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П Л А Н 

роботи секції музкерівників та інструкторів з фізкультури ДНЗ та НВК Васильківського району 

    

      Дата проведення: 26 серпня  2016 р. 

Місце проведення: ДНЗ (ясла-ясла) 

«Ромашка» смт Глеваха 

     Час проведення: 10.00 – 13.00  

 

 

Тема: Особливості організації роботи в ДНЗ та НВК у 2016-2017 н.р. 

 

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

 здійснення національно-патріотичного, музичного та фізичного  виховання, формування 

у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими 

людьми, створення єдиного інформативного простору дошкільної освіти.  

 

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

2. Підсумки роботи районних методичних об’єднань за 2015-2016 н.р. План та завдання 

районних методичних об’єднань на 2016-2017 н.р. 

3. Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 

навчальному році (Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ, лист МОН України від  

16.06.2016р. № 1/9-315), програмне та навчально-методичне забезпечення навчально-

виховного процесу в ДНЗ у 2016-2017 н.р. 

Іліч О.Г., методист РМК 

4. Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах. 

(Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ, лист МОН України від 25.07.2016р. № 1/9-

396).         

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

5. Креативний розвиток засобами музичного мистецтва. 

Вангородська Н.Є., музкерівник ДНЗ «Казочка» смт Гребінки 

6. Презентація: «Планування інструктора з фізичної культури» (з досвіду роботи). 

 Скиба Н.М., інструктор з фізкультури ДНЗ „Ромашка” смт Глеваха 

7. Презентація: «Ведення ділової документації музичного керівника» (з досвіду роботи). 

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

8. Взаємодія музкерівника та інструктора з фізкультури при організації навчально-виховного 

процесу з дітьми.  

Соловйова С.М., вихователь-методист ДНЗ „Золоті зернята” смт Глевазха 

9. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

Іліч О.Г., методист РМК 

  

 

 

 

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 2016-2017 н.р.”   

 

смт. Калинівка                 30 серпня 2016 р. 

 

 

  Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017  

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

освіту», Базового компонента дошкільної освіти (2012 р.), Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад 

(затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305), нового 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров`я України від 24.03.2016 № 234), 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 2016/2017 

навчальному році є національно-патріотичне, музичного та фізичного  виховання, формування 

у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми, 

рекомендуємо: 

 

1. Забезпечити виконання наказу МОН України  від  20.04.2015 № 446 «Про затвердження  

гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних 

закладах різних типів та форми власності», інструктивно-методичних рекомендацій, МОНУ 

від 16.06.2016р. № 1/9-31520.05.15 №  1/9-249 «Про організацію освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році», від 25.07.2016р. № 1/9-396 

«Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних 

закладах». 

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 

2016/2017 н.р. 

Педагоги ДНЗ, до 01.09.2016 

3. Формувати основу національної самосвідомості шляхом народознавчої роботи. 

 Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

4. Здійснювати креативний розвиток дошкільнят засобами музичного мистецтва. 

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

5. Вести ділову документацію відповідно до Інструкції про ділову документацію в ДНЗ.  

Педагоги ДНЗ, протягом н.р. 

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

03.07.2009 № 1/9-455. 

Педагоги ДНЗ протягом н.р. 

 


