенцій, які дозволяють виконувати передбачені трудові функції. 
Навчання в закладі вищої освіти набуде більш практико-орієнтованого спрямування. 
Адаптаційний період при вступі на роботу скоротиться.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/2020-zatverd-standart-012-m.pdf
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VІ. Використання Професійного стандарту суб’єктами підвищення 
кваліфікації

Основні напрями використання Професійного стандарту суб’єктами підвищення 
кваліфікації:

− розробка програм підвищення кваліфікації;
− планування неформальної освіти.
Постійне підвищення кваліфікації вихователів є провідною позицією 

Професійного стандарту (розділ 2). Відповідно Порядку підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників вихователі ЗДО можуть обирати 
суб’єкта підвищення кваліфікації, актуальний для них напрям та здійснювати 
підвищення кваліфікації в межах передбаченої кількості годин та періодичності. 

Основна мета підвищення кваліфікації з урахуванням Професійного стандарту – 
орієнтація вихователів на освіту протягом життя, на розвиток окреслених професійних 
компетентностей, на формування необхідних знань, умінь і навичок для успішної 
практичної діяльності. 

Професійний стандарт обов’язково враховується всіма суб’єктами підвищення 
кваліфікації під час розробки програм підвищення кваліфікації для вихователів ЗДО. 
Такі програми мають містити перелік передбачених Професійним стандартом 
професійних компетенцій, які вихователі розвивають або формують протягом навчання. 
Для їх формулювання доречним є застосування назв та кодифікації, які використано в 
Професійному стандарті. 

Згідно з Порядком обов’язковою складовою підвищення кваліфікації (не менше 10 
відсотків)  є напрям щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Звертаємо 
увагу, що у Професійному стандарті інклюзивну складову не виокремлено, але вона є 
наскрізною трудової функції «Організація, забезпечення та реалізація освітнього 
процесу» (А) й розкривається через такі професійні компетентності як здатність 
дотримуватись нормативно-правових вимог щодо організації інклюзивного навчання 
під час професійної діяльності (А2.4.У1); виявляти наявність особливих освітніх потреб 
у здобувачів освіти (А2.4.У2); обирати та застосовувати ефективні форми, методи, 
засоби та способи організації навчання дітей з особливими освітніми потребами 
(А2.4.У3); організовувати соціальні відносини в дитячому колективі на засадах 
недискримінації та залучати дітей до спільних видів діяльності (А2.4.У4); здійснювати 
адаптацію і модифікацію освітнього процесу відповідно до потреб та можливостей дітей 
з особливими освітніми потребами (А.2.4.У5). Саме ці формулювання мають бути в 
пріоритеті для розробки програм. 

З опорою на Професійний стандарт плануються заходи неформальної освіти, 
організовується науково-методичний супровід професійного зростання педагогів. 
Вихователів доречно знайомити з Професійним стандартом, його структурою, 
перевагами, шляхами імплементації в практичну діяльність. Зміст формальної та 
неформальної освіти вихователів узгоджується зі змістом Професійного стандарту.



9

VІI. Використання Професійного стандарту центрами професійного розвитку 
педагогічних працівників 

Основні напрями використання Професійного стандарту центрами професійного 
розвитку педагогічних працівників (далі – Центр):

− консультативна та психологічна підтримка вихователів у визначенні 
індивідуальної траєкторії професійного розвитку

− узагальнення та поширення інформації з питань професійного розвитку 
вихователів ЗДО.

Відповідно до Положення про центр професійного розвитку педагогічних 
працівників основними завданнями центру є сприяння професійному розвитку 
педагогів, їх психологічна підтримка та консультування. Професійний стандарт 
визначає напрями цієї діяльності в роботі з вихователями ЗДО. 

У цьому контексті консультативна та психологічна підтримка має розглядати 
питання щодо побудови траєкторії професійного розвитку вихователів відповідно до 
розділів Професійного стандарту й означених в ньому професійних компетентностей. 
Сприяє практичному набуттю вихователями тих умінь і навичок, які допоможуть 
відповідати вимогам Професійного стандарту. 

Центр сприяє поширенню інформації з питань професійного розвитку педагогів, 
спираючись на зміст Професійного стандарту вихователя. 

VІІІ. Використання Професійного стандарту професійними педагогічними 
спільнотами

Основні напрями використання Професійного стандарту професійними 
педагогічними спільнотами:

− узагальнення фахової інформації для впровадження в практику;
− окреслення тематики та формату зустрічей;
− укладання рекомендацій та напрямків обміну досвідом;
− захист професійних прав та юридична підтримка учасників.
Професійні педагогічні спільноти, товариства (об’єднання, групи) створюються 

завдяки спільним інтересам учасників за родом їх професійної діяльності. Вони 
об’єднують однодумців, там можна знайти фахову інформацію, практичну допомогу, 
цікаві розробки й обмінятись досвідом. Зміст Професійного стандарту дозволить 
окреслити коло діяльності спільноти, допоможе вихователям набути необхідного 
практичного досвіду, сприятиме розвитку фахової компетентності. 

Педагогічні спільноти, утворені на рівні закладу або громади узагальнюють 
фахову інформацію, яка сприятиме розвитку професійних компетентностей вихователів 
відповідно до Професійного стандарту. Поширюють інформацію в цікавій формі 
учасникам, сприяючи її впровадженню в практичну діяльність. 

Професійний стандарт містить інформацію, яка допоможе в захисті прав та 
юридичній підтримці вихователів щодо дотримання умов праці, допуску до роботи, 
підвищення кваліфікації, організації робочого місця,  визначення трудових функцій.

Успіх сприйняття та впровадження Професійного стандарту вихователя залежить 
від командної роботи та партнерської взаємодії  всіх  зазначених вище категорій 
педагогічних працівників. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/672-2020-%D0%BF#Text
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Додаток 1

Ресурсне забезпечення
формування та розвитку професійних компетентностей вихователів ЗДО

Назва 
компетентності

Ресурси, які допомагають у розвитку компетентності 
 (вебінари, курси підвищення кваліфікації)

Загальні компетентності

Громадянська  
компетентність

Національно-патріотичне виховання у ЗДО. Виклики сьогодення
 Формування громадянської та соціальної компетентності здобувачів і 
здобувачок освіти: фокусуємося на освіті з прав людини
Всеукраїнський вебінар з національно-патріотичного виховання «Україна – моя 
батьківщина»
"Моя країна - Україна". Презентація парціальної програми з національно-
патріотичного виховання

Соціальна 
компетентність

Сучасні підходи до соціалізації дошкільника
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
Арт-терапія в педагогічній практиці. Діагностичні техніки

Культурна 
компетентність

 Культурна компетентність у професійному розвитку особистості
Духовно-моральне виховання дітей дошкільного віку на  християнських 
цінностях
Особливості використання арттерапевтичних технік у роботі з дошкільниками
 Робота з папером як засіб розвитку моторики у дітей
 Нетрадиційні техніки малювання у ЗДО. Мистецтво Ебру

Лідерська 
компетентність

  Яким має бути сучасний вихователь
Сучасний вихователь ЗДО. Який він?
Формування позитивного іміджа педагога
«Тайм-менеджмент у професійній діяльності педагога»
Конфлікти: сутність, етапи та способи управління
Жінки в цифровому світі. Лідерство: освіта, навички, майбутнє 

Підприємницька 
компетентність

Онлайн-бібліотека як сучасний інструмент обміну авторським професійним 
методичним досвідом
Онлайн-олімпіада для дошкільників як інструмент всебічного розвитку дитини
Технології створення та виготовлення методичних розробок. Ідеї, реалізація, 
собівартість

Етична 
компетентність

Основи успішної адаптації до садочка. Теорія прихильності
Як допомогти дітям, які пережили травмуючі події. Практичний кейс для 
фахівців
Психологічний тренінг для учасників освітнього процесу «Техніка маленьких 
кроків» в умовах війни»
Засоби самовідновлення при емоційному вигоранні у педагогів. Практикум
Забезпечення емоційного здоров’я здобувачів освіти та педагогів

Професійні компетентності

Прогностична 
компетентність

 Нові форми Google. Анкетування, тести та квести.
https://osvita.diia.gov.ua

https://vseosvita.ua/webinar/nacionalno-patrioticne-vihovanna-u-zdo-vikliki-sogodenna-374.html
https://vseosvita.ua/course/formuvannia-hromadianskoi-ta-sotsialnoi-kompetentnosti-zdobuvachiv-i-zdobuvachok-osvity-fokusuiemosia-na-osviti-z-prav-liudyny-577.html
https://vseosvita.ua/course/formuvannia-hromadianskoi-ta-sotsialnoi-kompetentnosti-zdobuvachiv-i-zdobuvachok-osvity-fokusuiemosia-na-osviti-z-prav-liudyny-577.html
https://www.youtube.com/watch?v=61jGpoGVYYk%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=61jGpoGVYYk%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%20%D0%B7%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%C2%AB%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%93%20%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://www.youtube.com/watch?v=NqXMP0IVGfI
https://www.youtube.com/watch?v=NqXMP0IVGfI
https://vseosvita.ua/webinar/sucasni-pidhodi-do-socializacii-doskilnika-454.html
https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-disciplini-u-zdo-profilaktika-problemnoi-povedinki-453.html
https://www.youtube.com/watch?v=OMi_ZwnCSYk
https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-tvorcih-zdibnostej-ditej-v-umovah-dnz-6.html
https://www.youtube.com/watch?v=6eVV9Ka6VPE
https://www.youtube.com/watch?v=q-6mGhmLU-o&t=2162s
https://www.youtube.com/watch?v=q-6mGhmLU-o&t=2162s
https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti-vikoristanna-artterapevticnih-tehnik-u-roboti-z-doskilnikami-429.html
https://vseosvita.ua/webinar/robota-z-paperom-ak-zasib-rozvitku-motoriki-u-ditej-455.html
https://vseosvita.ua/webinar/netradicijni-tehniki-maluvanna-u-zdo-mistectvo-ebru-450.html
https://vseosvita.ua/webinar/tehnologii-stvorenna-ta-vigotovlenna-metodicnih-rozrobok-idei-realizacia-sobivartist-221.html
https://www.youtube.com/watch?v=IyAtOVNi0fE
https://www.youtube.com/watch?v=MBAXa_QrmYo
https://vseosvita.ua/library/formuvanna-pozitivnogo-imidzu-pedagoga-406409.html
https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment-u-profesijnij-dialnosti-pedagoga-345760.html
https://www.youtube.com/watch?v=NOBvIV_I2kc
https://www.youtube.com/watch?v=NOBvIV_I2kc
https://vseosvita.ua/webinar/onlajn-biblioteka-ak-sucasnij-instrument-obminu-avtorskim-profesijnim-metodicnim-dosvidom-295.html
https://vseosvita.ua/webinar/onlajn-biblioteka-ak-sucasnij-instrument-obminu-avtorskim-profesijnim-metodicnim-dosvidom-295.html
https://vseosvita.ua/webinar/onlajn-olimpiada-dla-doskilnikiv-ak-instrument-vsebicnogo-rozvitku-ditini-389.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ak8sJyqC2Vc
https://www.youtube.com/watch?v=Ak8sJyqC2Vc
https://vseosvita.ua/webinar/osnovi-uspisnoi-adaptacii-do-sadocka-teoria-prihilnosti-352.html
https://vseosvita.ua/webinar/yak-dopomohty-ditiam-iaki-perezhyly-travmuiuchi-podii-praktychnyi-keis-dlia-fakhivtsiv-668.html
https://vseosvita.ua/webinar/yak-dopomohty-ditiam-iaki-perezhyly-travmuiuchi-podii-praktychnyi-keis-dlia-fakhivtsiv-668.html
https://vseosvita.ua/webinar/psykholohichnyi-treninh-dlia-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-tekhnika-malenkykh-krokiv-v-umovakh-viiny-672.html
https://vseosvita.ua/webinar/psykholohichnyi-treninh-dlia-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-tekhnika-malenkykh-krokiv-v-umovakh-viiny-672.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eoit0JthGHo
https://vseosvita.ua/webinar/zabezpecenna-emocijnogo-zdorova-zdobuvaciv-osviti-ta-pedagogiv-354.html
https://ippo.com.ua/training/331
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Використання QR кодів в освітньому процесі. Цифрова компетентність 
педагога

Організаційна 
компетентність

Особливості організації освітнього процесу в умовах воєнного стану: 
управлінський аспект
Особливості організації фізичного розвитку дошкільника
Гра як провідна діяльність на прогулянках з дітьми. Ідеї для ЗДО
Організації роботи з обдарованими дітьми в умовах реалізації Державних 
освітніх стандартів. Частина I
Авторське право для педагогів. Як створювати методичні матеріали чесно
Сучасні підходи організації інклюзивного освітнього процесу у ЗДО
Офіційний курс підвищення кваліфікації «Сучасні тенденції самооцінювання 
якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-
3»
Забезпечення якості освіти в закладах дошкільної освіти

Оцінювально- 
аналітична 
компетентність

Реалізація інклюзії в закладі освіти. ІПР (створення, моніторинг динаміки 
розвитку учня з ООП)
Базовий компонент дошкільної освіти: оновлені підходи до організації 
освітнього процесу
Конструктор тестів. Надійний інструмент для перевірки знань

Предметно-
методична 
компетентність

Як підвищити самооцінку дитини: ефективні ігрові прийоми
Структура ефективного розвивального заняття в закладі дошкільної освіти
Тістопластика як засіб розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку
Робота з піском. Ігровий практикум для ЗДО
Figma – сучасний інструмент для створення якісних методичних матеріалів. 
Від ідеї до реалізації
Елементи STEM-освіти у закладі дошкільної освіти

Здоров'язбережувал
ьна компетентність 

Супровід дитини в умовах вимушеного переселення. Прийоми та методи 
первинної й короткотривалої психолого-педагогічної допомоги
Педагогічні аспекти супроводу дітей у бомбосховищах та укриттях
Інноваційні технології: доцільність та практичне застосування у фізкультурно-
оздоровчій діяльності ЗДО
Діти зі складною поведінкою в закладі освіти. Вчимося їх розуміти
Як створити екологічне розвивальне середовище для гри та творчості у ЗДО
Діти + природа = майбутнє. Практика екологічного виховання у ЗДО

Проектувальна 
компетентність 

Простір освітніх лайфхаків: LEGO – TANGRAM
Розвиток цифрової компетентності. Онлайн-бібліотеки 
Технологічний парк педагогічних ідей 

Психо-емоційна 
компетентність 

 "Емоційний інтелект та його особливості"
Засоби самовідновлення при емоційному вигоранні у педагогів. Практикум
Емоційна підтримка учасників освітнього процесу в умовах воєнного і 
післявоєнного стану
«Психосоматика та емоції нашого тіла у дні війни, як допомогти дитині та 
дорослому»
https://t.me/PodbayProSebe
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-029+sept2022/about
https://seminar.expertus.com.ua/141-hraiemo-fantazuiemo-tvorymo-osoblyvosti-
artosvity-doshkilnykiv

https://naurok.com.ua/post/trendi-osviti-yak-vikoristovuvati-qr-kodi-u-navchanni
https://www.google.com/search?q=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&rlz=1C1IXYC_ruUA987UA987&sxsrf=ALiCzsZh0pAC_X9hNgD0hwsQ17WGp0s4Og%3A1665670326354&ei=thxIY86hFdCtrgS235LwCw&ved=0ahUKEwjO1PXAsd36AhXQlosKHbavBL4Q4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAEoECEYYAFDhFFjhFGCMHmgBcAB4AIABbYgBbZIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?q=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&rlz=1C1IXYC_ruUA987UA987&sxsrf=ALiCzsZh0pAC_X9hNgD0hwsQ17WGp0s4Og%3A1665670326354&ei=thxIY86hFdCtrgS235LwCw&ved=0ahUKEwjO1PXAsd36AhXQlosKHbavBL4Q4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCCMQ6gIQJ0oECEEYAEoECEYYAFDhFFjhFGCMHmgBcAB4AIABbYgBbZIBAzAuMZgBAKABAaABArABCsABAQ&sclient=gws-wiz
https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti-organizacii-osvitnogo-procesu-v-umovah-voennogo-stanu-upravlinskij-aspekt-657.html
https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti-organizacii-osvitnogo-procesu-v-umovah-voennogo-stanu-upravlinskij-aspekt-657.html
https://vseosvita.ua/webinar/osoblivosti-organizacii-fizicnogo-rozvitku-doskilnika-195.html
https://vseosvita.ua/webinar/gra-ak-providna-dialnist-na-progulankah-z-ditmi-idei-dla-zdo-334.html
https://www.google.com/search?q=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B7+%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+I&rlz=1C1IXYC_ruUA987UA987&sxsrf=ALiCzsaFYfnBg_J6TWBTR4eHyQDtP_hyPg%3A1665670974343&ei=Ph9IY8zDFI7MrgSep5voDA&ved=0ahUKEwjM2vP1s936AhUOposKHZ7TBs0Q4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8+%D0%B7+%D0%BE%D0%B1%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D1%96%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8+%D0%B2+%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85+%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97+%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85+%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D0%B2.+%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+I&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABKBAhGGABQs4kBWLOJAWCglwFoA3AAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQGgAQKwAQDAAQE&sclient=gws-wiz
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https://www.google.com/search?q=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8&rlz=1C1IXYC_ruUA987UA987&sxsrf=ALiCzsa7nqqOYkWYtagaRB7pvbUgQpAGQw%3A1665671206985&ei=JiBIY73dO83MrgSe2KugDw&ved=0ahUKEwi9iOvktN36AhVNposKHR7sCvQQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8+%D0%B2+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%85+%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BwgjEOoCECdKBAhNGAFKBAhBGABKBAhGGABQrxlYrxlgqR5oAXABeACAAWKIAWKSAQExmAEAoAEBoAECsAEKwAEB&sclient=gws-wiz
https://vseosvita.ua/webinar/realizatsiia-inkliuzii-v-zakladi-osvity-ipr-stvorennia-monitorynh-dynamiky-rozvytku-uchnia-z-oop-673.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizatsiia-inkliuzii-v-zakladi-osvity-ipr-stvorennia-monitorynh-dynamiky-rozvytku-uchnia-z-oop-673.html
https://vseosvita.ua/course/bazovyi-komponent-doshkilnoi-osvity-onovleni-pidkhody-do-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-289.html
https://vseosvita.ua/course/bazovyi-komponent-doshkilnoi-osvity-onovleni-pidkhody-do-orhanizatsii-osvitnoho-protsesu-289.html
https://vseosvita.ua/webinar/konstruktor-testiv-nadijnij-instrument-dla-perevirki-znan-649.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-pidvisiti-samoocinku-ditini-efektivni-igrovi-prijomi-199.html
https://vseosvita.ua/webinar/struktura-efektivnogo-rozvivalnogo-zanatta-v-zakladi-doskilnoi-osviti-231.html
https://vseosvita.ua/webinar/tistoplastika-ak-zasib-rozvitku-tvorcih-zdibnostej-ditej-doskilnogo-viku-467.html
https://vseosvita.ua/webinar/robota-z-piskom-igrovij-praktikum-dla-zdo-380.html
https://vseosvita.ua/webinar/figma-sucasnij-instrument-dla-stvorenna-akisnih-metodicnih-materialiv-vid-idei-do-realizacii-428.html
https://vseosvita.ua/webinar/figma-sucasnij-instrument-dla-stvorenna-akisnih-metodicnih-materialiv-vid-idei-do-realizacii-428.html
https://vseosvita.ua/webinar/elementi-stem-osviti-u-zakladi-doskilnoi-osviti-318.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-pryiomy-ta-metody-pervynnoi-i-korotkotryvaloi-psykholoho-pedahohichnoi-dopomohy-666.html
https://vseosvita.ua/webinar/suprovid-dytyny-v-umovakh-vymushenoho-pereselennia-pryiomy-ta-metody-pervynnoi-i-korotkotryvaloi-psykholoho-pedahohichnoi-dopomohy-666.html
https://vseosvita.ua/webinar/pedahohichni-aspekty-suprovodu-ditei-u-bomboskhovyshchakh-ta-ukryttiakh-670.html
https://vseosvita.ua/webinar/innovacijni-tehnologii-docilnist-ta-prakticne-zastosuvanna-u-fizkulturno-ozdorovcij-dialnosti-zdo-220.html
https://vseosvita.ua/webinar/innovacijni-tehnologii-docilnist-ta-prakticne-zastosuvanna-u-fizkulturno-ozdorovcij-dialnosti-zdo-220.html
https://vseosvita.ua/webinar/diti-zi-skladnou-povedinkou-v-zakladi-osviti-vcimosa-ih-rozumiti-499.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-stvoriti-ekologicne-rozvivalne-seredovise-dla-gri-ta-tvorcosti-u-zdo-502.html
https://vseosvita.ua/webinar/diti-priroda-majbutne-praktika-ekologicnogo-vihovanna-u-zdo-366.html
https://vseosvita.ua/webinar/prostir-osvitnih-lajfhakiv-lego-tangram-85.html
https://www.youtube.com/watch?v=U_6-Jh7mt0c
https://tpark.jimdofree.com/
https://www.youtube.com/watch?v=4DRLHvWzEes
https://vseosvita.ua/webinar/zasobi-samovidnovlenna-pri-emocijnomu-vigoranni-u-pedagogiv-praktikum-469.html
https://vseosvita.ua/webinar/emotsiina-pidtrymka-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-i-pisliavoiennoho-stanu-655.html
https://vseosvita.ua/webinar/emotsiina-pidtrymka-uchasnykiv-osvitnoho-protsesu-v-umovakh-voiennoho-i-pisliavoiennoho-stanu-655.html
https://www.youtube.com/watch?v=iX_R32uU9ik
https://www.youtube.com/watch?v=iX_R32uU9ik
https://t.me/PodbayProSebe
https://courses.zrozumilo.in.ua/courses/course-v1:EEF+EEF-029+sept2022/about
https://seminar.expertus.com.ua/141-hraiemo-fantazuiemo-tvorymo-osoblyvosti-artosvity-doshkilnykiv
https://seminar.expertus.com.ua/141-hraiemo-fantazuiemo-tvorymo-osoblyvosti-artosvity-doshkilnykiv
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Педагогічне 
партнерство 

Взаємодія педагогічних працівників ЗДО з батьками. Педагогіка партнерства
Новий формат зустрічей з батьками як інструмент ефективної співпраці
Організація системної роботи з батьками в закладі освіти

Морально-етична 
компетентність 

 Формування професійно-етичної компетентності майбутніх вихователів 
дошкільних закладів
Побудова дисципліни у ЗДО: профілактика проблемної поведінки
Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми 
ефективної взаємодії
Плекаємо етичну компетентність педагога

Здатність до 
навчання впродовж 
життя

 Урізноманітнюємо освітній процес за допомогою розробок. Відповідально 
використовуємо методичні розробки у освітньому процесі
Освіта впродовж життя: тренд чи вимога часу?   

Інформаційно-
комунікативна 
компетентність 

Практичний путівник платформою “Всеосвіта”. Формуємо базові цифрові 
навички освітян  
Цікаві онлайн-сервіси та платформи для змішаного та дистанційного навчання   
 Використання хмарних сервісів для організації якісного освітнього процесу. 
Microsoft, Google, MozaBook.
Цифрове середовище педагога. Office365 Teams
Реалізація професійної діяльності та розвиток цифрової компетентності 
педагога через обмін методичними матеріалами в цифрових бібліотеках

https://vseosvita.ua/webinar/vzaemodia-pedagogicnih-pracivnikiv-zdo-z-batkami-pedagogika-partnerstva-206.html
https://vseosvita.ua/webinar/novij-format-zustricej-z-batkami-ak-instrument-efektivnoi-spivpraci-331.html
https://www.youtube.com/watch?v=AujUcC1pLt0
https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-disciplini-u-zdo-profilaktika-problemnoi-povedinki-453.html
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Ped-visnyk-64-2019-50.pdf
http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/Ped-visnyk-64-2019-50.pdf
https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-disciplini-u-zdo-profilaktika-problemnoi-povedinki-453.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-obrati-stil-spilkuvanna-z-ditinou-v-umovah-sogodenna-prijomi-efektivnoi-vzaemodii-191.html
https://vseosvita.ua/webinar/ak-obrati-stil-spilkuvanna-z-ditinou-v-umovah-sogodenna-prijomi-efektivnoi-vzaemodii-191.html
https://vseosvita.ua/library/plekaemo-eticnu-kompetentnist-pedagoga-94843.html
https://ruh.com.ua/training/239
https://vseosvita.ua/webinar/uriznomanitnuemo-osvitnij-proces-za-dopomogou-rozrobok-vidpovidalno-vikoristovuemo-metodicni-rozrobki-u-osvitnomu-procesi-305.html
https://vseosvita.ua/webinar/uriznomanitnuemo-osvitnij-proces-za-dopomogou-rozrobok-vidpovidalno-vikoristovuemo-metodicni-rozrobki-u-osvitnomu-procesi-305.html
https://osvitoria.media/experience/osvita-vprodovzh-zhyttya-trend-chy-vymoga-chasu/
https://vseosvita.ua/webinar/prakticnij-putivnik-platformou-vseosvita-formuemo-bazovi-cifrovi-navicki-osvitan-529.html
https://vseosvita.ua/webinar/prakticnij-putivnik-platformou-vseosvita-formuemo-bazovi-cifrovi-navicki-osvitan-529.html
https://www.google.com/search?q=%D1%86%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D1%96+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%B8+%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B7%D0%BC%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%82%D0%B0+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&rlz=1C1IXYC_ruUA987UA987&sxsrf=ALiCzsYNhVjfiXvO418IcnVdSSiZzoDxaA%3A1665670930879&ei=Eh9IY-GXNc-yrgSCvZrwCQ&oq=&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJzIHCCMQ6gIQJ0oECEEYAEoECEYYAFAAWABgsxZoAXAAeACAAQCIAQCSAQCYAQCgAQGwAQrAAQE&sclient=gws-wiz
https://ruh.com.ua/training/267
https://ruh.com.ua/training/267
https://ruh.com.ua/training/264
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
https://vseosvita.ua/webinar/realizacia-profesijnoi-dialnosti-ta-rozvitok-cifrovoi-kompetentnosti-pedagoga-cerez-obmin-metodicnimi-materialami-v-cifrovih-bibliotekah-427.html
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Додаток 2

Нормативно-правова база, що регулює професійну діяльність вихователя

Конституція України

Кодекс законів про працю України

Закони України

 “Про освіту”

 "Про дошкільну освіту"

«Про охорону дитинства»

«Про відпустки»

Постанови Кабінету Міністрів України

"Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних 
днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин 
(підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та 
науковим працівникам"  від 14.04.1997 №346 

"Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 
30.08.2002 №1298

"Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти" від 12.03.2003 № 305 

"Про затвердження Положення  про центр розвитку дитини" від 05.10.2009 №1124

 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, що належать 
до державної і комунальної форми власності" від 27.08.2010 №796

"Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних 
працівників" від 23.12.2015 №1109

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/346-97-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1124-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1109-2015-%D0%BF#Text
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“Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” від 12.06.2017 № 545

"Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти" 
від 10.04.2019 № 530 

"Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" від 
21.08.2019 № 800 

"Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах 
оздоровлення та відпочинку" від 24.03.2021 № 305 

Накази

Міністерства освіти i науки України

“Про  Типові  правила  внутрішнього  трудового розпорядку для працівників навчально-виховних 
закладів системи Міністерства  освіти України” від 20.12.1993 № 455 

 "Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування  дітей у державних та 
комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах" від 21.11.2002 № 667

“Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) 
компенсуючого типу» від 27.03.2006 № 240/165

“Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці  та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що 
належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України” від 18.04.2006  № 304

"Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними 
закладами" від 01.10.2010 № 912 

"Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних  працівників" від 06.10.2010 
№930 

"Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів" від 04.11.2010 
№1055 

"Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних 
навчальних закладах різних типів та форм власності" від 20.04.2015 №446 

 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів" від 24.03.2016 
№234

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text
https://zakononline.com.ua/documents/show/381562___381627
https://zakononline.com.ua/documents/show/381562___381627
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-02#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0414-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0414-06#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1059736-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1059736-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text
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 "Про  затвердження примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для 
закладів дошкільної освіти" від 19.12.2017 №1633

 "Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 
учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти" від 26.12.2017 №1669

“Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України” від 22.05.2018  
№ 509

"Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти" від 16.07.2018 №776

"Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти" від 16.01.2020 №54

 "Про затвердження Порядку надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам" від 
20.07.2020 №931

 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної 
освіти) нова редакція” від 12.01.2021 № 33

  Міністерства економіки України

 «Про затвердження професійного стандарту «Вихователь закладу дошкільної освіти»» від 
19.10.2021 № 755-21

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів 
України від 23.07.2010 № 736/902/758 “Про затвердження порядків надання платних послуг 
державними та комунальними навчальними закладами”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України від 30.11.2010 за № 1196/18491

Державної служби якості освіти

«Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи 
забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти» від 30.11.2020 № 01-11/71

Листи Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини 
з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти від 08.06.2018 
№ 609

“Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 
у закладах дошкільної освіти” від 14.02.2019 № 1/11-1491

“Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти” від 
25.06.2020 № 1/9-348

Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік від 07.07.2021 № 1/9-344

https://drive.google.com/file/d/1zY_4cY7C5IMyWNGjgfseLYY8slBife19/view
https://drive.google.com/file/d/1zY_4cY7C5IMyWNGjgfseLYY8slBife19/view
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0100-18#Text
about:blank
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0154-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1119-20#Text
about:blank
about:blank
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-vihovatel-zakladu-doshkilnoyi-osviti
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
https://sqe.gov.ua/law/nakaz-derzhavnoi-sluzhbi-yakosti-osviti-23/
https://sqe.gov.ua/law/nakaz-derzhavnoi-sluzhbi-yakosti-osviti-23/
https://sqe.gov.ua/law/nakaz-derzhavnoi-sluzhbi-yakosti-osviti-23/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-ta-dotrimannya-vimog-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-u-zakladah-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-roboti-ta-dotrimannya-vimog-z-pitan-ohoroni-praci-ta-bezpeki-zhittyediyalnosti-u-zakladah-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-stvorennya-inklyuzivnogo-osvitnogo-seredovisha-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/planuvannya-roboti-zakladu-doshkilnoyi-osviti-na-rik
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“Про організацію освітнього процесу в умовах військових дій”  від 06.03.2022 № 1/3371-22 ;

“Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового 
режиму воєнного стану” від 07.03.2022 № 1/3378-22

“Щодо особливостей застосування норм трудового законодавства, дистанційної форми роботи під 
час дії правового режиму воєнного
стану” від 15.03.2022 № 1/3463-22

“Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб” від 
17.03.2022 № 1/3475-22 

“Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного 
стану” від 29.03.2022 № 1/3737-22 

Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні 
02.04.2022 № 1/3845-22

Про методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти в 
літній період від 22.06.2022 № 1/6894-22

“Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти та захисту законних прав працівників” від 
04.10.2022 № 1/11679-22

“Про забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за результатами 
дослідження ECERS-3” від 06.10.2022 № 1/11743-22

“Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у 
період воєнного стану в Україні” від 21.10.2022 № 1/12392-22

 
Косенчук О.Г., Регент А.В., Стягунова О.О.  Методичні рекомендації про 

впровадження професійного стандарту вихователя закладу дошкільної освіти. 
К.:Державна установа «Український інститут розвитку освіти». 2022. 16  с.

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86062/
https://bit.ly/3w7BUtN
https://bit.ly/3w7BUtN
https://bit.ly/3tZpgdP
https://bit.ly/3tZpgdP
https://bit.ly/3tZpgdP
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/85999/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86164/
https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/86164/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-rekomendaciyi-dlya-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-na-period-diyi-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-v-litnij-period
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-metodichni-rekomendaciyi-shodo-organizaciyi-osvitnogo-procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-v-litnij-period
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyi-diyalnosti-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-ta-zahistu-zakonnih-prav-pracivnikiv
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-yakosti-osvitnogo-procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-za-rezultatami-doslidzhennya-ecers-3
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-yakosti-osvitnogo-procesu-v-zakladah-doshkilnoyi-osviti-za-rezultatami-doslidzhennya-ecers-3
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-atestaciyu-ta-pidvishennya-kvalifikaciyi-pedagogichnih-pracivnikiv-zakladiv-doshkilnoyi-osviti-u-period-voyennogo-stanu-v-ukrayini

