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ПРОГРАМА 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ 
 

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 Закону України «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними 

постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) 

  

1 
Найменування 

програми 

«Мотиваційна сфера дітей дошкільного віку: нові стратегії у 

роботі вихователя» 

2 

Цільова аудиторія  Вихователі закладів дошкільної освіти, керівники гуртків,  

батьки і всі ті хто цікавиться питаннями мотиваційної сфери 

дошкільників.  

3 Мета програми 

- розвинути механізми підвищення мотивації дітей 

дошкільного віку 

- проаналізувати різновиди мотиваторів «нового 

покоління» 

- визначити роль і способи використання «мотивації без 

примусу» 

- презентувати технологію підвищення мотивації дітей 

дошкільного віку 

4 Розробник програми  

Центр прогресивної освіти «Генезум». Автор програми: 

Макаренко Наталія Миколаївна, кандидатка психологічних 

наук, викладачка Криворізького державного педагогічного 

університету 

5 Зміст програми 

У першому модулі розкрито особливості мотиваційної 

сфери дітей дошкільного віку.  Наведені основні підходи до 

поняття «самогенеруюча мотивація». Визначено різновиди 

мотиваторів «нового покоління».   

У другому розділі розкрито основні ідеї до підвищення 

мотивації дошкільників. Описані особливості і значення 

«пікріплень» і мотивації без примусу. Презентовано 

технологію підвищення мотивації до навчання у дітей 

дошкільного віку.  

6 Обсяг програми 
16 годин / 0,5 кредиту Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи (ЄКТС) 



7 Форма навчання Дистанційна 

8 
Вид підвищення 

кваліфікації 
Курси 

9 

Перелік 

компетентностей, що 

вдосконалюватимуться 

/ набуватимуться 

- когнітивна гнучкість і адаптивність до освітніх змін; 

- здатність інноваційно вирішувати наукові і практичні 

професійні завдання; здійснювати підтримку і 

впровадження інноваційних форм і методів роботи 

вихователя; 

- здатність застосовувати технологію розвитку мотивації 

дітей дошкільного віку; 

- здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі, що 

передбачає проведення дослідження, застосування теорій 

та методів підвищення мотивації дошкільників 

10 
Строки виконання 

програми 

Відповідно до графіку, що розміщено на офіційному сайті 

https://genezum.org/  

Початок роботи курсу 17.04.2021 р.  

11 
Документ, що 

видається учасникам 
Сертифікат про успішне проходження онлайн-курсу  

12 

Забезпечення 

розміщення на веб-

сайті 

https://genezum.org/ 

 

 

Навчальний план курсу 

«Мотиваційна сфера дітей дошкільного віку: нові 

стратегії у роботі вихователя» 

 

 

Назва змістовних модулів і тем 

Кількість годин 

Усьо

го 

У тому числі 

Лекційні 

години 

Самостійна 

робота 

Години 

контролю 

1 2  4 5 

Змістовний модуль 1. Мотиваційна сфера дитини дошкільного віку 

Тема 1.1. Загальні характеристики 

мотиваційної сфери дошкільників  

2 1 1 - 

Тема 1.2. Самогенеруюча мотивація. 

Різновиди мотиваторів «нового 

покоління»  

2 1 1 - 

Підсумковий тест до модуля 1 2 - - 2 

Разом годин до модуля 1 6 2 2 2 

Змістовний модуль 2. Нові ідеї для підвищення мотивації дошкільників 

Тема 2.1. Підкріплення та мотивація 3 2 1 - 

https://genezum.org/
https://genezum.org/


без примусу: лайфхаки сучасного 

вихователя 

Тема 2.2. Технології підвищення 

мотивації до навчання у дошкільному 

віці 

3 2 1 - 

Підсумковий тест до модуля 2 2   2 

Разом годин до модуля 2 8 4 2 2 

Підсумковий тест до курсу 2 - - 2 

Усього годин 16 5 5 6 

 


