
 

 

 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ  

«ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ. СПОРТИВНІ ІГРИ»  

30.04.2021 року 

Десятий вебінар Програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

організованого Міністерством освіти і науки України та Державною установою 

«Український інститут розвитку освіти» за участі авторського колективу розробників 

БКДО, присвячено варіативному складнику Державного стандарту дошкільної освіти 

(модераторка вебінару Ольга КОСЕНЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент, 

начальниця відділу дошкільної та початкової освіти УІРО). 

                         

ЕКСПЕРТ:                                                                                                            

Наталія ЛЕВІНЕЦЬ, кандидат педагогічних наук, 

доцент, доцент кафедри педагогіки і психології 

дошкільної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

 

У перебігу зустрічі обговорювалися питання формування спортивно-ігрової 

компетентності дітей дошкільного віку, яка за Стандартом дошкільної освіти 

визначається як: «Здатність дитини до пізнання та усвідомлення власної приналежності 

до обраного виду спортивної гри; спрямування психомоторної діяльності на досягнення 

умовної мети, дотримання єдиних правил спортивної діяльності як індивідуально, так і 
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в команді, які спрямовані на досягнення найкращого результату; вміння грати в 

спортивну гру за спрощеними правилами». 

Наталія ЛЕВІНЕЦЬ зазначила, що: «Заняття з використанням елементів 

спортивних ігор сприяють закріпленню та вдосконаленню рухових умінь та навичок, 

розвитку в дітей фізичних якостей, дозволяють задовольнити їхні інтереси і потреби 

в руховій сфері, навчити  володіти своїм тілом (управляти рухами), стабілізувати 

почуття і емоції, розвинути не тільки фізичні, але й психічні, інтелектуальні та 

морально-вольові якості». 

 Експертка ознайомила учасників вебінару з особливостями організації навчання 

дітей дошкільного віку елементам спортивних ігор та програмно-методичним 

забезпеченням означеного процесу, наголосила на необхідності систематичної й  

цілеспрямованої  роботи за окресленим освітнім напрямом. 



 

Обговорення виконаних групами завдань, це завжди найактивніша частина 

вебінарів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. На сьогоднішній зустрічі 

учасники з’ясовували  низку практико-зорієнтованих питань, серед яких: 

 ігри з елементами спорту в практиці дошкільної освіти: основні труднощі та 

перспективи широкого використання; 

 обговорення досвіду використання ігор з елементами спорту в роботі з 

дітьми; 

 алгоритм включення ігор з елементами спорту в практику роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку; 

 вимоги до підготовки вихователя здатного використовувати ігри з 

елементами спорту в роботі з дітьми старшого дошкільного віку. 

Кожен вебінар Програми підвищення кваліфікації не лише удосконалює 

професійну компетентність учасників, але сприяє усвідомленню ними ціннісних 

орієнтирів дошкільної освіти, задекларованих оновленим Стандартом. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЯКУЄМО ВСІМ УЧАСНИКАМ ЗА СПІВПРАЦЮ!  

 

 

 

Очікуємо на наступну зустріч 05.05.2021 року  

Тема: «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Комп’ютерна грамота»: 

готуємо педагогів до впровадження освітнього напряму 

Експертка:  

Ольга РЕЙПОЛЬСЬКА, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання 

Національної академії педагогічних наук України 

 

 

 


