
Затверджую: 

Завідуюча райметодкабінету 

відділу освіти Васильківської 

райдержадміністрації 

         І.В. Андрикевич 

П Л А Н 

проведення районної виставки „Освіта Васильківщини - 2016”  

 для педпрацівників ДНЗ та НВК 

       Дата проведення: 06.04.2016 р.  

                  Місце проведення: ДНЗ (дитячий садок)   

«Золотий ключик» Калинівської  

селищної    ради 

       Час проведення: 10.00-12.00 

 

Тема. Творче спрямування діяльності педагогів ДНЗ та НВК району  

              на успішну реалізацію патріотичного виховання дітей дошкільного віку 

 

Мета. Презентувати творчі доробки педагогів ДНЗ району щодо реалізації завдань  

дошкільної освіти; розкрити ефективні форми та методи патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку в умовах дошкільного закладу. 

 

9.30 – 10.00  - Реєстрація педпрацівників ДНЗ. 

10.00 – 10.25  - Огляд виставки.  

10.25 – 10.30  - Ознайомлення з темою на метою засідання. 

10.30 – 11.45  - Презентація матеріалів виставки. 

 

Творчі досягнення педагогів дошкільних закладів району: 

 

1. Організація роботи з українознавства в дошкільному навчальному закладі. 

Щербина А.М., завідуюча ДНЗ „Золотий ключик” 

2. Виховання патріотизму у дітей дошкільного віку в процесі народознавчої роботи. 

                          Кичинська О.В., вихователь-методист ДНЗ „Струмочок”  
3. Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами народознавства.   

Лапа А.А., завідуюча ДНЗ „Чорнобривчик” 

4. Навчання дітей дошкільного віку декоративно-зображувальній діяльності за мотивами 

українських народних промислів. 

Люта Л.А., вихователь ДНЗ „Дзвіночок” 

5. Організація та зміст художньої праці в дошкільному навчальному закладі. 

Слюсаренко Л.М., завідуюча ДНЗ „Ромашка”  

6. Використання методу проектів у навчально-виховному процесі ДНЗ. 

 Григораш Л.М., вихователь-методист ДНЗ „Дзвіночок” 

7.  Презентація парціальної програми для дітей старшого дошкільного віку «Пізнаю себе». 

 Леонович А.О., практичний психолог ДНЗ „Ромашка”  

8.  Презентація досвідів роботи, дидактичних посібників. 

         вихователі ДНЗ району 

11.45 – 12.00  - Підведення підсумків. Визначення рейтингу матеріалів  

виставки. 

  Іліч О.Г., методист РМК 

 

 

 

Методист з дошкільного виховання   О.Г. Іліч 



Відділ  освіти  Васильківської  райдержадміністрації 

Васильківський   районний  методичний  кабінет 

 

Рекомендації 

засідання  районного  методоб’єднання  педагогів ДНЗ та НВК 

 

«Творче спрямування діяльності педагогів ДНЗ та НВК району  

              на успішну реалізацію патріотичного виховання дітей дошкільного віку» 

 

 

 смт Калинівка                    06.04.2016 р. 

 

       Враховуючи вимоги Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх 

програм змісту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, 

екологічної ситуації в країні, з метою підвищення, удосконалення професійної 

майстерності педагогів, виявлення, вивчення, узагальнення та поширення педагогічного 

досвіду кращих практичних працівників, педагогічних колективів, стимулювання 

педагогічної творчості, ознайомившись із змістом досвідів, представлених на районну 

педагогічну виставку та для забезпечення оптимальних умов для успішної реалізації БК, 

учасники  районного методоб’єднання,   
 

рекомендують : 

  

1. Спрямувати  практичну  діяльність  педагогів ДНЗ  на  підвищення  якості  

навчально–виховного  процесу  шляхом  застосування  традиційних  та  

інноваційних  технологій у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку. 

                                                        Іліч О.Г., методист РМК, педагоги ДНЗ та НВК,  

протягом навчального року                                                                                                              

2. Організувати та систематично проводити роботу з українознавства в дошкільному 

закладі. 

Педагоги ДНЗ та НВК, протягом навчального року 

3. Виховувати патріотизму у дітей дошкільного віку в процесі народознавчої роботи. 

Педагоги ДНЗ та НВК, протягом навчального року 

4. Розвивати пізнавальні здібності дошкільників засобами народознавства.. 

Педагоги ДНЗ та НВК, протягом навчального року 

5. Навчати дітей дошкільного віку декоративно-зображувальній діяльності за 

мотивами українських народних промислів. 

Педагоги ДНЗ та НВК, протягом навчального року 

6. Систематично проводити художню працю в ДНЗ. 

Педагоги ДНЗ та НВК, протягом навчального року 

7. Проводити роботу по створенню парціальних програм. 

Педагоги ДНЗ та НВК, протягом навчального року                                                                                                    

8. Узагальнити матеріали представлені на виставку.  

Іліч О.Г., методист РМК, до  15 травня  2016  р.                                                                                                                                                    

9. Кращі досвіди занести до анотованого каталогу «Освіта Васильківщини – 2016» та 

представити для участі в обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини – 2016».   

Іліч О.Г., методист РМК, до  15 червня 2016  р. 

 
 


