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ПЕРЕБІГ СЕМІНАРУ 

04 ЛЮТОГО 2021 РОКУ 
 

Відкриття науково-методичного семінару. 
 

Вітальні слова доктора педагогічних наук, професора, члена-

кореспондента НАПН України, ректора Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди Юрія Дмитровича БОЙЧУКА, доктора 

філософських наук, професора, проректора з наукової, інноваційної і міжнародної 

діяльності Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. 

Сковороди Світлани Вікторівни БЕРЕЖНОЇ, кандидата юридичних наук, 

начальника Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської 

міської ради Олександра Степановича НИЖНИКА. 
 

Програма для педагогів закладів дошкільної освіти 

Час Тема Лектор 

 

14:50-15:00 

 

 

Відкриття семінару 

Юрій БОЙЧУК – доктор 

педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України, 

ректор Харківського національного 

педагогічного університету 

 імені Г. С.Сковороди 

Світлана БЕРЕЖНА – доктор 

філософських наук, професор, 

проректор з наукової, інноваційної і 

міжнародної діяльності 

Харківського національного 

педагогічного університету  

імені Г. С. Сковороди  

Олександр НИЖНИК – кандидат 

юридичних наук, начальник 

Управління освіти адміністрації 

Основ’янського району Харківської 

міської ради 

 

15:00-16:00 

 

ECERS -3: Шкала оцінювання 

якості освітнього процесу в 

закладі дошкільної освіти. 

Досвід країн Східної Європи 

Марина ШТЕФАН – аспірант, 

провідний спікер Тренінгового 

центру соціального та професійного 

розвитку людини Харківського 

національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 

 

 

16:10- 17:00 

 

Що таке фасилітація і як вона 

може допомогти педагогу 

закладу дошкільної освіти 

Ірина ПРОКОПЕНКО – кандидат 

педагогічних наук, доцент, керівник 

науково-методичного Тренінгового 

центру соціального та професійного 

розвитку людини Харківського 

національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди 



 
 

 
 

 

 

Харківський 

національний 

педагогічний 

університету  

імені Г.С. Сковороди 

 

http://hnpu.edu.ua/ 

 

 

Тренінговий центр 

соціального і 

професійного розвитку 

ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди 

 

https://www.facebook.com/Trai

ning.center.hnpu 

 

 

Управління освіти 

адміністрації 

Основ’янського району 

Харківської міської ради 

https://ruocherv.klasna.com/ 

 

 

Науково-методичні 

семінари для 

педагогічних працівників 

закладів освіти «Діалоги 

про виховання» 

 @dialogues2020 

http://dialog2020.tilda.ws 
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