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Шановні колеги! 

 

ЗАПРОШУЄМО ВАС 

до участі у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару  

«Світ дитинства» 

 (за формою проведення – «Літня школа для дорослих 2019» - педагогічний 

квест)  

який відбудеться 19-21 червня 2019 року  

на базі Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти у м. Запоріжжі (Україна). 

 

Головна мета «Літньої школи» як форми післядипломної педагогічної 

освіти - сприяти визнанню освіти дорослих як необхідної умови розвитку 

суспільства. 

Питання для розгляду на семінарі цього року:  

 мистецтво навчати – ігрові підходи у світлі  концепції «Нова українська 

школа»; 

 вмотивований педагог: шляхи професійного саморозвитку; 

 психолого-педагогічні технології забезпечення особистісного розвитку 

дитини; 

 мистецтво взаємодії з батьками (комунікативний тренінг);  

 «LEGO – безмежний світ гри» та інструмент розвитку, навчання та 

партнерської взаємодії дорослих з дитиною; 

 художньо-творчий розвиток дитини і дорослих; 

 сучасне освітнє середовище в ЗДО; 

 здоров’язбережувальні технології та умови в ЗДО; 

 інклюзивна освіта: проблеми і можливості. 



Форми роботи на семінарі: міні-лекції, практичні заняття, тренінги, ділові ігри, 

майстер-класи, воркшоп тощо.  

  Для участі у семінарі запрошуються: головні спеціалісти з дошкільної освіти 

ОДА; викладачі вищих навчальних закладів; викладачі і методисти інститутів 

післядипломної педагогічної освіти; методисти районних та міських 

управлінь/відділів освіти, РМК, НМЦ, ОТГ, керівники та практичні психологи 

закладів дошкільної освіти. 

 Місце проведення семінару – КЗ «Запорізький обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти» ЗОР. Реєстрація учасників – 19 червня 2019 

року з 8.00 до 09.45 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України 57-а, 

аудиторія №46 (актова зала) 

По закінченні школи слухачі отримують сертифікат участі, що надає перевагу 

під час позачергової атестації педагогів закладів дошкільної  освіти.  

Навчання під час семінару – безкоштовне.  

Проїзд, проживання, харчування, культурна програма - за кошти учасників. 

Про участь у семінарі просимо повідомити до 31 травня 2019 року. Заявки на 

участь надсилати за електронною адресою: kdo.zp@ukr.net. (див. додаток). 

 За довідками звертатися за телефоном у м. Запоріжжі: (061) 236-30-94, (061) 

233-40-02, (097) 52-15-493 – кафедра дошкільної освіти Запорізького обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти. Координатори семінару – 

співробітники кафедри дошкільної освіти Байєр Ольга Миколаївна і Погрібняк Ніна 

Василівна. Додаткову інформацію про захід можна отримати на сайті кафедри 

дошкільної освіти http://mkkdo.jimdo.com/ у розділі «Наукова діяльність». 

  

Оргкомітет: 

Байєр, Погрібняк 061 233 40 02;   097 52 15 493;    

 

Додаток 

ЗАЯВКА 

учасника Всеукраїнського науково-практичного семінару 

«Літня школа для дорослих 2019» 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Назва організації повністю (ОДА, 

ВНЗ, ОІППО; ВО, НМЦ, ОТГ, ЗДО 

тощо): 

 

Посада:  

Контактні телефони: (обов’язково 

заповнити) 

 

E-mail: (обов’язково заповнити)  

Потреба у готелі   

Харчування (обід у столовій).   

Орієнтована дата приїзду   

Орієнтована дата від’їзду  
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