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Освіта: 

Молодший спеціаліст, заочна форма, диплом ЗГ №026725 

від 18 червня 1994 р., Уманське педагогічне училище 

імені Т.Г. Шевченка. 

Спеціальність: «Дошкільне виховання». 

Кваліфікація: вихователь дошкільних закладів. 

 

Спеціаліст, заочна форма, диплом МК № 14331953 від 28 лютого 2001 р. Миколаївський 

національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Спеціальність: «Дошкільне виховання».  

Кваліфікація: вихователь дітей дошкільного віку. 

 

Аспірант, вечірня форма навчання. З 2020 року по теперішній час. Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.  

Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і 

психології дошкільної освіти  Цвєткова Ганна Георгіївна. 

Спеціальність: «011 Освітні, педагогічні науки» 

Кваліфікація: доктор філософії в галузі педагогіки. 

 

Сфера наукових інтересів: організація освітнього процесу у сфері дошкільної освіти; 

підготовка майбутніх фахівців закладу дошкільної освіти до управлінської діяльності; 

використання інноваційних технологій та методик у галузі дошкільної освіти; особливості 

професійної підготовки майбутніх вихователів ЗДО; сімейна дошкільна педагогіка, 

організація пошуково-дослідницької діяльності дітей, наступність між дошкільною і 

початковою освітою. 

 

Тема дисертаційного дослідження:  

«Підготовка майбутніх фахівців до організації управлінської діяльності в закладі дошкільної 

освіти». 

 

Траєкторія працевлаштування:  

З 1992 року по 2005 рік – вихователь закладу дошкільної освіти 

З 2005 року по 2015 рік – вихователь-методист закладу дошкільної освіти 

З 2015 року по 2019 рік – директор закладу дошкільної освіти 

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії». 

Педагогічне звання «Старший вихователь». 

 

З 5 жовтня 2020 року по теперішній час – викладач кафедри педагогіки та психології 

дошкільної освіти факультету педагогіки та психології НПУ імені М.П. Драгоманова. 

Педагогічний стаж роботи – 30 років 
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З 7 вересня 2020 року по теперішній час – фізична особа-підприємець Савлук Галина 

Іванівна РНОКПП 2634401889, PRESCHOOL BUSINESS CONSULTING «ВЛАСНИЙ 

ДИТЯЧИЙ САДОЧОК».  

 

Проєкт спільної діяльності щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 

Громадська організація «УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ПЕДАГОГІВ І ПСИХОЛОГІВ 

ПОЧАТКОВОЇ, ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ» та PRESCHOOL BUSINESS 

CONSULTING «ВЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САДОЧОК» 

Мета співпраці: надання послуг у сфері освіти шляхом проведення вебінарів, семінарів-

практикумів, тренінгів. 

Розроблено «Програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників у галузі 

дошкільної освіти» 12 січня 2021 року; 

Навчальні курси (вебінари) щодо підвищення кваліфікації педагогів у галузі дошкільної 

освіти.  

 

Статті: 

1. Савлук Г.І. «Soft skills» управлінської діяльності керівника закладу дошкільної 

освіти: сутність та поняття. ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ ПОСТМОДЕРНІЗМУ: 

ЦІННОСТІ, КОМПЕТЕНТНОСТІ, ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ: колективна монографія / за наук. 

ред. проф. Цвєткової Ганни. Aerzen : Heilberg IT Solutions UG (haftungsbeschränkt) InterGING 

Verlag, 2021. С. 278-288.  

 

2. Halyna Savluk, Olena Polovina, Inna Kondratets, Аnna Ukhtoms`ka, Sofiia Dovbnia. 

(2021) Fostering Artistic Reflection Skills in Student Pre-School Educators Seen as Artistic 

Competence Development. European Journal of Educational Research Volume 10, Issue 3, 1303-

1315. ISSN: 2165-8714 URL: http://www.eu-jer.com/ 

 

Тези доповідей: 

1. Савлук Г.І. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти. Тенденції 

розвитку дошкільної освіти: молодь і наука: збірник тез II Всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю здобувачів вищої освіти, аспірантів, молодих 

вчених, педагогів-практиків (16 квітня 2021 року, м. Київ, Україна). Частина 2. Київ: 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2021. С. 209-212. 

 

Організовано конференцій (курси підвищення кваліфікації для педагогів закладів дошкільної 

освіти): 

1. «Сенсорно-пізнавальна траєкторія дітей в умовах закладу дошкільної освіти». 

23.01, 30.01, 06.02, 13.02.2021 р. Спікери: Савлук Г.І., Брежнєва О.Г., Довбня С.О., Ропак 

М.В., Волощенко Н.О.   30 годин/1 кредит (ЄКТС). 

2. «Розвиток творчих здібностей і талантів дітей дошкільного віку у світі мистецтва» 

(на матеріалі нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти 2021). 27.02; 05.03.; 

13.03; 20.03.2021 р. Спікери: Савлук Г.І., Половіна О.А., Довбня С.О., Кондратець І.В., Ропак 

М.В., Підгайна Я.В.  30 годин/1 кредит (ЄКТС). 

3. «Мовлення дитини в освітньому просторі закладу дошкільної освіти та сім’ї». 

13.04, 20.04, 22.04, 27.04.2021 р. Спікери: Савлук Г.І., Гавриш Н.В., Довбня С.О., Товкач І.Є.  

30 годин/1 кредит (ЄКТС). 

4. Освітній напрям «Дитина в природному довкіллі»: реалізація змісту і завдань 

БКДО 2021. 25.05, 01.06, 08.06, 15.06.2021 р. Спікери: Савлук Г.І., Гавриш Н.В., Довбня С.О., 

Отченко Г.В.  30 годин/1 кредит (ЄКТС). 

5. «Soft Skills» управлінської діяльності керівника закладу дошкільної освіти. 11.08, 

18.08, 25.08.2021 р. Спікери: Цвєткова Г.Г.,  Довбня С.О., Савлук Г.І. 30 годин/1 кредит 

(ЄКТС). 

http://www.eu-jer.com/


6. «Основні напрями Базового компоненту дошкільної освіти». 10.09.2021 р. 

Спікери: Цвєткова Г.Г.,  Довбня С.О., Шулигіна Р.А., Савлук Г.І. 6 годин/0,2 кредиту 

(ЄКТС). 

7. «Сучасна дитина у здоров’язбережувальному інтегральному просторі». 15.09, 

22.09, 29.09, 06.10.2021 р. Спікери: Цвєткова Г.Г., Довбня С.О., Савлук Г.І. 30 годин/1 кредит 

(ЄКТС). 

8. «Картина світу дитини через призму музичного мистецтва». 21.10, 04.11, 

05.11.2021 р. Спікери: Половіна О.А., Кондратець І.В. 30 годин/1 кредит (ЄКТС). 

9. «Гра дитини - «магічний кристал» освітнього процесу в умовах закладу 

дошкільної освіти». 02.12, 09.12, 16.12. 23.12.2021 р.        Спікери: Савлук Г.І., Довбня С.О., 

Цвєткова Г.Г. 30 годин/1 кредит (ЄКТС). 

 

Участь у конференціях: 

1. Всеукраїнський круглий стіл «Інноваційна стратегія Базового компоненту 

дошкільної освіти (2021) – нова якість вищої освіти», 18 січня 2021 року. Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ 

 

2. VII Всеукраїнська науково-практична студентська інтернет-конференція 

«Науковий простір студента: пошуки і знахідки», 24 березня 2021 року. Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ. 

 

3. II Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, 

аспірантів, молодих вчених. педагогів-практиків (з міжнародною участю) «Тенденції 

розвитку дошкільної освіти : молодь і наука», 16 квітня 2021 року. Національний 

педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ. «Організація управлінської 

діяльності в закладі дошкільної освіти». 

 

4. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми 

освіти XXI століття», 14 травня 2015 року. Національний педагогічний університет імені 

М.П. Драгоманова, м. Київ. «Організація управлінської діяльності в закладі дошкільної 

освіти: від простого до успішного». 

 

5. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція: «Сучасна психологія і 

педагогіка: теорія і модерна практика освітнього процесу в епоху пандемічних викликів», 30 

листопада 2021 року. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 

м. Слов’янськ. Діяльнісний підхід стейкхолдера у практичній складовій підготовки 

майбутніх  фахівців дошкільної освіти.  

 

6. Міжнародний онлайн-воршоп: «Засади дистаційного навчання» від Маркети 

Косаткової (Університет Масарика, Чехія), 2021. 

 

7. Міжнародний онлайн-семінар «Педагогическое образование 21 века: новые 

вызовы и решения»: 

 Подход Сингапура к подготовке учителей 21 века (10.11.2021). 

 Современное педагогическое образование Финляндии как фактор устойчивого  

развития финского общества (11.11.2021). 

 Непрерывное педагогическое образование в Канаде (12.11.2021). 

 Практика многоуровневого педагогического образования в США. Подготовка 

учителей специального образования в США (15.11.2021). 

 Компетенции учителей 21 века и профессиональное развитие. Опыт Финляндии 

(16.11.2021). 



 Педагогическое образование в Китае через призму квалификационной модели 

учителя (19.11.2021). 

 Педагогическое образование в Нидерландах (23.11.2021). 

 Диверсификация системы педагогического образования в Эстонии (23.11.2021). 

 Ключевые тенденции и направления развития педагогического образования в 

Республике Беларусь (24.11.2021). 

 Опыт Великобритании в подготовке школьных учителей (29.11.2021). 

 Система подготовки учителей в Южной Корее (01.12.2021). 

 

Навчальні курси, стажування, тренінги: 

1. Навчальний курс: «Практична медіаграмотність: аспекти впровадження в 

закладах дошкільної освіти» у межах 21-і Літньої школи медіаосвіти та медіаграмотності 

Академії української преси для педагогічних працівників ВНЗ, закладів післядипломної 

педагогічної освіти, закладів загальної середньої освіти, методистів відділів освіти 

м. Полтави, 24-27 червня 2021.  

 

2. Тренінгове заняття «Специфіка розробки наукового апарату дослідження» 

(лектор: доктор педагогічних наук, професор Гавриш Н. В.). Національний педагогічний 

університет імені М.П. Драгоманова, м. Київ, 2021. 

 

 


