
ГРАФІК 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо
впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти

(Державного стандарту дошкільної освіти)



Дата Тема Експерт

31.03.2021

16:00-18:00

Тема 1. Доступна та якісна

дошкільна освіта. Умови

реалізації Державного стандарту

дошкільної освіти

Світлана НЕРЯНОВА, начальник відділу
дошкільної освіти Головного управління
загальної середньої та дошкільної освіти
директорату дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти МОН України;

Тамара ПІРОЖЕНКО, доктор психологічних наук,
професор, завідувач лабораторії психології
дошкільника Інституту психології імені
Г.С.Костюка Національної академії педагогічних
наук України

02.04.2021

16:00-18:00

Тема 2. Особистісна

компетентність дитини

Тамара ПІРОЖЕНКО, доктор психологічних наук,
професор, завідувач лабораторії психології
дошкільника Інституту психології імені
Г.С.Костюка Національної академії педагогічних
наук України;

Ольга БАЙЄР, кандидат психологічних наук,
доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти
комунального закладу «Запорізький обласний
інститут післядипломної педагогічної освіти»

07.04.2021

16:00-18:00

Тема 3. Сутнісна характеристика

освітнього напряму «Особистість

дитини»: рухова та

здоров’язбережувальна

компетентності

Наталія ЛЕВІНЕЦЬ, кандидат педагогічних наук,
доцент, доцент кафедри педагогіки і психології
дошкільної освіти Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова



Дата Тема Експерт

09.04.2021

16:00-18:00

Тема 4. Нові вектори

освітнього напряму «Дитина

в сенсорно- пізнавальному

просторі»

Олена БРЕЖНЄВА, доктор педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти
Маріупольського державного університету;

Марина МАШОВЕЦЬ, кандидат педагогічних
наук, доцент, заступник директора
Педагогічного інституту з науково-методичної та
навчальної роботи Педагогічного інституту
Київського університету імені Бориса Грінченка;

Ольга БЕЗСОНОВА, кандидат педагогічних наук,
директор комунального дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 67
«Сонячний» комбінованого типу Краматорської
міської ради

14.04.2021

16:00-18:00

Тема 5. Зміст та завдання

освітнього напряму

«Дитина в природному

довкіллі»

Наталія ГАВРИШ, доктор педагогічних наук,

професор кафедри психології і педагогіки

дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького

державного педагогічного університету імені

Григорія Сковороди; головний науковий

співробітник лабораторії дошкільної освіти і

виховання Інституту проблем виховання НАПН

України;

Людмила ЗАГОРОДНЯ, доктор педагогічних

наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної

педагогіки і психології Глухівського

національного педагогічного університету імені

Олександра Довженка



Дата Тема Експерт

16.04.2021

16:00-18:00

Тема 6. Домінанта освітнього

напряму «Гра дитини»

Тамара ПІРОЖЕНКО, доктор психологічних
наук, професор, завідувач лабораторії
психології дошкільника Інституту психології
імені Г.С. Костюка Національної академії
педагогічних наук України;

Оксана КОРНЄЄВА, кандидат педагогічних
наук, директор Костянтинівського
дошкільного навчального закладу № 31
«Мир» Костянтинівської міської ради
Донецької області;

Оксана РОМА, керівник освітніх ініціатив The
LEGO Foundation в Україні

21.04.2021

16:00-18:00

Тема 7. Нові стратегії

змістового компоненту

освітнього напряму «Дитина в

соціумі»

Ольга КОСЕНЧУК, кандидат педагогічних
наук, доцент, начальник відділу дошкільної
та початкової освіти ДУ «Український інститут
розвитку освіти»

23.04.2021

16:00-18:00

Тема 8. Характеристика

освітнього напряму

«Мовлення дитини»

Наталія ГАВРИШ, доктор педагогічних наук,
професор кафедри психології і педагогіки
дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького
державного педагогічного університету імені
Григорія Сковороди; головний науковий
співробітник лабораторії дошкільної освіти і
виховання Інституту проблем виховання
НАПН України



Дата Тема Експерт

28.04.2021

16:00-18:00

Тема 9. Особливості змісту

освітнього напряму «Дитина у

світі мистецтва»

Олена ПОЛОВІНА, кандидат педагогічних наук,

доцент, доцент кафедри дошкільної освіти

Педагогічного інституту Київського університету

імені Бориса Грінченка

30.04.2021

16:00-18:00

Тема 10. Характеристика

освітнього напряму

«Особистість дитини.

Спортивні ігри (шахи, футбол,

баскетбол)»

Наталія ЛЕВІНЕЦЬ, кандидат педагогічних

наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і

психології дошкільної освіти Національного

педагогічного університету імені

М.П.Драгоманова

05.05.2021

16:00-18:00

Тема 11. «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі.

Комп’ютерна грамота»:

готуємо педагогів до

впровадження освітнього

напряму

Ольга РЕЙПОЛЬСЬКА, кандидат педагогічних

наук, доцент, завідувач лабораторії дошкільної

освіти і виховання Інституту проблем

виховання Національної академії педагогічних

наук України

07.05.2021

16:00-18:00

Тема 12. Реалізація

Державного стандарту

дошкільної освіти за освітнім

напрямом «Мовлення дитини.

Основи грамоти»

Наталія ГАВРИШ, доктор педагогічних наук,

професор кафедри психології і педагогіки

дошкільної освіти Переяслав-Хмельницького

державного педагогічного університету імені

Григорія Сковороди; головний науковий

співробітник лабораторії дошкільної освіти і

виховання Інституту проблем виховання НАПН

України



Дата Тема Експерт

12.05.2021

16:00-18:00

Тема 13. Особливості

освітнього напряму «Мовлення

дитини. Іноземна мова»

Ірина МОРДОУС, кандидат педагогічних наук,

доцент, доцент кафедри методології науки та

міжнародної освіти Національного

педагогічного університету імені

М.П.Драгоманова;

Наталія ВОЛОЩЕНКО, доцент кафедри

педагогіки і психології дошкільної освіти

Національного педагогічного університету

імені М.П. Драгоманова

14.05.2021

16:00-18:00

Тема 14. Сутність і зміст

освітнього напряму «Дитина в

соціумі. Соціально-фінансова

грамотність»

Ольга РЕЙПОЛЬСЬКА, кандидат педагогічних

наук, доцент, завідувач лабораторії дошкільної

освіти і виховання Інституту проблем

виховання Національної академії педагогічних

наук України

19.05.2021

16:00-18:00

Тема 15. Зміст і умови

реалізації освітнього напряму

«Дитина у світі мистецтва.

Хореографія»

Антоніна ШЕВЧУК, кандидат педагогічних

наук, доцент, доцент кафедри дошкільної та

початкової освіти Ізмаїльського державного

гуманітарного університету



Дата Тема Експерт

21.05.2021

16:00-18:00

Тема 16. Забезпечення

наступності між дошкільною та

початковою освітою в

реалізації перспектив розвитку

дитини

Світлана НЕРЯНОВА, начальник відділу
дошкільної освіти Головного управління
загальної середньої та дошкільної освіти
директорату дошкільної, шкільної, позашкільної
та інклюзивної освіти МОН України;

Тамара ПІРОЖЕНКО, доктор психологічних наук,
професор, завідувач лабораторії психології
дошкільника Інституту психології імені
Г.С.Костюка Національної академії педагогічних
наук України


