
 

ОСОБИСТІСТЬ ДИТИНИ: РУХОВА ТА 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНОСТІ 

07.04.2021 р. 

7 квітня 2021 року відбувся третій вебінар відповідно до Програми підвищення 

кваліфікації щодо впровадження оновленого Державного стандарту дошкільної освіти 

(організатори: Міністерство освіти і науки України, Державна установа 

«Український інститут розвитку освіти» та авторський колектив розробників 

оновленого БКДО).  

Знаково, що проблема формування здоров’язбережувальної компетентності 

дитини дошкільного віку обговорювалася у Всесвітній день здоров’я. Про що і 

наголосила на початку зустрічі модератор вебінару - Ольга КОСЕНЧУК, кандидат 

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

 

 

 

 

 

Тему вебінару: «Сутнісна характеристика освітнього 

напряму «Особистість дитини»: рухова та 

здоров’язбережувальна компетентності»  грунтовно 

розкрила експерт - Наталія ЛЕВІНЕЦЬ, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і 

психології дошкільної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова 

 

 

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


Виступ спікера зосереджено на одному з найважливіших завдань дошкільної 

освіти – забезпечення сприятливих умов для гармонійного фізичного розвитку дитини. 

Зокрема, Наталія Левінець зазначила: 

«Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей 

дошкільного віку має відбуватися у процесі активної взаємодії з 

дорослими, дітьми та однолітками в особистісно-орієнтованій парадигмі 

накопичення позитивного досвіду здоров’язбережувальної поведінки. 

Організовуючи освітню діяльність з даного напряму варто зважати на 

те, що на формування здоров’язбережувальної компетентності дитини 

впливає не лише зміст, а й форма і спосіб взаємодії дорослого з дитиною». 

 

У своєму виступі експерт наголосила на показниках сформованості 

здоров’язбережувальної та рухової компетентності дитини дошкільного віку й 

окреслила шляхи та умови їхнього формування. 

 

 

 



 

Не зважаючи на те, що зустріч відбувалася у форматі онлайн, Наталія Левінець 

активізувала сприйняття інформації стажистами, застосовуючи інтерактивні форми 

спілкування: емоційний відгук, зворотній зв’язок тощо.  

 

Друга частина зустрічі традиційно відбулася у формі групової взаємодії з 

модераторами. Які спрямовували роботу команд, надихали та узагальнювали ідеї. 

 

 



 

Представлені практичні напрацювання груп засвідчують високу професійну 

зацікавленість учасників вебінарів, які готові до змін задля підвищення якості і 

доступності дошкільної освіти в Україні. 

Спікери наступного (четвертого) вебінару (09.04.2021 р.) анонсували тему 

виступів та висловили сподівання на спільну і продуктивну роботу. 

 

Дякуємо всім учасникам за співпрацю!  

 

 

 


