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03  вересня 2018 р.                           м. Покров                                              № 340

Про результативність методичної
роботи у закладах дошкільної освіти
та навчально-виховних комплексах міста 
у  2017-2018 навчальному році та її 
організацію у  2018-2019 навчальному році

Важливими  напрямками  діяльності  дошкільних  навчальних  закладів  та
навчально-виховних комплексів міста у минулому  2017-2018 навчальному  році
були:  формування  життєвої  компетентності  дітей,  створення  розвивального
середовища  в  групах  та  упровадження  інноваційних  технологій  навчання  і
виховання у практику роботи, а також - принципів гуманізації, індивідуалізації
освітнього  процесу,  визначених  Базовим  компонентом  дошкільної  освіти  в
Україні (далі – БКДО), Національною стратегією розвитку освіти в Україні на
2012-2021 роки та іншими документами. 

Педагогічні  колективи  дитсадків  плідно  працювали  над   реалізацією
завдань  ІІІ-го  практичного  етапу  обласного  науково-методичного  проекту:
«Освітні  стратегії  соціалізації  особистості  громадянського  суспільства»  та
міської  науково-методичної  проблеми:  «Запровадження  гнучкої  системи
організації  навчально-виховної  роботи, спрямованої  на  розвиток  соціальної
компетентності та громадянської активності учасників педагогічного процесу».

Усі заклади освіти були укомплектовані чинними програмами виховання і
розвитку дітей, фаховими періодичними виданнями та відповідною навчально-
методичною літературою для  модернізації системи дошкільної освіти. 

 У  своїй  роботі  педагогічні  колективи  керувалися  основними
положеннями  Конституції  України,  Законів  України  «Про  освіту»,  «Про
дошкільну  освіту»,  «Про  охорону  дитинства»,  Концепції  Національно-
патріотичного  виховання  дітей  та  молоді,  Положення  про  дошкільний
навчальний  заклад,  Санітарного  регламенту  для  дошкільних  навчальних
закладів тощо.  

В  усіх  7-ми  комунальних  дошкільних  навчальних  закладах  міста,
дошкільних   відділеннях  комунальних   закладів   «Навчально-виховний
комплекс №1 (середня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад)
м. Покров Дніпропетровської області» та  «Навчально-виховний комплекс №2
(середня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний  навчальний  заклад)  м.  Покров
Дніпропетровської  області»  а  також  -  у  двох  дошкільних  групах  при
комунальних  закладах  «Олександрівська  неповна  середня  загальноосвітня
школа»  і  «Чортомлицька  неповна  середня  загальноосвітня  школа»  було
забезпечено ефективну реалізацію освітніх ліній інваріантної складової  БКДО



у відповідності до вимог комплексних програм розвитку дитини дошкільного
віку  «Українське  дошкілля»,   «Оберіг»,  «Впевнений  старт»,  спеціальних  та
парціальних програм, схвалених  Міністерством освіти і науки України.

З  метою  підвищення  рівня  професійної  компетентності  та  творчої
майстерності педагогів дитсадків  у минулому навчальному році проведено ряд
результативних  методичних  заходів.  При  цьому   враховувалися   запити  й
потреби педагогів, рівень їх професіоналізму та забезпечувалася  координація
діяльності методичних служб дошкільних закладів й управління освіти. 

Для адміністрації дошкільних закладів упродовж минулого року проведено
проведено всі п’ять запланованих інструктивно-методичних нарад, що мали на
меті оптимізацію контролю за станом окремих ділянок життєдіяльності закладів
освіти  у  відповідності  до  моніторингу  основних  показників  розвитку
дошкільної освіти, здійснюваного в  міському  управлінні освіти.

На засіданнях міського Факультету сучасного управлінця закладом освіти
для   членів  адміністрації,  які  відбулися   на  базі  КДНЗ  №5  (завідуюча
Тиква  А.А.)  та  КЗ  «НВК  №1» (директор  Годована  Г.А.)  розглянуто  важливі
проблеми зміцнення здоров'я дітей шляхом використання технологій художньо-
естетичного спрямування у системі корекційно-оздоровчої  роботи  сучасного
дитсадка та  розвитку  інтелектуальних  здібностей  дітей  в  умовах  оновлення
змісту  дошкільної  освіти  та  впровадження  компетентнісного  підходу  та
елементів STEM-освіти в освітній процес дошкільного закладу.

У жовтні  2017 року відбувся міський етап обласного фахового конкурсу
«Мій рідний край – моя  маленька Батьківщина», в якому взяли участь заклади
дошкільної  освіти  нашого  міста.  Під  час  проведення  конкурсу  вихователі
дитсадків  яскраво продемонстрували свій творчий потенціал та  перспективні
педагогічні  ідеї  для  національно-патріотичного  виховання  дітей  дошкільного
віку, пропаганди пам’яток історії, культури, звичаїв рідного краю тощо. 

Найкращі матеріали освітньої діяльності педагога ЗДО №5  Гадзаман Л.Є.,
а  також   народна  іграшка  «Півник»  вихователя  ЗДО №21   Руденко  Т.М.  та
ляльки в українських костюмах  педагога ЗДО №22 Євич М.М. взяли  участь в
обласному етапі конкурсу «Мій рідний край – моя маленька Батьківщина» та
посіли призові місця. 

З метою сприяння фаховому зростанню та професійному вдосконаленню
педагогічних  кадрів  закладів  дошкільної  освіти  з  питань    утвердження
особистісно-орієнтованої  моделі  дошкільної  освіти  у  лютому  2018  році
інформаційно-методичним  центром  управління  освіти  проведено   міський
огляд-конкурс  освітніх  авторських  проектів  у  галузі  дошкільної  освіти:
«Найкращі  технології  для  формування  соціальної  компетентності
дошкільника».  Перспективні  педагогічні  ідеї  продемонстрували  педагоги
дитсадків №21 Буряк І.Ю. (посіла І місце в конкурсі),  ЗДО №22 Панкєєва К.В.
(ІІ місце), ЗДО №5 Кравченко О. Ю. (ІІ місце), ЗДО №13 Жданова О.В. та КЗ
«НВК «1»   Протченко О.М., які посіли ІІІ місце. 

Крім того, продовжено роботу міських  семінарів - практикумів з проблем
формування навичок спілкування та основ громадянської свідомості у дітей, їх
інтелектуального  та художньо-естетичного розвитку, збереження фізичного й
психічного здоров’я тощо на базі  ЗДО №11, ЗДО №13, ЗДО №21, ЗДО №22,
КЗ  «НВК  №2».  Варто  відмітити  високий  професіоналізм  методистів



Шильнікової  Т.П.,  Романець  І.В.  та   Резніченко  О.В.,  які  збагатили  арсенал
педагогічних ідей, засобів та технологій педагогів міста.

Всі заклади дошкільної освіти реалізували річні завдання розвитку через
пріоритетні освітні спрямування, продовжили впровадження в освітній процес
новітніх педагогічних інновацій і проектів, освітніх ліній варіативної складової
БКДО: «Компютерна грамота», «Шахи», «Англійська мова», «Хореографія» та
інших у формі гурткової роботи з дітьми.

Слід  відмітити  наполегливу  інноваційну  та   дослідно-експериментальну
роботу  колективів  ЗДО  №21   (завідуюча  Дощенко  І.О.)  з  проблеми:
«Формування  основ  громадянської  свідомості  дошкільнят  через  реалізацію
основних  напрямів  педагогічної  системи  В.О.  Сухомлинського  в  освітньому
просторі  сучасного  закладу  дошкільної  освіти»,  ЗДО  №22  (завідуюча  Євич
М.М.)   за  Всеукраїнськими  проектами  «Випереджаюча  освіта  для  сталого
розвитку»  та  «Вчимося  жити  разом»,  КЗ  «НВК№  1»  (колишній  директор
Годована  Г.А.)   щодо  створення  розвивального   STEM-середовища  в
дошкільному відділенні з метою ефективного розвитку у дошкільнят здібностей
в  інтелектуальних  видах  діяльності  та   ЗДО  №5  (завідуюча  Тиква  А.А.)  за
медико-педагогічним  проектом  «Гармонія  інтелекту  та  здоров'я»  в  системі
корекційно-оздоровчої  роботи  з  вихованцями  з  особливими  освітніми
потребами.  Результатами  такої  роботи  стали  надруковані  статті  педагогів  у
фахових періодичних виданнях, перемоги в обласних конкурсах.

За  наслідками  атестації  педагогічних  працівників  закладів  дошкільної
освіти у 2018 році міська картотека перспективного досвіду поповнилася 15-ма
цінними досвідами роботи. 

Вихователь  ЗДО  №16  (завідуюча  Прищепова  А.П.)  Купріянової  А.В.
виборола  І  –  е  місце  у  міському  освітньому  проекті  «Сьогодні  -  молодий
педагог, завтра – лідер освіти».

Щодо  результатів  участі  ДНЗ  міста  в  обласних  та  Всеукраїнських
конкурсах і виставках, то у минулому навчальному році КДНЗ №21 (завідуюча
Дощенко І.О.) 

Заклад дошкільної освіти №22 (завідуюча Євич М.М.) у грудні 2017 року
посів  І  рейтингове   місце  серед  100  найкращих  ДНЗ України  у  загальному
заліку Конкурсу «Краще оформлення зовнішньої території ДНЗ – 2017 року»
від  інтернет  –  порталу  рейтингу  освітніх  закладів  України;  І  місце  в
регіональному Інтернет – конкурсі дитячих дизайн проектів  «Арт – погляд» за
колективну роботу «Наше місто – Покров» у березні 2018 року, а також дитячий
садок  став лауреатом ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу на
кращий стан фізичного виховання в закладах дошкільної освіти у квітні 2018
року.

Крім того, матеріали з досвіду роботи за Всеукраїнським проектом «Освіта
для  сталого  розвитку»  педагогів  Євич  М.М.  та  Макаренко  Л.Л.  увійшли  до
збірки  матеріалів  ІІІ  Всеукраїнської  науково-практичної  конференції,  яка
відбулася за участю наших педагогів у грудні 2017 року.

Завідуюча ЗДО №21 Дощенко І О. стала переможцем Х-го міжнародного
фестивалю  педагогічних  інновацій   та  учасником  третього  Всеукраїнського
огляду  творчих  робіт  «Збережемо  спадщину-збережемо  Україну»  у  червні
2018  року.  Вихователь  ЗДО  №21  Гаврильців  А.Г.  стала  лауреатом



Всеукраїнського педагогічного  форуму  «Презентація досвіду»  у номінації «Я
міркую вголос» у січні 2018 року.

Серед  завдань  для  методичних  служб  дитсадків  для  розв’язання  у
наступному навчальному році  є:         

 - організувати  методичний супровід діяльності  педагогічного колективу
на ІV-му корегуючому етапі обласної науково - методичної проблеми: «Освітні
стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства»;

-  удосконалювати  освітньо-інформаційну  діяльність,  спрямовану  на
забезпечення  інтегративності  педагогічного  процесу  в  різних  освітніх  лініях
Базового компонента дошкільної освіти, сприяти підвищенню освітнього рівня,
формуванню інформаційної культури педагогів;

-  забезпечити зростання  професійної  компетентності  педагогічних
працівників через систему їх методичного навчання;

- удосконалювати систему аналізу, узагальнення, впровадження кращого
педагогічного досвіду та педагогічних інновацій; 

- впроваджувати компетентнісний підхід в освітній процес, здійснювати
науково-методичного  супровід  реалізації  завдань  духовно-морального
виховання дітей;

- забезпечити методичне сприяння об’єктивному, науково обґрунтованому
моніторингу  освітнього   процесу  у  дошкільних  навчальних  закладах,
використання  його  результатів  у  методичній  роботі  з  керівними  та
педагогічними  кадрами  у  відповідності  до  Примірного  положення  про
методичний кабінет закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом МОНУ
від 16.04.2018 року, №372;

-  продовжити роботу щодо  впровадження  інноваційних  освітніх
технологій та методик у практику роботи навчальних закладів.

Таким  чином,  всі  заплановані  у  2017-2018  навчальному  році  міські
методичні  заходи  були  проведені  в  повному  обсязі  та  на  задовільному
організаційно-методичному рівні. 

Керуючись  Законом  України  «Про  дошкільну  освіту»  (ст.  25,  26),
Положенням  про  районний  (міський)  методичний  кабінет  (центр),
затвердженим наказом Міністерства  освіти і  науки  України від  08.12.2008 р.
№1119,   Типовим  положенням  про  методичний  кабінет  ДНЗ,  затвердженим
наказом МОН України  від 09.11.2010 р. №1070,  у відповідності до Базового
компонента дошкільної освіти в Україні, затвердженого наказом МОН, молоді
та  спорту  України  від  22.05.2012  р.  №615,   з  метою  здійснення  науково-
методичного  супроводу  системи  дошкільної  освіти,  координації  діяльності
різних форм міської методичної роботи, подальшого удосконалення методичної
роботи,  підвищення  професійної  майстерності  та  активізації  творчості
педагогів   ЗДО  міста  в  умовах  модернізації  змісту,  принципів  та  цілей
дошкільної освіти,  

НАКАЗУЮ:
1. Визнати задовільною  міську методичну роботу з педагогами закладів

дошкільної освіти та навчально-виховних комплексів (їх дошкільних відділень)
міста у 2017-2018 навчальному році.

2. Методисту ІМЦ управління освіти Рудь І.П.:



2.1.  Забезпечити  з 03.09.2018 року  методичний супровід та психолого-
педагогічне  підґрунтя  для  роботи  закладів  дошкільної  освіти  за  змістом
Базового  компонента   дошкільної  освіти  та  програмно-методичного
забезпечення,  затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України  для
використання в ЗДО у 2018-2019 навчальному році. 

2.2. Спрямувати  з 03.09.2018 року роботу методичних служб, педагогічних
працівників  дошкільних навчальних  закладів   міста  на  реалізацію   Базового
компонента  дошкільної  освіти,  чинних  виховних  програм  та  завдань  ІV-го
(корегуючого) етапу обласної науково - методичної проблеми: «Освітні стратегії
соціалізації особистості громадянського суспільства»  згідно з рекомендаціями
Міністерства  освіти  і  науки,  комунального  закладу  вищої
освіти«Дніпропетровська  академія  непервної  освіти»,  управління  освіти
виконкому Покровської міської ради та секційного засідання для адміністрації
ЗДО, НВК міської серпневої педагогічної конференції 2018 року.

2.3. Провести у листопаді   2018  року  та у березені 2019  року засідання
міського  Факультету  сучасного  управлінця  закладом  освіти  для  членів
адміністрації  на  базі  ЗДО№22  та  ЗДО  №13» з  актуальної  тематики  (за
складеним планом). 

2.4.  Забезпечити  діяльність  міської  творчої  групи  з  питань   організації
інноваційної роботи педколективів за новим освітнім змістом та по виконанню
завдань  IV-го  (корегуючого)  етапу  обласної  науково-методичної  проблеми
«Освітні  стратегії  соціалізації  особистості  громадянського  суспільства»   у
складі:

Рудь  І.П.  -  голова  творчої  групи;  методист  інформаційно-методичного
центру,
Фролова А.М. - член творчої групи; завідуюча ЗДО№11,
Прищепова А.П. - член творчої групи; завідуюча ЗДО№16,
Пацеріна В.Г. - член творчої групи; вихователь-методист ЗДО№5,
Шильнікова Т.П. - член творчої групи; вихователь-методист  ЗДО №13,
Романець І.В. - член творчої групи; вихователь-методист  ЗДО№21.
                                                          Вересень 2018 р., січень, травень 2019р.

2.5.  Забезпечити  подання  у  2018-2019  навчальному  році  матеріалів  із
досвіду  роботи  педагогів  та  колективів  ЗДО  та  НВК  для  опублікування  у
фахових періодичних виданнях.

2.6.  Організувати   у  2018-2019  навчальному  році  діяльність   наступних
міських методичних  форм роботи з педагогічними працівниками ЗДО та НВК
( за розробленими планами):
- Для вихователів дошкільних груп:
        Міська Опорна Школа з проблеми: «Формування основ громадянської
свідомості  дошкільнят  через  реалізацію  основних  напрямів  педагогічної
системи  В.О.  Сухомлинського  в  освітньому  процесі  сучасного  ДНЗ»  (ІІ  рік
роботи) на базі ЗДО №21, керівник Романець І.В..
Міський семінар-практикум з проблеми:
«Виховання у дітей дошкільного віку екологічних,економічних та соціальних
звичок у контексті ідей Освіти для сталого розвитку»(І рік роботи) на базі ЗДО
№22,керівник Макаренко Л.Л.



  Семінар-практикум  з  теми:  «Забезпечення  інтегрованого  підходу  до
формування  життєвих  компетентностей  дошкільнят  шляхом
використання  елементів  освітніх  систем STEM-освіти  та  STREAM-
освіти»(І-й рік роботи)на базі КЗ «НВК№1»,керівник Тимтишина О.А.

Семінар-практикум з  проблеми:  «Формування  навичок  спілкування  та
ефективної взаємодії дошкільників з іншими дітьми і дорослими у сучасному
соціокультурному  просторі  дитячого  садка»  (ІІ-й  рік  роботи)  на  базі
ЗДО №11, керівник Резніченко О.В..

Для вихователів дітей старшого дошкільного віку:
Семінар-практикум  з  теми:  «Забезпечення  збалансованого  особистісного
розвитку  та  готовності  до  систематичного  навчання  дітей  старшого
дошкільного віку за концептуальними засадами освітньої програми «Впевнений
старт» (І-й рік роботи) на базі ЗДО № 16, керівник  Штурмак М.О.
- Для музичних керівників:  

Міська  Асоціація  музичних  керівників  (16-й  рік  роботи)  на  базі
КЗ «НВК №2», керівник   Чумаченко Л.Г..

2.7. Здійснювати упродовж 2018-2019 навчального року надання адресної
методичної допомоги адміністрації ЗДО та НВК за їх запитом.

3. Продовжити у 2018-2019  навчальному році  дослідно-експериментальну
роботу  на   Всеукраїнському  й  обласному  рівні:   у  КДНЗ  №22  за  темами:
«Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-
виховний процес сучасного ДНЗ»  , «Вчимося жити разом»; на міському рівні: у
КДНЗ №21  «Використання  спадщини  В.О.  Сухомлинського  для  формування
життєвої  компетентності  дошкільника  в  інтегрованому  освітньому  просторі
художньо-естетичного  спрямування»   згідно  з  відповідними  наказами
управління освіти виконавчого комітету Покровської  міської ради.

4.  Методичним  службам   закладів  дошкільної  освіти  та  навчально-
виховних комплексів  міста:

4.1  Забезпечити  у  2018-2019  навчальному  році  продуктивну  роботу
педагогічного  колективу  та  творчої  групи  на   ІV-му  (корегуючому)  етапі
обласної  науково  -  методичної  проблеми:  «Освітні  стратегії  соціалізації
особистості  громадянського  суспільства»  щодо  оновлення  змісту  діяльності
ДНЗ,  форм і  методів  взаємодії  з  іншими соціальними інститутами на основі
розробленої моделі соціалізації особистості дошкільника; розробки та апробації
системи діяльності ЗДО або окремих працівників, що  спрямована на розвиток
соціальних компетенцій особистості,  її ціннісних орієнтацій, та звітувати про
підсумки роботи в установленому порядку.

4.2. Забезпечити з 03.09.2018 року  методичне керівництво за здійсненням
освітнього процесу у відповідності до змісту та вимог  БКДО, освітніх програм
«Українське дошкілля», «Впевнений старт» (у редакції                  2017 року) і
навчально-методичної  літератури,  що  є  чинними   та  які  рекомендовані
Міністерством освіти і науки України до використання в закладах дошкільної
освіти у 2018-2019 н. р..



4.3. Здійснювати  підвищення кваліфікації  та  підтримувати  саморозвиток
педагогів  у  міжкурсовий  період  шляхом  мотивування  до  участі  у  роботі
майстер-класів,  колоквіумів,  брейн-рингів,  воркшопів  та  інших  форм
динамічного  навчання  педагогів  (у  тому  числі  з  питань  наступності  між
дошкільною та початковою ланками у рамках впровадження концепції «Нової
української школи», щодо вивчення з педагогами оновлених програм розвитку
дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»).

4.4.  Продовжити  з  03.09.2018  року   роботу  по  впровадженню  в
освітньо-виховну  роботу  дитячого  садка  освітніх  ліній  варіативної  частини
БКДО:  «Комп’ютерна  грамота»,  «Іноземна  мова»,  «Хореографія»,  «Шахи»,
«Петриківський розпис»  та інших у формі гуртків за інтересами і нахилами
дітей.  

4.5. Продовжити з 03.09.2018 року експериментальну роботу педагогічного
колективу  дитсадка  з  використанням  особистісно-орієнтованої  моделі
дошкільної освіти та  елементів інноваційних педагогічних технологій.

4.6.   Забезпечити    у  2018-2019  навчальному  році  розповсюдження
перспективного  педагогічного  досвіду  педагогів  ЗДО  через  друк  у  фахових
періодичних виданнях.

4.7.  Забезпечити  впродовж 2018-2019 навчального року  належний рівень
проведення  методичних  заходів  на  базі  дошкільного  закладу  та  ефективну
участь педпрацівників у роботі міських засідань.

4.8. Забезпечувати методичний супровід для своєчасного оновлення сайту
та інформаційної бази даних дошкільного навчального закладу, функціонування
електронної  реєстрації  черги  до  ЗДО  в  рамках  обласного  проекту:
«Електронний дошкільний навчальний заклад».

4.9.  Забезпечувати  компетентнісне  вивчення  стану  освітньо-виховного
процесу  в  ЗДО із  аналізом  рівня  володіння  педагогами  різними  методиками
виховання і  розвитку дітей, елементами сучасних педтехнологій та наданням
дієвої, своєчасної методичної допомоги.

5.  Координацію  роботи  щодо  виконання  даного  наказу  покласти  на
методиста інформаційно-методичного центру  І.П.Рудь,   контроль залишаю за
собою.

       
Начальник  управління освіти                                                       Т.Ю.Філіпова
         
З наказом ознайомлені: ______________ І.П.Рудь
                                                                                                       


