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Місце проведення:  
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Тема: Особливості організації роботи в ДНЗ та НВК у 2015-2016 н.р. 

 

Мета: обмін досвідом щодо практичної реалізації Державного стандарту дошкільної освіти,  

формування основних видів компетенцій дітей дошкільного віку; психолого-

педагогічного супроводу особистісного розвитку дітей дошкільного віку, формування 

здорового способу життя дошкільнят; створення єдиного інформативного простору 

дошкільної освіти.  

 

1. Дошкільна освіта Васильківського району: державна стратегія та регіональний аспект.   

2. Підсумки роботи районних методичних об’єднань за 2014-2015 н.р.  План та завдання 

районних методичних об’єднань на 2015-2016 н.р. 

3. Особливості організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015-2016 

навчальному році. (Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ від 20.05.15 №  1/9-249). 
4. Про гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних 

закладах планування, програмне та навчально-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу в ДНЗ у 2015-2016 н.р. 

        Іліч О.Г., методист РМК 

5. Формування основ національної самосвідомості шляхом народознавчої роботи.  

Кичинська О.В. , вихователь-методист ДНЗ „Струмочок” с. Зелений Бір                               

6. Формування у дошкільників екологічної компетентності у процесі дослідницької діяльності.  

Дмітрієнко О.В., вихователь-методист ДНЗ „Дюймовочка” смт. Плесецьке   

7. Запровадження здоров'язбережувальних технологій в ДНЗ. 

Григор’єва Н.П., вихователь ДНЗ „Золоті зернята” смт. Глеваха 

8. Використання інноваційних технологій розвитку комунікативно-мовленнєвої 

компетентності дошкільників.  

Королік Л.Б., вихователь-методист ДНЗ „Ромашка” смт. Глеваха  

8. Методика навчання читанню дошкільників. 

Шелестова Л.В. кандидат педагогічних наук, завідувач сектора розвитку дошкільників 

Інституту обдарованої дитини НАПН України 

9. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

 

 

 

 

 

 

 



Методист з дошкільного виховання                                      О.Г.Іліч 

 

 

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Васильківський районний методичний кабінет 

 

Р е к о м е н д а ц і ї 

роботи секції педпрацівників ДНЗ та НВК Васильківського району 

 „Особливості організації роботи в ДНЗ та НВК у 2015-2016 н.р.”   

 

смт.Калинівка                 27 серпня 2015 р. 

 

 

  Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016  

навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів. 

З метою якісної організації навчально-виховного процесу в ДНЗ та НВК, враховуючи те, 

що пріоритетними напрямами діяльності дошкільних навчальних закладів у 2015/2016 

навчальному році є забезпечення патріотичного та екологічного виховання, формування основ 

здорового способу життя, комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників, рекомендуємо: 

 

1. Забезпечити виконання інструктивно-методичних рекомендацій, МОНУ від від 20.05.15 №  

1/9-249 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 

навчальному році» 

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

2. Привести навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ та НВК у 

відповідність до переліку навчальної літератури, рекомендованої МОНУ до використання у 

2015/2016 н.р. 

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

3. Формувати основу національної самосвідомості шляхом народознавчої роботи. 

 Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

4. Впроваджувати здоров'язбережувальні технології у практику сучасного ДНЗ. 

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

5. Формувати у дошкільників екологічну компетентність у процесі дослідницької діяльності.   

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

6. Використовувати інноваційні технології розвитку комунікативно-мовленнєвої 

компетентності дошкільників.   

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

7. Впроваджувати методику навчання читання дошкільників Л.В.Шелестової. 

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

8. Складаючи розклад занять, необхідно враховувати гранично допустиме навчальне 

навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України  від  20.04.2015 № 446 

«Про затвердження  гранично допустимого навчального навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності».  

Адміністрація ДНЗ,  до 01.09.2015 

9. Планування навчально-виховного процесу здійснювати відповідно до листа МОНУ від 

03.07.2009 № 1/9-455, рекомендацій КОІПОПК. 

Педагоги ДНЗ протягом н.р. 

 

 

 



 


