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Організаційний комітет: 
 
Міністерство освіти і науки України 
м. Київ, пр-т. Перемоги, 10 
Тел.: (44) 481-47-68 
Факс: (44) 481-47-68 
E-mail: mon@mon.gov.ua  
 

 
Підкомітет з питань раннього 
розвитку та дошкільної освіти 
Комітету Верховної Ради України з 
питань освіти, науки та інновацій 
м. Київ, вул. Садова, 3-а 
Тел.: (044) 255-35-32 
Факс: (044) 255-25-72 
E-mail: voronov@rada.gov.ua  
 

Національна академія педагогічних  
наук України 
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А 
Тел.: (44) 489-0860 
Факс: (44) 489-0860 
E-mail: info@naps.gov.ua 

Інститут проблем виховання НАПН 
України 
м. Київ, вул. М. Берлинського, 9 
Тел.: (44) 455-53-38 
Факс: (44) 489-0860 
E-mail: ipv_info@ukr.net  
 

 

 

У підготовці та проведенні заходу беруть участь: 

Державна установа «Український інститут розвитку освіти».  

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної 

освіти». 

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.  

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН 

України. 
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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних 
наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член 
(академік) Національної академії наук і Національної академії 
педагогічних наук України (голова) 

 
Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-президент Національної 

академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України 
(заступник голови) 

 
Топузов Олег Михайлович – віце-президент Національної академії 

педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-
кореспондент Національної академії педагогічних наук України 

 
Сисоєва Світлана Олександрівна – академік-секретар відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) 
Національної академії педагогічних наук України 

 
Бех Іван Дмитрович – директор Інституту проблем виховання Національної 

академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, 
професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних 
наук України 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Воронов Володимир Анатолійович – голова підкомітету з питань раннього 
розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань 
освіти, науки та інновацій (голова) 

 
Рогова Віра Борисівна – заступник Міністра освіти і науки України 
(співголова) 
 
Сисоєва Світлана Олександрівна – академік-секретар відділення загальної 

педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук 
України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) 
Національної академії педагогічних наук України (співголова) 

 
Нерянова Світлана Іванівна – начальник відділу дошкільної освіти 

Департаменту дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти 
Міністерства освіти і науки України  

 
Рейпольська Ольга Дмитрівна – завідувач лабораторії дошкільної освіти і 

виховання Інституту проблем виховання Національної академії 
педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент 

 
Льодіна Ольга Володимирівна – помічник-консультант голови підкомітету 

Верховної Ради України з питань раннього розвитку та дошкільної 
освіти Комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та 
інновацій 

 

 
  



ПЛАН ЗАХОДІВ  
 

20 вересня 2021 р. – День відкриття  
Урочисті заходи з нагоди відкриття тижня працівників дошкільної 

освіти  
«Дошкільна освіта України – 30» 

Початок: 13.00 
Місце проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16 а, м. Київ.  

 
21 вересня 2021 р. – День інновацій  

Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти: 
інноваційний поступ дошкілля в Україні  (за програмою) 
Ключові доповіді 
Інноваційний блок 
Лінки підключення для доповідачів:  
https://zoom.us/j/91677798275?pwd=SlRTVlNjQ2YzalMxSS9UTHh6MkZkUT09 
Ідентифікатор конференції: 916 7779 8275 
Код доступу: 2021 
 
 

Лінки підключення для учасників:  
https://www.facebook.com/UAMON  
https://www.facebook.com/uied.org.ua   
 

22 вересня 2021 р. – День взаємодії   
 

9.30 – 10.10 
Вебінар 

Тема: Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики та 
перспективи 

Вебінар проводять: Гавриш Наталія Василівна – головний науковий 
співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем 
виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;  

Васильєва Світлана Андріївна – старший науковий співробітник 
лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України, старший науковий співробітник 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/94408209390?pwd=eE8yT1JwNmJNUjBEaHJZTTZjbWRvUT09  

Ідентифікатор конференції: 944 0820 9390 
Код доступу: 2021 

 
10.20 – 11.00 

Вебінар 
Тема: Проєктування цифрового освітньо-виховного середовища для 

раннього розвитку дітей 

https://zoom.us/j/91677798275?pwd=SlRTVlNjQ2YzalMxSS9UTHh6MkZkUT09
https://www.facebook.com/UAMON
https://www.facebook.com/uied.org.ua
https://zoom.us/j/94408209390?pwd=eE8yT1JwNmJNUjBEaHJZTTZjbWRvUT09


Вебінар проводить: Рейпольська Ольга Дмитрівна – завідувач 
лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/93245474978?pwd=TnN1UHRhbnloUFhEenJneDdhMUduZz09  

Ідентифікатор конференції: 932 4547 4978 
Код доступу: 2021 
  

11.10 – 11.50 
Вебінар 

Тема: Прийняття дитиною дошкільного віку цінностей: досвід 
впровадження 

Вебінар проводять: Піроженко Тамара Олександрівна – завідувач 
лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, 
доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України;  

Соловйова Людмила Іванівна – старший науковий співробітник 
лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, 
кандидат психологічних наук 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/99503852338?pwd=aWFmaWFvNC9KYUZ4eXJGK3YvZDhRUT09 

Ідентифікатор конференції: 995 0385 2338 
Код доступу: 2021 

 
12.00 – 12.40 

Вебінар 
Тема: Вихователь і дитина: перспективи подальшого 

впровадження педагогічної системи «Впевнений Старт»  
Вебінар проводять: Піроженко Тамара Олександрівна – завідувач 

лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, 
доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної 
академії педагогічних наук України;  

Хартман Олена Юріївна – старший науковий співробітник лабораторії 
психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, кандидат 
психологічних наук, старший науковий співробітник 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/98822579917?pwd=ZStMMjMyblBOUGp4am9qTmR5cVQ3UT09 

Ідентифікатор конференції: 988 2257 9917 
Код доступу: 2021 
 

23 вересня 2021 р. – День розвитку 
9.30 – 10.10 

Вебінар 

https://zoom.us/j/93245474978?pwd=TnN1UHRhbnloUFhEenJneDdhMUduZz09
https://zoom.us/j/99503852338?pwd=aWFmaWFvNC9KYUZ4eXJGK3YvZDhRUT09
https://zoom.us/j/98822579917?pwd=ZStMMjMyblBOUGp4am9qTmR5cVQ3UT09


Тема: Новий формат освітнього середовища для дітей дошкільного 
віку  

Вебінар проводить: Костенко Тетяна Миколаївна – кандидат 
психологічних наук, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями зору, 
директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту 
спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/7016213570?pwd=M1FNcEY2YlpMOEpVM1FDVG9MUzcvZz09  

Ідентифікатор конференції: 955 3760 4035 
Код доступу: 2021 
 

10.20 – 11.00 
Вебінар 

Тема: Послуги раннього втручання для дітей з особливими 
освітніми потребами: досвід та перспективи 

Вебінар проводить: Литовченко Світлана Віталіївна – кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти 
дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології 
імені Миколи Ярмаченка НАПН України, вчитель-сурдопедагог ІРЦ № 3 
Деснянського району м. Києва 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/96596931674?pwd=U01TUjkwV1dXaHJNRjFPOHdPYVl4QT09  

Ідентифікатор конференції: 965 9693 1674 
Код доступу: 2021  

 
11.10 – 11.50 

Вебінар 
Тема: Організація здорового харчування в закладах дошкільної 

освіти 
Вебінар проводять: Омельяненко Ніна Володимирівна – голова 

правління Веукраїнської громадської організації «Асоціація працівників 
дошкільної освіти»; 

Скапа Тетяна Володимирівна – в.о. керівника експертної групи з питань 
профілактики неінфекційних захворювань та формування здорового способу 
життя Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності 
Міністерства охорони здоров’я України 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/99901740938?pwd=L2ZuNVVacktTcjNyRnlmOXI2aWNxQT09  

Ідентифікатор конференції: 999 0174 0938 
Код доступу: 2021 

 
12.00 – 12.40 

Вебінар 

https://zoom.us/j/7016213570?pwd=M1FNcEY2YlpMOEpVM1FDVG9MUzcvZz09
https://zoom.us/j/96596931674?pwd=U01TUjkwV1dXaHJNRjFPOHdPYVl4QT09
https://zoom.us/j/99901740938?pwd=L2ZuNVVacktTcjNyRnlmOXI2aWNxQT09


 Тема: Як успішно взаємодіяти з батьками: партнерство в дії 
Вебінар проводить: Парфьонова Олена Ігорівна – співголова 

громадського об’єднання «Батьки SOS» 
Лінк підключення: 

https://zoom.us/j/93203831223?pwd=azhiQXV0NHlRVDhZVFNFR0Jud0dKdz09  
Ідентифікатор конференції: 932 0383 1223 
Код доступу: 2021 
 

12.50 – 13.30 
Вебінар  

Тема: Як керівникові почуватися впевнено під час перевірки закладу 
дошкільної освіти 

Вебінар проводить: Льодіна Ольга Володимирівна – юрист у сфері 
приватної освіти для дітей, помічник-консультант голови підкомітету 
Верховної Ради України з питань раннього розвитку та дошкільної освіти 
Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій 

Лінк підключення: 
https://zoom.us/j/94770887586?pwd=TkpEdTJUQkFkT0F5UGNTOU1NSk9pZz09   

Ідентифікатор конференції: 947 7088 7586 
 Код доступу: 2021 

 
24 вересня 2021 р. 

Онлайн-трансляція за посиланням: https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE 
Початок: 10.00 
Презентація позитивного досвіду роботи закладів дошкільної освіти 

України.  
Вшанування найкращих працівників дошкільної освіти. 

https://zoom.us/j/93203831223?pwd=azhiQXV0NHlRVDhZVFNFR0Jud0dKdz09
https://zoom.us/j/94770887586?pwd=TkpEdTJUQkFkT0F5UGNTOU1NSk9pZz09
https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE


КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ 

ПІДКОМІТЕТ З ПИТАНЬ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ



ПІДКОМІТЕТ З ПИТАНЬ РАННЬОГО РОЗВИТКУ ТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КОМІТЕТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ОСВІТИ, НАУКИ ТА ІННОВАЦІЙ 



 





ПЛАН ЗАХОДІВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТИЖНЯ ДОШКІЛЛЯ
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м. Київ


		Організаційний комітет:



		

Міністерство освіти і науки України

м. Київ, пр-т. Перемоги, 10

Тел.: (44) 481-47-68

Факс: (44) 481-47-68

E-mail: mon@mon.gov.ua 



		

Підкомітет з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

м. Київ, вул. Садова, 3-а

Тел.: (044) 255-35-32

Факс: (044) 255-25-72

E-mail: voronov@rada.gov.ua 





		Національна академія педагогічних 

наук України

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 52-А

Тел.: (44) 489-0860

Факс: (44) 489-0860

E-mail: info@naps.gov.ua

		Інститут проблем виховання НАПН України

м. Київ, вул. М. Берлинського, 9

Тел.: (44) 455-53-38

Факс: (44) 489-0860

E-mail: ipv_info@ukr.net 











У підготовці та проведенні заходу беруть участь:

Державна установа «Український інститут розвитку освіти». 

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація працівників дошкільної освіти».

Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. 

Інститут спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України.









НАУКОВИЙ КОМІТЕТ

		Кремень Василь Григорович – Президент Національної академії педагогічних наук України, доктор філософських наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії наук і Національної академії педагогічних наук України (голова)





		Луговий Володимир Іларіонович – перший віце-президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України (заступник голови)





		Топузов Олег Михайлович – віце-президент Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України





		Сисоєва Світлана Олександрівна – академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України





		Бех Іван Дмитрович – директор Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України





ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

		Воронов Володимир Анатолійович – голова підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій (голова)





		Рогова Віра Борисівна – заступник Міністра освіти і науки України (співголова)





		Сисоєва Світлана Олександрівна – академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії педагогічних наук України (співголова)





				Нерянова Світлана Іванівна – начальник відділу дошкільної освіти Департаменту дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України 





		Рейпольська Ольга Дмитрівна – завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент



Льодіна Ольга Володимирівна – помічник-консультант голови підкомітету Верховної Ради України з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної ради України з питань освіти, науки та інновацій
















ПЛАН ЗАХОДІВ 



20 вересня 2021 р. – День відкриття 

Урочисті заходи з нагоди відкриття тижня працівників дошкільної освіти 

«Дошкільна освіта України – 30»

Початок: 13.00

Місце проведення: КВЦ «Парковий», Паркова дорога, 16 а, м. Київ. 



21 вересня 2021 р. – День інновацій 

Всеукраїнська конференція працівників дошкільної освіти: інноваційний поступ дошкілля в Україні  (за програмою)

Ключові доповіді

Інноваційний блок

Лінки підключення для доповідачів: 

https://zoom.us/j/91677798275?pwd=SlRTVlNjQ2YzalMxSS9UTHh6MkZkUT09

Ідентифікатор конференції: 916 7779 8275

Код доступу: 2021





Лінки підключення для учасників: 

https://www.facebook.com/UAMON 

https://www.facebook.com/uied.org.ua  



22 вересня 2021 р. – День взаємодії  



9.30 – 10.10

Вебінар

Тема: Освіта дітей раннього та дошкільного віку: виклики та перспективи

Вебінар проводять: Гавриш Наталія Василівна – головний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 

Васильєва Світлана Андріївна – старший науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, старший науковий співробітник

Лінк підключення: https://zoom.us/j/94408209390?pwd=eE8yT1JwNmJNUjBEaHJZTTZjbWRvUT09 

Ідентифікатор конференції: 944 0820 9390

Код доступу: 2021



10.20 – 11.00

Вебінар

Тема: Проєктування цифрового освітньо-виховного середовища для раннього розвитку дітей

Вебінар проводить: Рейпольська Ольга Дмитрівна – завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент

Лінк підключення: https://zoom.us/j/93245474978?pwd=TnN1UHRhbnloUFhEenJneDdhMUduZz09 

Ідентифікатор конференції: 932 4547 4978

Код доступу: 2021

	

11.10 – 11.50

Вебінар

Тема: Прийняття дитиною дошкільного віку цінностей: досвід впровадження

Вебінар проводять: Піроженко Тамара Олександрівна – завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; 

Соловйова Людмила Іванівна – старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, кандидат психологічних наук

Лінк підключення: https://zoom.us/j/99503852338?pwd=aWFmaWFvNC9KYUZ4eXJGK3YvZDhRUT09

Ідентифікатор конференції: 995 0385 2338

Код доступу: 2021



12.00 – 12.40

Вебінар

Тема: Вихователь і дитина: перспективи подальшого впровадження педагогічної системи «Впевнений Старт» 

Вебінар проводять: Піроженко Тамара Олександрівна – завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України; 

Хартман Олена Юріївна – старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник

Лінк підключення: https://zoom.us/j/98822579917?pwd=ZStMMjMyblBOUGp4am9qTmR5cVQ3UT09

Ідентифікатор конференції: 988 2257 9917

Код доступу: 2021



23 вересня 2021 р. – День розвитку

9.30 – 10.10

Вебінар

Тема: Новий формат освітнього середовища для дітей дошкільного віку 

Вебінар проводить: Костенко Тетяна Миколаївна – кандидат психологічних наук, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями зору, директор Психологічного консультативно-тренінгового центру Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України

Лінк підключення: https://zoom.us/j/7016213570?pwd=M1FNcEY2YlpMOEpVM1FDVG9MUzcvZz09 

Ідентифікатор конференції: 955 3760 4035

Код доступу: 2021



10.20 – 11.00

Вебінар

Тема: Послуги раннього втручання для дітей з особливими освітніми потребами: досвід та перспективи

Вебінар проводить: Литовченко Світлана Віталіївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу освіти дітей з порушеннями слуху Інституту спеціальної педагогіки і психології імені Миколи Ярмаченка НАПН України, вчитель-сурдопедагог ІРЦ № 3 Деснянського району м. Києва

Лінк підключення: https://zoom.us/j/96596931674?pwd=U01TUjkwV1dXaHJNRjFPOHdPYVl4QT09 

Ідентифікатор конференції: 965 9693 1674

Код доступу: 2021 



11.10 – 11.50

Вебінар

Тема: Організація здорового харчування в закладах дошкільної освіти

Вебінар проводять: Омельяненко Ніна Володимирівна – голова правління Веукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти»;

Скапа Тетяна Володимирівна – в.о. керівника експертної групи з питань профілактики неінфекційних захворювань та формування здорового способу життя Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності Міністерства охорони здоров’я України

Лінк підключення: https://zoom.us/j/99901740938?pwd=L2ZuNVVacktTcjNyRnlmOXI2aWNxQT09 

Ідентифікатор конференції: 999 0174 0938

Код доступу: 2021



12.00 – 12.40

Вебінар

	Тема: Як успішно взаємодіяти з батьками: партнерство в дії

Вебінар проводить: Парфьонова Олена Ігорівна – співголова громадського об’єднання «Батьки SOS»

Лінк підключення: https://zoom.us/j/93203831223?pwd=azhiQXV0NHlRVDhZVFNFR0Jud0dKdz09 

Ідентифікатор конференції: 932 0383 1223

Код доступу: 2021



12.50 – 13.30

Вебінар 

Тема: Як керівникові почуватися впевнено під час перевірки закладу дошкільної освіти

Вебінар проводить: Льодіна Ольга Володимирівна – юрист у сфері приватної освіти для дітей, помічник-консультант голови підкомітету Верховної Ради України з питань раннього розвитку та дошкільної освіти Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій

Лінк підключення: https://zoom.us/j/94770887586?pwd=TkpEdTJUQkFkT0F5UGNTOU1NSk9pZz09  

Ідентифікатор конференції: 947 7088 7586

	Код доступу: 2021



24 вересня 2021 р.

Онлайн-трансляція за посиланням: https://www.youtube.com/c/MONUKRAINE

Початок: 10.00

Презентація позитивного досвіду роботи закладів дошкільної освіти України. 

Вшанування найкращих працівників дошкільної освіти.

