
 

ОСОБИСТІСНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ДИТИНИ  

02.04.2021 р. 

02 квітня 2021 року відбувся другий вебінар щодо впровадження оновленого 

Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти), 

відповідно до Програми підвищення кваліфікації (організатори: Міністерство освіти 

і науки України, Державна установа «Український інститут розвитку освіти» за 

підтримки авторського 

колективу розробників 

Державного стандарту 

дошкільної освіти).  

Модератор вебінару - 

Ольга КОСЕНЧУК, 

кандидат педагогічних 

наук, доцент, начальниця 

відділу дошкільної та 

початкової освіти УІРО.  

Головна тема зустрічі «Освітній напрям «Особистість дитини»: сутність і 

умови реалізації».   

Експерти: 

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»  

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


 

У своєму виступі спікери акцентували увагу на  особистісному розвитку дитини 

дошкільного віку та діяльнісному підході, як ключового шляху реалізації завдань 

оновленого БКДО. 

Ольга Байєр охарактеризувала 

особистісну компетентність дитини, 

особливості набуття нею досвіду в різних 

видах діяльності, розкрила умови та принципи 

реалізації особистісно-зорієнтованої взаємодії 

в закладі дошкільної освіти. Зокрема зазначила: 

«Дорослі у різних видах діяльності несвідомо впливають на особистісний 

розвиток дитини, однак, не часто замислюються про  результативність 

такого впливу. Адже важливими у взаємодії є не оцінка дорослим дій дитини, а 

підтримка можливостей, пізнавальної активності, позитивної 

налаштованості до дії, емоційних переживань, реалістичних намірів тощо». 

 



Умовами і принципами реалізації особистісно-зорієнтованої взаємодії, що 

позитивно вливають на формування компетентності дитини, спікерами визначено: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рівень готовності до застосування методичної інформації отриманої від 

психологів, учасники демонстрували у перебігу групової взаємодії під керівництвом 

досвідчених модераторів. Кожна група презентувала спільні напрацювання щодо 

ефективних прийомів, форм і методів організації діяльності дітей дошкільного віку в 

розвивальних осередках, які сприяють формуванню особистісної компетентності. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На завершення заходу учасники вебінару висловили свої враження, побажання 

організаторам та щиру подяку і захоплення спікерам. Друга зустріч з регіональними 

представниками дошкільної освіти впевнила, що онлайн марафон з імплементації 

оновленого Стандарту потрібний, дієвий і сприятиме підвищенню якості  та 

доступності дошкільної освіти в Україні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третій вебінар з теми: «Сутнісна характеристика освітнього напряму 

«Особистість дитини: рухова та здоров’язбережувальна компетентності» (спікер 

Наталія ЛЕВІНЕЦЬ, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки 

і психології дошкільної освіти Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова) відбудеться 7 квітня 2021 року. 

 

Дякуємо всім учасникам за співпрацю!  

 

 

 


