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Методичні заходи  2015/2016 н.р. 

 27 серпня 2015 року на базі ДНЗ 

“Золотий ключик” смт Калинівка 

відбулося засідання районного 

методичного об’єднання педагогічних 

працівників ДНЗ з теми: "Особливості 

організації роботи в ДНЗ та НВК у 

2015-2016 н.р.".  

 На засідання була присутня 

кандидат педагогічних наук, завідувач 

сектора розвитку дошкільників 

Інституту обдарованої дитини НАПН 

України Шелестова Л.В. 



02.12.2015 р. на базі 

Погребівського НВК „ЗОШ І-ІІІ 

ст.-ДНЗ” відбувся семінар-

практикум для керівників НВК з 

теми: "Особливості організації 

роботи різновікових дошкільних 

груп у навчально-виховному 

комплексі".  

08.12.2015 р. на базі ДНЗ 

«Ромашка» смт Глеваха відбувся 

семінар-практикум для 

завідуючих та вихователів-

методистів ДНЗ з теми: 

«Мистецтво керівництва 

педагогічною  радою». 



09 червня 2016 року на базі ДНЗ 

«Золоті зернята» смт Глеваха відбувся 

спільний семінар для завідувачів та 

вихователів-методистів дошкільних 

навчальних закладів міста 

Василькова та Васильківського 

району за участю головного 

спеціаліста відділу дошкільної та 

загальної середньої освіти 

департаменту освіти і науки 

Київської обласної державної 

адміністрації Ківшарь Любові 

Іванівни з теми: «Сучасні форми і 

методи управлінської діяльності 

керівника дошкільного навчального 

закладу». 



10.12.2015 р. на базі ДНЗ "Золотий 

ключик" смт Калинівка був 

проведений семінар-практикум 

для  музичних керівників ДНЗ та 

НВК  з теми: "Використання 

інноваційних підходів під час 

організації та проведення музичних 

занять". 

14 квітня 2016 року у ДНЗ 

"Струмочок" с-ща Зелений Бір 

відбувся семінар-практиктикум для 

музичних керівників навчальних 

закладів з теми: "Використання 

українського народного фольклору як 

засобу патріотичного виховання в 

процесі музичної діяльності". 



10.03.2016  р. на базі ДНЗ 

„Весняночка" смт. Калинівка 

відбувся спільний семінар-

практикум для вихователів 

тапрактичних психологів ДНЗ і 

НВК з теми: "Використання засобів 

ейдетики в навчально-виховному 

процесі ДНЗ".  

30.03.2016р.  на базі ДНЗ 

«Золоті зернята» смт Глеваха 

був проведений  семінар-

практикум для вихователів 

ДНЗ та НВК з теми: 

«Використання інноваційних 

технологій навчання в 

пізнавальному розвитку дітей 

дошкільного віку». 



27 квітня 2016 року на базі Путрівського НВК «Гімназія - 

ЗОШ І-ІІІст. - ДНЗ» відбувся семінар-практикум для 

вихователів-методистів, вихователів ДНЗ та НВК з теми: 

"Урізноманітнення ігрової, мовленнєвої діяльності та 

художньої творчості дошкільнят засобами музейної 

педагогіки". 



Кращі досвіди, представлені на районній виставці 

„Освіта Васильківщини - 2016” 

- “Організація роботи з українознавства в дошкільному 

навчальному закладі” - Щербина Алла Миколаївна,  завідувач, 

вихователь ДНЗ «Золотий півник» с. Кожухівка,  

- “Виховання патріотизму у дітей дошкільного віку в процесі 

народознавчої роботи” - Кичинська Оксана Валентинівна, 

вихователь ДНЗ «Струмочок» селища Зелений Бір,  

- “Використання методу проектів у навчально-виховному 

процесі дошкільного навчального закладу”  - Григораш 

Людмила Михайлівна, вихователь-методист, Ковальчук Тетяна 

Василівна, музичний керівник, Храмичева Олена Петрівна, Ганіченко 

Оксана Юріївна, вихователі ДНЗ «Дзвіночок»  cмт Гребінки, 

- “Розвиток пізнавальних здібностей дошкільників засобами 

народознавства” Лапа Алла Анатоліївна, завідуюча, вихователь, ДНЗ 

«Чорнобривчик» с. Безп’ятне. 

 

   

 

 

Найактивніший учасник - ДНЗ “Дюймовочка” с. Плесецьке 
 



Міжнародний освітній проект «Освіта для 

сталого розвитку в дії» – проект з екологічного, 

економічного й соціального виховання дошкільників 

(партнери проекту: МОН України – Швеція) 

 
2015/2015 н.р. 

• ДНЗ “Золоті зернята” 

смт Глеваха (вихователь 

Крецул Г.Д.) 

• ДНЗ “Ромашка” смт 

Глеваха (вихователь 

Кліменко О.В.) 

2016/2017 н.р. 

• ДНЗ “Казочка” смт 

Гребінки 

• ДНЗ “Дзвіночок” 

смт Гребінки 

• ДНЗ “Данилко” с. 

Данилівка 

•ДНЗ “Дюймовочка” с. 

Плесецьке 

• Путрівський НВК 



Упровадження інтегрованого курсу виховної 

спрямованості  «Культура добросусідства»  

 – проект щодо формування стійкого інтересу до 

історії, життя, проблем мешканців Київського 

регіону, країни в цілому; настанови на 

конструктивну діяльність з розвитку, 

вдосконалення й поліпшення життя в рідному краї                         

ДНЗ “Золоті зернята” смт Глеваха 

(вихователь Пірог Р.А.) 



Всеукраїнський  фестиваль-огляд «Калейдоскоп 

педагогічних ідей з екологічного виховання 

дошкільників» (http://pedpresa.ua/festival-2 ) 

ДНЗ (ясла-садок) "Дзвіночок" смт Гребінки –  

4 місце по Київській області 



 

Всеукраїнський  огляд досвіду роботи управлінь 

освіти та ДНЗ (НВК) з питань організації і 

розвитку дошкільної освіти 

http://pedpresa.ua/festival-4  

 

 

Мета огляду: виявлення і 

популяризація кращого досвіду 

роботи з питань 

• внутрішньої і зовнішньої 

організації НВП 

• застосування інноваційних 

освітніх технологій 

• харчування дітей у ДНЗ 

• різноманітності форм роботи з 

кадрами та батьківською 

громадськістю 

• управлінська діяльність 

 

 

Правове виховання дошкільнят як 

обов’язкова форма розвитку 

особистості (з досвіду ДНЗ району)  

 

http://nz.pedpresa.com.ua/edu/33493/    

 

Впровадження проектної і 

навчальної технології (ДНЗ 

"Дзвіночок" cмт Гребінки)  

 

http://nz.pedpresa.com.ua/edu/5566 



Структура методичної роботи на 

2016/2017 н.р. 

• МО завідуючих та вихователів-

методистів ДНЗ 

• МО вихователів ДНЗ 

• МО музичних керівників 

• МО інструкторів з фізкультури 

• Консультпункти 

• Школа малодосвідченного вихователя 

• Науково-практичні семінари 



 

 

Дякую за увагу! 
 

  

 


