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Всеукраїнського онлайн марафону 

«Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти в парціальних програмах» 

 

ДУ «Український інститут розвитку освіти» спільно з Міністерством освіти і науки України 

та у партнерстві з видавництвом «Ранок» 21 липня 2022 року організували та провели восьму 

зустріч в рамках Всеукраїнського онлайн марафону «Реалізація змісту Державного стандарту 

дошкільної освіти в парціальних програмах». 

 

 
 

Модератори онлайн марафону Ольга Косенчук – к.п.н., доцент, начальниця відділу 

дошкільної та початкової освіти ДУ «Український інститут розвитку освіти» та Наталія Гавриш 

- доктор педагогічних наук, професорка, експерт з дошкільної освіти презентували парціальну 

програму «Комп’ютерна грамота для малят», яку представила співавтор Оксана Болотова, 

вихователь-методист закладу дошкільної освіти №8 «Золотий півник» Білоцерківської міської 

ради, київської області. 

 

 
 

Година, яка була відведена на спілкування, наче «пролетіла». Адже інформацію про 

програму та її особливості доступно та професійно донесла до слухачів її співавтор. 

«Комп’ютерна грамота для малят» призначена для оволодіння дошкільниками основними 

навичками використання комп’ютера в ігровій діяльності, розвитку їх пізнавальної сфери та 

творчих здібностей. 

 

Слушним був той момент коли Оксана Миколаївна продемонструвала як в парціальній 

Програмі відображаються завдання освітнього напряму «Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі. Комп’ютерна грамота» в Стандарті дошкільної освіти (БКДО – 2021). Разом з 



модераторами дійшли висновку, що сформовані за програмою уявлення про комп’ютер як 

сучасний технічний ІКТ засіб, та елементарні навички роботи з ним дадуть дітям змогу 

почуватися компетентною в умовах сучасного інформаційного суспільства 

 

Отримані знання слухачі марафону можуть перевірити, виконавши тести. 

 

Трансляція зустрічі відбулась 21.07.22 0 17.00 за покликанням та з офіційної FB-сторінки 

УІРО і досі продовжує набирати велику кількість переглядів. 

 

Відповіді на попередні питання дізнайтеся під час виступу спікера, нові питання будуть 

розглянуті під відеотрансляціями зустрічей. 

 

У день нового ефіру тестування для попередньої теми закривається. 

 

Безкоштовний електронний сертифікат учасника за кожну зустріч отримайте на e-mail 

протягом тижня після проходження тестування за темами вебінарів. Техпідтримка заходів: e-

ranok@ukr.net 

  

Вчити себе самого – благородна справа, але ще більш благородна – вчити інших; до речі, 

останнє куди легше.  

Марк Твен   
 

 

 

#дошкілля #дошкільна_освіта #дошкільна_освіта 
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