«ОСВІТНЯ ЗИМОВА СЕСІЯ 2021: СУЧАСНІ ПІДХОДИ,
ПРОГРЕСИВНІ ІДЕЇ, МОДЕРНІ ПРАКТИКИ»
Програма підвищення кваліфікації
Розклад освітніх заходів
26.01-01.02.2021
Провідна тема «Академія сучасного педагога, або Як налаштуватися на
зміни та розвиток» педагогічної online-школи для дорослих
26.01. ВЕБІНАР «Батьківство та виховання батьків: або як допомогти
батьками стати хорошими батьками»
Спікер - ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти
27.01. ВЕБІНАР «Іммерсивне заняття: нове в дидактиці дошкільної освіти чи
забуті традиції?»
Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор кафедри дошкільної
освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик,
Голова Правління ГО «Академія розвитку особистості»
28.01 ВЕБІНАР «Освіта для сталого розвитку: орієнтири для професійного
зростання вихователів закладу дошкільної освіти»
Спікер - НАТАЛІЯ МИСЬКОВА, доцент кафедри дошкільної педагогіки,
психології та фахових методик Хмельницької гуманітарно-педагогічної
академії, кандидат педагогічних наук, доцент, тренер Міжнародного проєкту
«Освіта для сталого розвитку в дії»
29.01 ВЕБІНАР «Коучинг і педагогіка − перспективи майбутнього»
Спікер - ТЕТЯНА ВОЗНЮК, дитячий арт-терапевт, арт-коуч; ДНЗ №71 м.
Житомир
01.02 ВЕБІНАР «Мистецтво і вихователь: специфіка участі вихователя в
організації музичного виховання дошколят»
Спікер - ОКСАНА ШИКИРІНСЬКА, к.пед.наук, доцент кафедри мистецьких
дисциплін дошкільної та початкової освіти
02.02.- 08.02
Провідна тема «Академія STREAM-освіти, або Як формувати культуру
інженерного мислення дітей дошкільного віку в сучасному ЗДО»
02.02. ВЕБІНАР «Презентація комплексної освітньої програми пренатального
та раннього віку «Маляточко»
Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор кафедри дошкільної
освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик,
Голова Правління ГО «Академія розвитку особистості»
03.02. ВЕБІНАР «Математика, яка розвиває мислення»

Спікер - ІРИНА СТЕЦЕНКО, науковий співробітник Міжнародного науковонавчального центру інформаційних технологій і систем Національної академії
наук України й Міністерства освіти і науки України
04.02. ВЕБІНАР «Організація роботи наукової лабораторії в умовах закладу
дошкільної освіти»
Спікер - ТЕТЯНА ОНИКСИМОВА, вихователь, методист ЗДО №11 «Казка»
ВЦА м. Торецьк Донецької області
05.02. ВЕБІНАР «Вирішення життєвих проблем за допомогою інженерного
мислення (за напрямами альтернативної програми «STREAM-освіта
дошкільників, або Стежинки у Всесвіт»)»
Спікер - МАР’ЯНА ЯЦУН, вихователь-методист ЗДО «Барвінок» м. Львів
08.02. ВЕБІНАР «МАЛЯТОЧКО: як зацікавити та підтримати інтерес у дітей
раннього віку до освітньої діяльності»
Спікер
НАТАЛІЯ
ШАЛДА,
вихователь-методист
закладу
дошкільної освіти №1 «Дзвіночок» міста Шостки Сумської області
09.02-15.02
Провідна тема «Академія новаторів, або Як учити дітей, навчаючись
самому»
09.02. ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Розвиток емоційного
інтелекту в дошкілят»
Спікер - ТЕТЯНА ВОЗНЮК, дитячий арт-терапевт, арт-коуч; ДНЗ №71 м.
Житомир
10.02. ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Малювання у стилі
Гундертвассера: розвивальні можливості у роботі з дошкільниками»
Спікер - ІРИНА ШАМШУРА, викладач кафедри методики дошкільної та
початкової освіти Комунального вищого навчального закладу «Харківська
академія неперервної освіти»
11.02. - ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Ранкові зустрічі у закладі
дошкільної освіти: плануємо та проводимо по-новому»
Спікер - ЛІДІЯ ГУПАЛО, практичний психолог ЗДО «Барвінок» м. Львів
12.02. – ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Досліджуємо,
експериментуємо, проєктуємо»
Спікер - ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти
15.02. – ПЕДАГОГІЧНА ОН-ЛАЙН-МАЙСТЕРНЯ «Дослідницька робота з
дошколятами та здоров`язбережувальні компетентності: що їх об`єднує?»
Спікер - АЛЕСЯ ЩЕРБАК, вихователь-методист комунального закладу
«Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 294 Харківської міської
ради».
16.02-23.02

Провідна тема «Академія тьюторів, або Що таке методична допомога у
фокусі реформування освіти»
16.02. ВЕБІНАР «Методична робота з кадрами (засідання педагогічної ради;
підвищення професійної компетентності та розвиток професійної творчості;
підвищення кваліфікації: самоосвіта, курси, семінари; моніторинг розвитку
компетентностей)»
Спікер - ІРИНА РОМАНЮК, методист науково-методичного центру, голова
місцевого осередку ВГО АПДО міста Миколаїв, автор понад 80 статей з
питань управлінської, методичної та освітньої діяльності у закладі дошкільної
освіти; автор навчально-методичних посібників, схвалених для використання
у ЗДО.
17.02. ВЕБІНАР «Розвиваємо творчі здібності педагога закладу дошк освіт»
Спікер - МАРІЯ ЗАМЕЛЮК, кандидат педагогічних наук, старший викладач
кафедри теорії та методики дошкільної освіти Комунального закладу вищої
освіти «Луцький педагогічний коледж»
9.02. ВЕБІНАР «Педагог - це бренд, який варто будувати»
Спікер -ТЕТЯНА ВОЗНЮК, дитячий арт-терапевт, арт-коуч; ДНЗ №71 м.
Житомир
22.02. ВЕБІНАР «Тьторський супровід педагога ЗДО»
Спікер - ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», магістр з педагогіки вищої школи, методист із дошкільної освіти
23.02. ВЕБІНАР «Методична панорама перегляду освітніх заходів як засіб
удосконалення професійної майстерності педагогів»
Спікер:
НАТАЛІЯ
ШАЛДА,
вихователь-методист
закладу
дошкільної освіти №1 «Дзвіночок» міста Шостки Сумської області

18 ЛЮТОГО 2021 Р. – СВЯТО: День створення Громадської організації
«Академія розвитку особистості» - запрошуються всі бажаючі. Цього дня
академія не працює в режимі навчання, пропонується зустріч із членкинями,
які долучаться до спілкування. Будуть подарунки і сюрпризи.
24 ЛЮТОГО 2021 р. ВЕБІНАР «Планування освітнього процесу в закладі
дошкільної освіти, або як не перевантажити дітей і себе?»
Спікер - КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед.наук, професор кафедри дошкільної
освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла
Коцюбинського, керівник Центру авторських методик та модерних практик,
Голова Правління ГО «Академія розвитку особистості»
25 ЛЮТОГО 2021 р. ОСВІТНЯ ЗУСТРІЧ «Хочу запитати і почути
відповідь».

Спікери – КАТЕРИНА КРУТІЙ, докт.пед. наук, професор кафедри дошкільної
освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського
ОЛЕНА КАПЛУНОВСЬКА, Голова ГО «Академія розвитку особистості»,
викладач дошкільної педагогіки та психології, методист із дошкільного
виховання
Тематичні on-line-зустрічі
для колективів ЗДО, груп студентів
педагогічних коледжей, педагогічних вишів
Вебінар
«Презентація
альтернативної
програми
«STREAM-освіта
дошкільників, або Стежинки у Всесвіт» (для тих, хто починає працювати за
програмою)».
Спікери-експерти: Катерина Крутій, докт.пед. наук, професор кафедри
дошкільної та початкової освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського;
Ірина Стеценко, науковий співробітник Міжнародного науково-навчального
центру інформаційних технологій і систем Національної академії наук
Вебінар «На допомогу вихователю, або Як легко і просто підготувати дитину
до школи» (за авторською педагогічною технологією «Підготовка до школи
5+»).
Спікер-експерт: Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», викладач дошкільної педагогіки та психології, методист із
дошкільного виховання
Вебінар: «Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку (за
парціальною програмою «Україна – моя Батьківщина»).
Спікер-експерт Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», викладач дошкільної педагогіки та психології, методист із
дошкільного виховання
Вебінар «STREAM- освіта дошкільників: як налаштуватися на результативну
діяльність?»
Спікер-експерт: Наталія Шалда, вихователь-методист ЗДО №1 «Дзвіночок»
міста Шостки Сумської області, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання
«Старший вихователь», Відмінник освіти України, автор понад 50 публікацій
у всеукраїнських фахових виданнях
Вебінар «Вирішення життєвих проблем за допомогою інженерного мислення
(за напрямами альтернативної програми «STREAM-освіта дошкільників, або
Стежинки у Всесвіт»)».
Спікер-експерт: Мар’яна Яцун, вихователь-методист ЗДО «Барвінок» м. Львів
Вебінар «Дистантна освіта дошкільнят: хто має її здійснювати?».
Спікер-експерт: Катерина Крутій,
докт.пед. наук, професор кафедри
дошкільної освіти ВДПУ імені Михайла Коцюбинського

Вебінар «Слухаю, говорю, читаю, пишу, або Коли та як навчати читати
дитину» (за авторською педагогічною технологією «Сходинки до грамоти»,
«Цікава грамота»).
Спікер-експерт: Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», викладач дошкільної педагогіки та психології, методист із
дошкільного виховання
Вебінар «Досліджуємо, експериментуємо, проєктуємо»
Спікер-експерт: Олена Каплуновська, Голова ГО «Академія розвитку
особистості», викладач дошкільної педагогіки та психології, методист із
дошкільного виховання
Вебінар «Середовище, що належить дітям: STREAM-осередки в дії»
Спікер-експерт: Мар’яна Яцун, вихователь-методист ЗДО «Барвінок» м. Львів

Долучайтеся до Освітньої зимової сесії 2021!
Реєстрація за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/196z92-rEOkGNZMofVVzI1rbXpk8Q8Cs4ntOll96uD0/edit

