
 

 

 

НОВІ СТРАТЕГІЇ  ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ  

ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ «ДИТИНА В СОЦІУМІ» 

21.04.2021 р. 

Відбувся сьомий вебінар Програми підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників щодо впровадження оновленого Державного стандарту дошкільної освіти 

(організатори: Міністерством освіти і науки України, Державна установа 

«Український інститут розвитку освіти» за підтримки авторського колективу 

розробників оновленого Стандарту). 

 

Модератор вебінару і спікер зустрічі -                                  

Ольга КОСЕНЧУК, кандидат педагогічних наук, 

доцент, начальниця відділу дошкільної та початкової 

освіти УІРО.  

              У виступі, розробниця освітнього напряму «Дитина в 

соціумі», наголосила на важливості формування соціально-громадянської 

компетентності дітей у період дошкільного дитинства яка є складовою їхнього 

особистісного зростання. Ознайомила учасників вебінару із міжнародним досвідом 

роботи педагогів щодо формування громадянських компетентностей дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/04/01/Typova%20prohrama%20pidvyshchennya%20kvalifikatsiyi%20pedahohichnykh%20pratsivnykiv%20doshkilnoyi%20osvity.pdf


 

Ольга Косенчук зазначила: «Завдання та зміст освітнього напряму 

“Дитина в соціумі” реалізуються з урахуванням системи особистісних 

цінностей, здатностей, потреб, інтересів, активності дітей дошкільного 

віку. Індикаторами сформованості соціально-громадянської компетентності 

є емоційно-ціннісне ставлення дітей до суспільних подій та явищ, засвоєння 

ними системи знань та навичок, що визначаються Базовим компонентом 

дошкільної освіти.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Спікерка надала відповіді на запитання учасників щодо участі батьків та ролі 

вихователів у формуванні соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного 

віку. Окреслила основні завдання, зміст та форми роботи в закладі дошкільної освіти 

та в умовах сім’ї щодо імплементації змісту освітнього напряму оновленого 

Стандарту, який є предметом обговорення. 

 

З кожним наступним вебінаром зростає й активність роботи учасників у групах. 

Презентовані матеріали є творчим практичним доробком, який містить низку 

методичних рекомендацій для фахівців з дошкільної освіти, це: 

 проєктування розвивального простору з ознайомлення дітей з правами та 

обов’язками;  



 тематика заходів щодо участі батьків у 

формуванні соціально-громадянської 

компетентності дітей;  

 тематика 

заходів з метою 

залучення дітей 

до посильної 

участі в соціальних 

подіях;   

 рефлексія щодо 

готовності педагогів 

реалізувати зміст Стандарту за освітнім напрямом «Дитина у соціумі», аналіз 

переваг та ризиків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кожна зустріч онлайн марафону надихає організаторів і учасників Програми 

підвищення кваліфікації на подальші кроки забезпечення якості та доступності 

дошкільної освіти в Україні.  

 

На завершення вебінару анонсовано 

тему та спікера наступної зустрічі. 

 

 

 

Дякуємо всім учасникам за співпрацю!  


