
до Міжнародного Дня захисту дітей

Всеукраїнський 
онлайн марафон

«Реалізація змісту 
Державного стандарту

дошкільної освіти 
в парціальних програмах»



Міністерство освіти і науки України  спільно з державною 
установою «Український інститут розвитку освіти» у партнерстві 
з видавництвом «Ранок» за участю авторів парціальних програм 
запрошують долучитися до Всеукраїнського онлайн марафону «Реалі-
зація змісту Державного стандарту дошкільної освіти  в парціальних 
програмах « (серія із 7 онлайн зустрічей) 
             Мета заходу: виявлення і популяризація сучасного якісного 
педагогічного досвіду щодо імплементації Базового компонента 
дошкільної освіти 2021 р. (стандарту дошкільної освіти) (далі – 
стандарту) в закладах дошкільної освіти різних форм власності.

Реєстрація за покликанням: https://docs.google.com/forms 
02.06. 2022 з 17.00 – 18.00 Перша зустріч

Презентація від авторів: «Лідер живе в кожному. Парціальна програма для закладів 
дошкільної освіти по формуванню лідерського потенціалу дітей дошкільного віку»

Трансляція за покликанням:  https://www.youtube.com/watch?v=WqegJx0wuoA

експерти:

Наталія Василівна Гавриш доктор педагогічних наук, професор 

Ольга Костянтинівна 
Безсонова

кандидат педагогічних наук, директор 
комунального закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) № 67 «Сонячний» комбінованого
типу Краматорської міської ради

Ольга Геннадіївна Косенчук кандидат педагогічних  доцент, начальник відділу 
дошкільної та початкової освіти державної 
установи “Український інститут розвитку освіти”

                                   

Міжнародний день захисту дітей — святкується щорічно 1 червня.  
Був заснований в листопаді 1949 у Парижі рішенням сесії Ради   
Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше «Міжнародний 
день захисту дітей» відзначався в 1950-му році в 51 країні світу. ООН 
підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров’я ді-

тей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.

Міжнародний день невинних дітей — жертв агресії — 
відмічається щорічно 4 червня, починаючи з 1983 року 

за рішенням Генеральної Асамблеї ООН (1982).

Станом на 24.05.2022 р., в Україні, в наслідок війни, розв’язаної 
російською федерацією, загинуло 234 дитини, постраждали 

433 дитини (без повного врахування з місць активних 
військових дій). 

(Головна - Офіс Генерального прокурора (gp.gov.ua))

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpn7TlHkORVOjm1h6V0leZFu4nOLSzXneo8HaK_jRt2d1KXg/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=WqegJx0wuoA
https://www.gp.gov.ua/


09.06. 2022 з 17.00 – 18.00 Друга зустріч

Презентація парціальних програм з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності 
дітей дошкільного віку.

Трансляція за покликанням:  https://youtu.be/ATOxBfoStSk

Експерт:

Наталія Василівна Гавриш доктор педагогічних наук, професор 

Наталія Валентинівна 
Левінець 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки і психології дошкільної освіти НПУ ім. 
Драгоманова 

Модератор Ольга Геннадіївна Косенчук кандидат педагогічних  доцент, начальник 
відділу дошкільної та початкової освіти 
державної установи “Український інститут 
розвитку освіти”

16.06. 2022 з 17.00 – 18.00 Третя зустріч

Презентація парціальної програми «Дитяча хореографія. Програма хореографічної 
діяльності дітей від 3-х до 7-ми років.»

Трансляція за покликанням: https://youtu.be/AX9kHKyftPQ

Експерт:

Наталія Василівна Гавриш доктор педагогічних наук, професор 

Антоніна Семенівна Шевчук  

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри дошкільної та початкової освіти 
Ізмаїльського державного гуманітарного
університету

Модератор Ольга Геннадіївна Косенчук кандидат педагогічних  доцент, начальник 
відділу дошкільної та початкової освіти 
державної установи “Український інститут 
розвитку освіти”

Наступні теми буде повідомлено додатково

Зареєстровані учасники, які успішно пройдуть тестування, 
отримають безкоштовний сертифікат учасника!

https://youtu.be/AX9kHKyftPQ

