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Тема: «Сучасне дитяче свято: педагогічний аспект» 

 

І. Теоретична частина 

1.  Сучасні підходи до організації та проведення свят в ДНЗ.  

Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

                                               

ІІ. Практична частина: 

1. Перегляд осіннього свята в молодшій групі «Осінь радісна пора». 

Григор’єва Н.П., вихователь 

Іліч О.Г., музичний керівник 

2. Перегляд осіннього свята  патріотичної спрямованості в старшій групі 

«Проводи журавлика».  

Пірог Р.А., вихователь 

Іліч О.Г., музичний керівник                                                      

3. Практикум:  «Щоб свято було святом». 

Іліч О.Г., методист рай методкабінету 

Cоловйова С.М., вихователь-методист ДНЗ «Золоті зернята» 

4. Обговорення занять. Підведення підсумків. Прийняття методичних 

рекомендацій. 

Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету з дошкільного виховання                         .Іліч О.Г 



Відділ освіти  Васильківської райдержадміністрації 

        районний методичний кабінет 

 

Рекомендації 

семінару-практикуму для  вихователів-методистів, музкерівників ДНЗ та НВК 

«Сучасне дитяче свято: педагогічний аспект» 

смт. Глеваха                         від   04.11.2016р. 

 

Зважаючи на те, що актуальним завданням дошкільної освіти є виховання 

художньо-естетичних засад особистості дитини через відкриття їй світу мистецтва, 

зокрема музичного, залучення до нього і творчого освоєння а сучасний освітній процес 

вимагає від педагогів нового підходу до своєї діяльності, впровадження новітніх форм, 

методів і технологій виховання, розвитку і навчання дітей, враховуючи листи МОН 

України від 02.09.2016р. №1/9-454 інструктивно-методичні рекомендації «Про 

організацію роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах, від  

16.06.2016р. № 1/9-315 «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»,  від 20.10.2016 

№ 1/9-561 «Щодо організації роботи у дошкільних навчальних закладах щодо 

ознайомлення дітей із народними традиціями, святами та обрядами» та з метою виховання 

гармонійно розвинутої, естетично й творчо спрямованої особистості дитини під впливом 

цінностей українського і світового музичного мистецтва, розвитку загальної 

музикальності, здібностей музичного виконавства і творчості, формування елементарних 

основ музичної культури, домірної вікові музичної компетенції, рекомендуємо:                                                                                                                   

1. Щорічно приймати рішення щодо кількості та тематики музичних свят, узгоджуючи це 

питання з батьками.  

Адміністрація ДНЗ. Перед початком н.р. (І педрада) 

2. При виборі кількості та тематики музичних свят, необхідно керуватися вимогами 

чинних програм, методичними рекомендаціями МОНУ  (у тому числі провідних 

спеціалістів у цій галузі).  

Адміністрація ДНЗ, музкерівники. На початку н.р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. При підготовці святкового ранку враховувати те, що сучасне свято має: базуватися на 

гарній ідеї, мати зміст, відповідний віковим психофізіологічним запитам та потребам 

дітей, розв’язувати певні етичні питання чи демонструвати гуманні чесноти, містити 

достатньо видів діяльності для самореалізації дитини. Сучасне свято для дітей має 

бути розвивальним, повчальним, гуманістично і культурно спрямовуючим. 

Музкерівники. Постійно. 

4. Свято слід проводити тільки в І половину дня тривалістю: мол.гр. – 20-25 хв., середня 

– 25-30 хв., старша – не більше 40 хв. 

Музкерівники. Постійно. 

5. Ретельно продумувати всі етапи підготовки та проведення свят, чітко розподіляючи 

обов’язки між педагогами ДНЗ. 

Музкерівники. Постійно. 

6. Забезпечувати впровадження новітніх форм проведення святкових ранків, музичний та 

технічний супровід (фонограми, світло, мультимедійні презентації та відео, 

спецефекти). 

Музкерівники. Постійно. 


