
                                
 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Факультет педагогіки і психології 

Кафедра педагогіки і психології дошкільної освіти  

Кафедра педагогіки і методики початкового навчання 

 

Національна академія педагогічних наук України 

 Інститут проблем виховання 

 Лабораторія дошкільної освіти  

Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України 

Лабораторії психології дошкільника 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра дошкільної освіти педагогічного інституту  

 

Маріупольський державний університет   

кафедра дошкільної освіти 

 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

Кафедра дошкільної освіти та соціальної роботи 

Кафедра практичної психології 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у роботі Всеукраїнського круглого столу  

«Інноваційна стратегія Базового компоненту дошкільної 

освіти (2021) – нова якість вищої освіти». 
 

Круглий стіл відбудеться 18 січня 2021 року в онлайн-форматі 

Початок онлайн-трансляції о 12:00 годині (Google Meet) 

Посилання на зустріч: 

https://meet.google.com/ygq-xdii-tvi 

 

Мета круглого столу: об’єднання зусиль науковців, стейкхолдерів та 

практиків України щодо розповсюдження та впровадження оновленого 

стандарту дошкільної освіти; удосконалення, гармонізація освітніх програм та 

професійної підготовки майбутніх вихователів відповідно до потреб сьогодення 

у педагогічному закладі вищої освіти; зміцнення основ репутаційного капіталу 

педагогічних університетів, поруч з новою культурою якості та доброчесності. 

До участі запрошуються: науковці, викладачі університетів та обласних 

інститутів післядипломної педагогічної освіти, працівники методичних служб, 

керівники закладів дошкільної освіти, педагоги, батьки, працівники 

психологічної служби системи освіти, фахівці інших спеціальностей, хто 

опікується дитинством.  

https://meet.google.com/ygq-xdii-tvi


 

У програмі круглого столу доповіді розробників Базового компоненту 

дошкільної освіти (2021): 

 

Тамари Піроженко  

члена-кореспондента НАПН України, професора, доктора психологічних наук, 

завідувача лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені 

Г. С. Костюка НАПН України, м. Київ, Україна 

Наталії Гавриш 

доктора педагогічних наук, головного наукового співробітника Інституту 

проблем виховання НАПН України м. Київ, Україна   

Олени Брежнєвої 

доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри дошкільної освіти 

Маріупольського державного університету, м. Маріуполь, Україна. 

Ольги Рейпольської 

кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача лабораторії дошкільної освіти 

та виховання Інституту проблем виховання НАПН України, м. Київ, Україна 

Олени Половіної 

кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти Педагогічного 

інституту Київського університету Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 

 

За актуальною інформацією щодо круглого столу слідкуйте в мережах за 

посиланнями:  

 

 сторінка Факультету педагогіки та психології у Facebook 

https://www.facebook.com/fpp.npu.ua/ 

 

  сайт Факультету педагогіки та психології 

https://fpp.npu.edu.ua/ 

 

 сторінка кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти у Facebook 

https://www.facebook.com/Кафедра-педагогіки-і-психології-дошкільної-

освіти-та-дитячої-творчості-939559712813073 

 

  сайт кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти 

www.ppdt.npu.edu.ua 

   

 

Контактні особи: 

1. Топалова Марія Борисівна   +380993196177 

2. Отченко Галина Володимирівна   +380684048309 
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