
 

Нові вектори освітнього напряму  

«ДИТИНА В СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» 

09.04.2021 р. 

9 квітня 2021 року відбувся четвертий вебінар онлайн марафону підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Державного 

стандарту дошкільної освіти відповідно до Програми підвищення кваліфікації 

(організатори: Міністерство освіти і науки України, Державна установа 

«Український інститут розвитку освіти», авторський колектив розробників 

Державного стандарту дошкільної освіти).  

З вітальним словом до учасників (понад 100 фахівців дошкільної освіти з різних 

регіонів України) звернулася модераторка вебінару Ольга КОСЕНЧУК, кандидат 

педагогічних наук, доцент, начальниця відділу дошкільної та початкової освіти УІРО. 

Яка зазначила, що все більше педагогічних працівників ЗДО виявляють професійний 

інтерес до онлайн зустрічей із розробниками оновленого документу. Адже виступи 

експертів, які містять методичні рекомендації та приклади практичного застосування 

форм, методів і прийомів роботи з дітьми дошкільного віку за різними освітніми 

напрямами, є нині надзвичайно актуальними для забезпечення якісної дошкільної 

освіти. 

 

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


Спікерами вебінару на тему «Нові вектори освітнього напряму «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі» були: 

Олена БРЕЖНЄВА, доктор педагогічних наук, доцент, 

завідувачка кафедри дошкільної освіти Маріупольського 

державного університету;                                                                                                 

                       

Марина МАШОВЕЦЬ, кандидат педагогічних наук, 

доцент, заступниця директора Педагогічного інституту з 

науково-методичної та навчальної роботи Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;  

 

Ольга БЕЗСОНОВА, кандидат педагогічних наук, 

директорка комунального дошкільного навчального закладу 

(ясла-садок) № 67 «Сонячний» комбінованого типу 

Краматорської міської ради 

 

У своєму виступі Олена Брежнєва окреслила завдання вебінару та особливості 

реалізації змісту освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», 

серед яких: 

 реалізація ідеї пізнавального розвитку дитячої особистості на засадах 

компетентнісного, діяльнісного, 

особистісно зорієнтованого, 

інтегрованого підходів; 

 формування 

ключових компетентностей 

дитини: предметно-практичної і 

технологічної; сенсорно-

пізнавальної, логіко-математичної, дослідницької; 

 забезпечення зв'язку між цінностями дошкільної освіти, змістом 

освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», процесом 

формування досвіду дитини в різних видах діяльності з орієнтуванням на результат 

сформованої компетентності. 



Зокрема спікерка зазначила, що: «Сенсорно-пізнавальна, логіко-математична 

компетентність це – здатність дитини 

використовувати власну сенсорну 

систему в процесі логіко-математичної 

і дослідницької діяльності. А 

результатом її сформованості на 

момент завершення дошкільної освіти є 

наявність пізнавальної мотивації, 

базису логіко-математичних, дослідницьких знань, набутих дитиною умінь та навичок 

(аналізу, порівняння, узагальнення, здійснення самоконтролю), пізнавальний досвід, 

що накопичується і використовується в різних видах дитячої діяльності».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У виступі озвучені методичні рекомендації щодо організації пізнавальної 

діяльності дітей дошкільного віку спрямованих на освітній результат: алгоритм дій, 

тактика реалізації педагогічних впливів, форми активності дітей у підготовленому 

середовищі тощо. 

  



Марина Машовець, у своєму виступі, розкрила переваги LEGO – 

конструювання у процесі формування компетентностей дитини: предметно-

практичної і технологічної; сенсорно-пізнавальної, логіко-математичної, 

дослідницької. До таких переваг віднесено: 

 Можливість експериментування з деталями та їх оригінального використання  

 Якість 

 Безпечність 

 Свобода у пошуку та виборі тематики і матеріалу 

 Можливість вдосконалення, варіювання, трансформації конструкцій 

 Інтеграція конструкцій  у різні види діяльності 

 Яскравість 

Виступ експерта супроводжувався демонстрацією різних практичних 

рекомендацій щодо застосування LEGO в роботі з дітьми дошкільного віку. 

Презентація ігор та вправ з використанням конструкторів отримала схвальні відгуки 

від педагогів-практиків, які з особливим зацікавленням розкрили для себе нові 

можливості  застосування знайомих засобів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виступ Ольги Безсонової, щодо 

формування у дітей предметно-практичної і 

технологічної компетентностей, зосереджений на 

різноманітних педагогічних технологіях, які 

використовуються в сучасних ЗДО в різних видах 

діяльності дітей: предметно-практичній, предметно-ігровій, конструктивній, 

художньо-практичній, господарсько-побутовій. 

 

Отримані знання учасники вебінару закріплювали у процесі практичної 

діяльності в групах. Кожна група у взаємодії з модератором опрацьовувала своє 

завдання та представляла спільний результат. Завдання: 

1. Розробити ситуації з використання графічних організаторів під час організації 

предметно-практичної та технологічної діяльності. 

2. Розробити зміст завдань для виконання в парах, трійках, четвірках. Мета: 

формування предметно-практичної та технологічної компетентності. 

3. Розробити варіанти ситуацій введення дітей у пізнавальну діяльність  сенсорно-

пізнавальної/логіко-математичної/дослідницької спрямованості (несподіванка, 

ситуація-проблема та інші). Мета: формувати емоційне-ціннісне ставлення до 

діяльності, викликати емоційну реакцію дітей, залучити їх в активний  пізнавальний 

процес.  

4. Розробити завдання трьох рівнів складності з Лего-конструювання: 

1)Добудувати  недобудований Лего-макет; 2) Відтворення готового зразка Лего-

будівлі; 3) Побудувати власну конструкцію з лего-цеглинок за заданими  умовами. 

Мета: розвивати сенсомоторні навички,  досліджуючи просторове розташування лего-

деталей, їх форму, колір, співвідношення частин тощо 

 



Робота в групах 

завжди супрводжується 

активністю, творчістю і 

високою професійністю 

стажистів. А практичні 

напрацювання 

вирізняються новизною 

та практичною 

спрямованістю, що 

надзвичайно корисно 

для реалізації змісту 

оновленого Стандарту дошкільної освіти. 

На завершення вебінару традиційно представлено тему та спікерів наступної 

зустрічі.  

 

 

 

Дякуємо всім учасникам за співпрацю!  

 

 

 


