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Тема: Особливості організації роботи різновікових 

дошкільних груп  у навчально-виховному комплексі  

 

 І. Теоретична частина: 

1. Особливості організації роботи різновікових дошкільних груп у навчально-виховному 

комплексі:  

- Організація розвивального середовища в різновіковій групі. 

- Організація навчально-виховного процесу в різновіковій групі.  

- Планування навчально-виховного процесу у різновікових групах. 

О.Г. Іліч, методист РМК 

2. Контрольно-аналітична діяльність керівника у навчальному закладі. 

   О.Г. Іліч, методист РМК 

С.І. Терещенко, директор Погребівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” 

  

ІІ. Практична частина:  

1. Обмін досвідом з проблеми: „Ведення ділової документації з питання роботи різновікових 

дошкільних груп у навчально-виховному комплексі”. 

С.І. Терещенко, директор Погребівського НВК „ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” 

ІІІ. Підведення підсумків, прийняття методичних рекомендацій. 

О.Г. Іліч, методист РМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист РМК з дошкільного виховання    О.Г. Іліч 



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Районний методичний кабінет 

Р е к о м е н д а ц і ї 

семінару-практикуму керівників НВК 

 „Особливості організації роботи різновікових дошкільних груп  

у навчально-виховному комплексі ” 

с. Погреби                                                                                         02.12.2015 р. 

 Зважаючи на те, організація освітньо-виховного процесу в різновікових дошкільних групах 

навчально-виховного комплексу досить складна та має свої особливості, необхідно орієнтуватися на 

дотримання таких рекомендацій: 

1.  При організації освітньо-виховного процесу в різновікових дошкільних групах навчально-

виховного комплексу враховувати вимоги та забезпечувати виконання чинних законодавчих та 

нормативно-правових документів стосовно дошкільної освіти. 

Керівники НВК, систематично 

2.  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». 

Керівники НВК, протягом навчального року 

3. Привести навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ та НВК у відповідність до 

переліку навчальної літератури, рекомендованої МОНУ до використання у 2015/2016 н.р. 

Керівники НВК, протягом навчального року 

4. Складаючи розклад занять, 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 НВК,  щорічно 

5. Опрацювати навчально-методичний посібник Нечипорук Н.І., Томей О.П., Корж Т.М. 

«Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах дошкільних 

навчальних закладах», посібник Л. Русан, Г. Колосінської «Різновікова група в дитячому садку». 

Керівники НВК, протягом навчального року 

6. Для ефективного проведення освітньо-виховного процесу в різновікових дошкільних групах 

забезпечити участь в ньому помічника вихователя і чітко розподілити обов’язків між ним та 

вихователем. 

Адміністрація НВК,  щорічно  

7. Забезпечувати підбір іграшок та ігрового матеріалу відповідно до методичних рекомендацій 

Міністерства освіти і науки від 18.07.2008 р. №1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей 

дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах», Типового переліку обов’язкового 

обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 11.09.2002 р. №509. 

Керівники НВК, протягом навчального року 

8. Опрацювати інструктивно-методичний лист Корж Т.М., викладача кафедри педагогічної 

майстерності КОІПОПК з теми: «Методичні рекомендації щодо створення розвивального 

середовища в дошкільному навчальному закладі». 

Керівники НВК, протягом навчального року 

9.  Створити розвивальне середовище в різновікових групах  із шести центрів: 

- центр ігрової діяльності; 

- центр пізнавальної діяльності; 

- естетичний центр; 

- центр трудового виховання; 

- центр здоров’я; 

- центр психологічного розвантаження. 

Керівники НВК, протягом навчального року 

10. Взяти під контроль виконання режиму дня, норм харчування, проведення занять, планування 

навчально-виховного процесу педагогами дошкільних груп. (лист МОНУ від 03.07.2009 № 1/9-

455, рекомендації КОІПОПК). 

Керівники НВК, протягом навчального року 

11. Систематично вести контроль за станом навчально-виховного процесу в дошкільних групах та 

відображати результати контролю в діловій документації закладу. 

Керівники НВК, систематично 


