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ХХІ століття висуває нові вимоги щодо цілей,  завдань, 
структури та змісту дошкільної освіти, що пов’язані з сучасними 
світовими глобалізаційними процесами, зміною світоглядної 
позиції та ціннісних орієнтацій, прагненням України 
інтегруватися до європейського соціально-гуманітарного та 
адміністративного простору. 

Дошкільна освіта нині перебуває у стадії оновлення і 
відновлення. До неї підвищилася увага держави, вона викликає 
стійкий інтерес громадськості. 

Сьогодення від нас вимагає створення належних умов для 
функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних 
навчальних закладів, піднесення на якісно новий рівень 
соціального статусу педагога. 

Реалізація державних пріоритетів у галузі дошкільної освіти 
можлива за умови модернізації діяльності усіх підрозділів галузі, 
адже реальний доступ до освітніх послуг дошкільникам сьогодні 
забезпечується через функціонування традиційних та спеціальних 
дошкільних навчальних закладів, навчально-виховних 
комплексів, Центрів розвитку дитини, соціально-педагогічний 
патронат, групи короткотривалого перебування при 
загальноосвітніх навчальних закладах, заняття з батьками в 
умовах сім’ї             та ін.  

Модернізувати зміст дошкільної освіти – означає 
вдосконалити його, змінивши відповідно до вимог часу, не 
зачіпаючи основ, сталих і таких, що не виправдали положень, 
збагативши їх новими, прогресивними ідеями. Зростання 
свідомості освітян, об’єктивна необхідність оновлення 
принципів, гуманізації цілей і завдань дошкільної освіти, 
оптимізації життя сучасної дитини відповідно до демократичних 
засад українського суспільства. 

Важливе місце в системі неперервної освіти в Україні 
належить дошкільній освіті. Функціонування дошкільних 
навчальних закладів здійснюється відповідно до Законів України 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента 
дошкільної освіти (2012 p.), 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 
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(затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 
від 24.03.2016 № 234), інших нормативно-правових актів. 

Вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей 
дошкільного віку визначаються Базовим компонентом 
дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і 
реалізуються програмами, рекомендованими або схваленими 
Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. 

 
 
 

Аналіз стану  дошкільної освіти Миколаївщини 
 
Перспективи розвитку системи дошкільної освіти 

Миколаївщини визначені 8TСтратегією розвитку Миколаївської 
області на період до 2020 року, обласною Цільовою програмою 
розвитку освіти Миколаївської області до 2017 року, 
8TНаціональною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року та іншими нормативними документами в галузі освіти. 

Станом на 01.01.2016 мережа дошкільних навчальних 
закладів налічує 574 дошкільних навчальних закладів, у яких 
виховується 42 439  тис. дітей. Із загальної кількості дошкільних 
навчальних закладів у містах функціонують 174 (30.3 %) , де 
виховуються 29 183 тис. дітей (70.2 %), у сільській місцевості – 
400 ДНЗ (69,7 %) виховується 12 656  тис. дітей (29.8 %).  Діти 
віком від 3 до 6(7) років залучені до усіх видів дошкільної освіти 
на 98 %,  5 років урахуванням усіх форм дошкільної освіти 
складає 100 %. У 2015 році у дошкільних навчальних закладів 
Миколаївської області додатково створено 61 нове місце, у тому 
числі в сільській місцевості – 19. 

Залишаються невирішеними важливі проблеми, що 
негативно впливають на рівний доступ дітей дошкільного віку до 
якісної освіти:  

•  перевантаження міських дитячих садків (дошкільні 
навчальні заклади в містах і не можуть задовольнити 
потреб населення в дитячих садках: у міській місцевості на 
100 місцях виховується 123 дитини, у м. Миколаєві – 
130 дітей); 

•  застарілість матеріально-технічної бази (переважно в 
сільській місцевості); 
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•  недостатнє фінансування дошкільної ланки освіти. 
У дошкільних навчальних закладах працює 

3 868 педагогічних працівників. 2 199 із них мають вищу 
педагогічну освіту (57 %), 1 548 – середню спеціальну (40 %), 
121 − середню освіту 3 %. 

168 вихователів мають звання «Вихователь-методист»; 
28 вихователів-методистів (за посадою) – «старший 

вихователь»; 
19 логопедів, дефектологів –  учитель-методист логопед, 

учитель-методист дефектолог; 
6 психологів ДНЗ мають звання «психолог-методист»; 
17 музичних керівників мають звання «вихователь-

методист»; 
5 інструкторів із фізичного виховання мають звання 

«вихователь-методист»; 
Усього 243 педагога дошкільної освіти мають звання; це 

становить 6,3 % від загальної кількості педагогів. 
Виходячи із регіональних потреб та запитів педагогів області, 

у 2015/16 навчальному році проведено курси підвищення 
кваліфікації педагогів дошкільних навчальних закладів з 
актуальних проблем дошкільної освіти, зокрема: 

- наступність дошкільної та початкової освіти; 
- розвиток дітей раннього віку; 
- організація роботи у різновікових групах. 
Також ураховано диференційований підхід до педагогів 

дошкільної освіти (курси підвищення кваліфікації для 
вихователів І та вищої категорії, ІІ категорії та спеціалістів, для 
завідуючих – завідуючі, які суміщають посаду вихователя). 
Працювала група курсів підвищення кваліфікації вихователів на 
базі м. Южноукраїнська. 

Упродовж 2015/16 навчального року 662 педагога 
дошкільних навчальних закладів охоплено курсами підвищення 
кваліфікації, що складає 18 % від загальної кількості педагогів. 

Результатом роботи на курсах стали виконані індивідуальні 
та колективні курсові проекти. Аналіз курсових проектів 
показав, що більшість вихователів недостатньо розкривають 
практичну частину роботи. У багатьох курсантів є проблеми з 
написання конспектів занять, особливо інтегрованих.  
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У 2015/16 навчальному році з метою забезпечення науково-
методичного супроводу оновленого змісту дошкільної освіти 
відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, реалізацію 
якого забезпечують нові освітні комплексні та парціальні 
програми, лабораторією методики дошкільної та початкової 
освіти Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти проведено роботу в таких напрямах: 

• формування інноваційної компетентності, запровадження 
ефективних форм оперативного та інтерактивного 
навчання педагогів; 

• координація змісту діяльності всіх методичних та науково-
методичних установ області на рівні дошкільної освіти; 

• надання реальної дієвої допомоги у становленні та 
розвитку професійної майстерності педагогів дошкільної 
освіти, активізація їх творчого потенціалу у міжкурсовий 
період; 

• стимулювання самоосвіти та саморозвитку методистів з 
дошкільної освіти науково-методичних установ та 
педагогічних працівників дошкільної освіти області. 

Реалізація поставлених завдань здійснювалась у тісній 
співпраці з науково-педагогічними працівниками кафедри 
психології, педагогіки та менеджменту освіти, лабораторіями: 
практичної психології, соціальної роботи та інклюзивного 
навчання; інноваційного розвитку та дистанційної освіти; 
художньо-естетичної освіти та інших структурних підрозділів 
МОІППО як в організації навчально-виховного процесу на 
курсах, так і у міжкурсовий період підвищення фахової 
майстерності педагогів дошкільних навчальних закладів.  

Методична служба є провідником державної політики в 
галузі дошкільної освіти на місцях і ключовим підрозділом 
системи післядипломної педагогічної освіти, який безпосередньо 
взаємодіє з педагогами у процесі вивчення їхньої діяльності, 
організації самоосвіти і підвищення професійного рівня, а також 
є провідником сучасних досягнень педагогічної науки та 
перспективного педагогічного досвіду в системі післядипломної 
освіти регіонів області, тому у 2015/16 навчальному році була 
продовжена робота занять університету знань «Формування 
інноваційної компетентності методистів із дошкільної освіти 
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районних (міських) методичних кабінетів (центрів), на яких 
розглядалися актуальні питання дошкільної освіти: 

• модулі методичного супроводу професійного зростання 
керівників дошкільних навчальних закладів; 

• Інтернет-технології у розвитку професійної компетентності 
педагога дошкільного навчального закладу; 

• використання кваліметричної моделі оцінювання рівня 
розвитку дитини старшого дошкільного віку; 

• самоосвіта педагогів як чинник саморозвитку та 
удосконалення професійної компетентності педагога тощо. 

Робота університету проводилася з використанням різних 
форм роботи (майстер-класи, тренінги, мозкові штурми тощо), 
що допомагало фахівцям в подальшій організації роботи на 
місцях. 

Виходячи з поставлених завдань перед педагогами 
дошкільних навчальних закладів у 2015/16 навчальному році, з 
метою підвищення рівня професійної компетентності, збагачення 
власного досвіду арсеналом ефективних методів, прийомів, 
технологій, технік, які застосовуються у навчально-виховному 
процесі, організована робота міжрайонних семінарів: 

• на базі Первомайського дошкільного навчального закладу 
№ 5 Первомайської міської ради з проблеми «Спільна 
робота дошкільного навчального закладу та сім’ї з питань 
морально-етичного виховання дошкільників»; 

• на базі Новоконстантинівського дошкільного навчального 
закладу Братської районної ради з проблеми  
«Забезпечення наступності в реалізації завдань духовного 
та патріотичного виховання між дошкільною та 
початковою ланками освіти» за участі Заслуженого 
художника України Хізніченка В. В; 

• на базі Веселинівського дошкільного навчального закладу 
№ 1 Веселинівської районної ради з проблеми «Трудове 
виховання в процесі організованої та самостійної 
предметно-практичної діяльності дітей». 

Учасники міжрайонних семінарів обмінювалися досвідом, 
обговорювали проблеми та шляхи їх вирішення, набули умінь 
комплексно розглядати актуальні питання навчально-виховного 
процесу, знаходити ефективні технології, методики, методи та 
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прийоми реалізації завдань чинних програм, забезпечувати 
ефективну співпрацю педагогів між собою. 

Упродовж року працювала творча майстерня «Розвивальна 
технологія З. Дьєнеша у формуванні логіко-математичної 
компетентності дітей дошкільного віку» (керівник − 
Задніпрянець Світлана Юріївна, вихователь-методист 
Миколаївського ДНЗ № 142 Миколаївської міської ради), мета 
якої – підвищення фахової майстерності та інноваційної 
компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів. 

За результатами творчої майстерні узагальнено досвід 
роботи «Формування логіко-математичних здібностей 
дошкільників шляхом використання логічних блоків» Глухової 
О. О., вихователя-методиста Степівського дошкільного 
навчального закладу Миколаївської районної ради. Готується 
збірка матеріалів учасників творчої майстерні. 

Аналіз діяльності дошкільних навчальних закладів свідчить, 
що чимало педагогів і педагогічних колективів мають вагомі 
здобутки та цікаві ідеї, апробовані системи роботи з 
дошкільниками в різних напрямах освітньої діяльності. Щоб 
певною мірою висвітлити їхню ініціативну діяльність, 
ознайомити з найновішими здобутками у створенні сприятливих 
умов для формування життєвої компетентності дітей 
дошкільного віку, організована обласна майстерня «Інноваційний 
досвід дошкільної освіти Миколаївщини». Учасники 
познайомилися через інтерактивні форми роботи з 
перспективними педагогічними досвідами області: 

• «Екологічні проекти у формуванні основ екологічної 
свідомості дітей дошкільного віку під час ознайомлення з 
лікарськими рослинами» (Чаюн Ольга Михайлівна, 
вихователь-методист дошкільного навчального закладу № 
103 Миколаївської міської ради);  

• «Розвиток дітей дошкільного віку засобами ейдетики» 
(Філінок  Наталія Петрівна, вихователь Олександрівського 
дошкільного навчального закладу № 2 Вознесенської 
районної ради);  

• «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку 4Tз 
використанням ідей козацької педагогіки4T «Я − Українець» 
4T(4TХаритонович Олена Іванівна, вихователь-методист 
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Миколаївського дошкільного навчального закладу № 148 
Миколаївської міської ради). 

• «Інформаційно-комунікативні технології в корекційно-
розвивальній роботі з дітьми дошкільного віку, які мають 
затримку психічного розвитку»; 

• «Розвиток креативності дітей старшого дошкільного віку 
засобами сприймання творів живопису» (Козак Світлана 
Іванівна, вихователь Первомайського дошкільного 
навчального закладу № 2 Первомайської міської ради); 

• «Синектика − шлях до активізації пізнавальних 
можливостей дітей старшого дошкільного віку» (Чернега 
Людмила Вікторівна, вихователь Южноукраїнського 
дитячого навчального закладу № 6 «Світлячок»  
Южноукраїнської міської ради); 

• «Здорова дитина – багатство родини, здорова родина – 
багатство країни» (організація спартакіади дітей 
дошкільного віку). Педагогічні працівники Миколаївського 
дошкільного навчального закладу № 106 Миколаївської 
міської ради: Дмитрієва Віра Павлівна, завідувач; Горох 
Наталія Іванівна, вихователь-методист; Запотоцька Тетяна 
Олександрівна, практичний психолог; Сідашова Олена 
Іванівна, музичний керівник; Шамрікова Олена Віталіївна, 
вихователь. 

Учасники Майстерні отримали відеоматеріали (презентації 
описів роботи та фільми) з метою ознайомлення з перспективним 
досвідом колег у своїх регіонах. 

Третій рік в області проводиться  дослідно-
експериментальна робота зі створення дидактико-методичної 
системи розвитку дитячої творчості у межах навчально-
виховного процесу дошкільного навчального закладу. 
(О. Я. Митник, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри практичної психології Інституту педагогіки і психології 
НПУ імені  М. П. Драгоманова).  

Підготовлено звіти про хід експериментально-дослідницької 
діяльності.  

Педагогічні колективи Южноукраїнського ДНЗ № 8 
Южноукраїнської міської ради, Миколаївських ДНЗ № 7 та № 52 
Миколаївської міської ради, Баштанського ДНЗ № 4 Баштанської 
районної ради продовжують роботу з теми. Вважаємо, що робота, 
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яка ведеться в рамках експериментального дослідження, сприяє 
підвищенню рівня професійної компетентності педагогів, 
формуванню інтелектуальної культури дошкільника та  
вихованню впевненості у власних силах.  

Із метою безперервної апробації нових педагогічних ідей і 
технологій, аналітичної оцінки результатів педагогічного 
пошуку, дослідної спрямованості їхньої педагогічної діяльності 
продовжено роботу обласної творчої групи «Створення дидактико-
методичної системи розвитку дитячої творчості в межах навчально-
виховного процесу дошкільного навчального закладу», до якої 
увійшли учасники дослідно-експериментальної роботи. 

За результатами роботи творчої групи підготовлені 
відеофільми, узагальнено практичні матеріали, готується до 
друку збірка напрацьованих матеріалів практиками. Педагоги-
експериментатори підготували ряд статей до друку у фахових 
журналах. 

40TУ квітні 2016 40Tроку проведено інструктивно-методичну 
нараду з питань упровадження основ соціальної та фінансової 
освіти дітей дошкі48Tль48Tного віку «Афлатот», мета якої полягала в 
тому, щоб сформувати в учасників чітке уявлення про 
особливості організації та впровадження основ соціальної та 
фінансової освіти дітей дошкі48Tль48Tного віку за програмою 
«Афлатот». 

2TУ процесі роботи учасники ознайомилися з концепцією 
програми, її ключовими елементами, змістом та можливостями 
використання в навчально-виховному процесі в умовах 
дошкільного навчального закладу. 2TУ чотирьох дошкільних 
закладах області розпочато впровадження основ соціальної та 
фінансової освіти дітей дошкільного віку: Вознесенському 
комунальному дошкільному навчальному закладі № 14 
«Дзвіночок» Вознесенської міської ради,2T Первомайському 
дошкільному навчальному закладі ясла-садку № 1 «Ластівка» 
Первомайської міської ради, Зеленоярському дошкільному 
навчальному закладі Миколаївської районної ради, 
Миколаївському навчальному закладі 2T№ 101 «Дружба» 
комбінованого типу 2TМиколаївської міської ради, 
Южноукраїнському 2Tкомунальному закладі «Центр розвитку 
дитини «Гармонія» Южноукраїнської міської ради. 
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У жовтні 2015 року проведено обласний фестиваль «Юні 
козачата» за участі вихованців дошкільних навчальних закладів 
різних типів і форм власності. 

Мета фестивалю – виховання патріотичних почуттів, 
розвиток художньо-естетичного ставлення до українського 
фольклору, народно-прикладного мистецтва, побуту нашого 
народу, до народних пісенних та танцювальних жанрів, 
формування ціннісного ставлення до власного здоров’я та 
усвідомлення значення здорового способу життя для повноцінної 
життєдіяльності. 

Необхідно зазначити, що 100% участь дошкільних 
навчальних закладів області взяли у цьому заході. Аналіз 
узагальнених результатів про перебіг Фестивалю засвідчив 
високий рівень його організації та проведення в дошкільних 
закладах. 

Педагоги намагалися залучити якомога більше батьків та 
дітей, змагалися сім’ями, а також окремо − діти та дорослі. Цим 
самим сприяли вихованню у присутніх почуття єдиної родини. 
Українські костюми, атрибути до ігор та змагань, козацькі 
символи спонукали дітей до організованості, вияву любові та 
поваги до товаришів, гордості за своїх батьків. А все це разом 
створювало атмосферу єднання поколінь: від батька до сина, від 
мами до доні, і було доказом того, що ми − роду козацького діти. 
У душах і серцях дітей зароджувалось бажання рости сильними, 
здоровими та спритними, гідними нащадками українського 
козацтва. За результатами фестивалю діє обласна фотовиставка 
«Юні козачата» при Миколаївському обласному інституті 
післядипломної педагогічної освіти. На стенд Всеукраїнського 
фізкультурно-оздоровчого, фольклорного фестивалю «Юні 
козачата», були представлені фото фестивалів, проведених у 
дошкільних навчальних закладах м. Миколаєва, Южноукраїнська 
та  Первомайська. Фотовиставка яка проходила у Київському 
палаці творчості учнів під час святкування Всеукраїнського Дня 
Дошкілля. 

Регулярні, цілеспрямовано організовані виставки, конкурси, 
фестивалі сприяють активізації творчого професійного 
потенціалу педагогів. 

І місце у VI Всеукраїнському конкурсі на кращий веб-сайт 
навчального закладу (номінація «Дошкільний навчальний 
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заклад»), організованим Інтернет Асоціацію України, став сайт 
ДНЗ №148. Головними критеріями оцінювання виступило 
змістовне наповнення веб-сайту, зручність їх використання, 
забезпечення можливості участі всіх учасників навчального 
процесу в діяльності, послуги, що надаються на сайтах 

Всеукраїнському конкурсі «Роль медичної сестри 
дошкільного закладу в профілактиці захворювань дітей» журналу 
видавництва МЦФЕР «10TМедична сестра дошкільного закладу10T» 
отримала диплом медична сестра Миколаївського дошкільного 
навчального закладу№ 78 Миколаївської міської ради Скиба 
Тетяна. 

На заочний обласний конкурс портфоліо відеоматеріалів 
«Педагогічний досвід освітян регіону» представлено 16 робіт 
дошкільних навчальних закладів.  

За результатами цьогорічного конкурсу у номінації 
«Інноваційні технології в методичній роботі» Миколаївський 
ДНЗ№ 5 посів – 3 місце, у номінації «Інноваційні технології в 
навчально-виховному процесі» ДНЗ № 148 – 1 місце, 
Первомайський ДНЗ № 1 Первомайської міської ради, 
Баштанські ДНЗ № № 3, 4 Баштанської міської ради, Очаківський 
НВК Очаківської міської ради, Южноукраїнський колсантингово-
методичний освітній центр ДНЗ № 6 та ДНЗ № 3 
Южноукраїнської міської ради, Підгороднянський ДНЗ 
Первомайської районної ради – ІІ місце. Снігурівський ДНЗ №1 
Снігурівської районної ради, Підгороднянський ДНЗ  
Первомайської районної ради –ІІІ місце. 

У номінації «Інноваційні технології у роботі з обдарованною 
молоддю» І місце посіли Снігурівський ДНЗ № 7 Снігурівської 
районної ради, Березанський ДНЗ Березанської районної ради. 

Поряд із цим у конкурсі не взяли участь дошкільні навчальні 
заклади Врадіївського, Доманівського, Єланецького, 
Казанківського районів. 

У Всеукраїнському фестивалі-огляді кращого досвіду роботи 
з навчання англійської мови у дошкільних навчальних закладах 
«Hello English»  взяли участь педагоги: навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І ступеня − 
дошкільний навчальний заклад «Чайка» ДПНВКГ «Зоря»-
«Машпроект» м. Миколаєва, Первомайські дошкільні навчальні 
заклади № № 6, 24, 13 Первомайської міської ради, Баштанський 

http://pedrada.com.ua/mcfr-osvita/our_publications/medichna_sestra_doshkilnogo_zakladu/#opis
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ДНЗ № 6 Баштанської міської ради, Арбузинський НВК 
«Пролісок» Арбузинської районної ради, Снігурівський ДНЗ № 6 
Снігурівської районної ради, Березнегуватський ДНЗ № 1 
Березнегуватської районної ради, Южноукраїнський ДН № 8 та 
«Центр розвитку дитини «Гармонія» Южноукраїнської міської 
ради (результати буде оголошено на Всеукраїнському Дні 
дошкільника у м. Києві). 

У Всеукраїнському  фестивалі-огляді «Калейдоскоп 
педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників» у 
режимі онлайн взяли участь 25 дошкільних навчальних закладів 
області: 

- Вітовський район − Пересадівський, Котляревський, 
Шевченківський дошкільні навчальні заклади; 

- Єланецький район  − Ясногородський дошкільний 
навчальний заклад, Єланецький дошкільний навчальний 
заклад № 4; 

- Вознесенський район − Щербанівський дошкільний 
навчальний заклад; 

- Снігурівський район − дошкільні навчальні заклади №№ 3, 
7 м. Снігурівки; 

- Баштанські дошкільні навчальні заклади № 3 2, 3,4,6; 
- Арбузинський район − Костянтинівський дошкільний 

навчальний заклад; 
- Березанський район − Березанський дошкільний 

навчальний заклад; 
- м. Первомайськ − дошкільні навчальні заклади № 11, 33, 

32, 1, 34, Центр розвитку дитини; 
- м. Миколаїв −.№ 78. 
(результати буде оголошено на Всеукраїнському Дні 

дошкільника у м. Києві). 
Представлено матеріали на Всеукраїнський семінар 

«Упровадження елементів гуманної педагогіки в українську 
освітню програму», який пройшов у м. Біла Церква Київської 
області на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти», 
педагогів дошкільних навчальних закладів Арбузинського 
району, який узагальнила Ракітіна Л. Г., методист Арбузинського 
районного методичного кабінету та Коблевського дошкільного 
навчального закладу Березанського району. 
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Вагомим досягненням педагогів м. Миколаєва стало 
регулярне висвітлення досвіду роботи у періодичних фахових 
виданнях у формі статей, конспектів занять, сценаріїв свят та 
розваг. У цьому навчальному році у журналах «Дошкільне 
виховання», «Вихователь-методист дошкільного закладу», 
«Практика управління дошкільним закладом», «Методична 
скарбничка вихователя», «Музичний керівник», «Палітра 
педагога» педагогами ДНЗ №№ 5 (2), 20, 29, 84, 103 (2), 106, 139, 
141 (2) та методистами Романюк І. А. та Деньговською Л. М. 

Разом з позитивними досягненнями роботи дошкільних 
навчальних закладів області є певні проблеми. 

Вирішення проблеми забезпечення наступності в освітній 
роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших 
класів має базуватися на усунення суперечок між завищеними 
запитами школи, вимогами окремих батьків щодо підготовки їх 
дітей до шкільного навчання і необхідністю враховувати 
специфіку дошкільної освіти. З огляду на це, зміст початкової 
освіти має логічно продовжувати, доповнювати й розширювати 
зміст дошкільної освіти з урахуванням надбань і досвіду 
дошкільного дитинства.  

Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має 
полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного 
віку до систематичного навчання і шкільного життя, що 
передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, 
фізичну  підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів 
та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. 
Дошкільний навчальний заклад має протистояти перетворенню 
його на філію школи для малюків, зберігати субкультуру 
дошкільного дитинства. 

Основні завдання та зміст навчально-виховного процесу 
дошкільних навчальних закладів у 2016/17 навчальному році 
викладено у Інструктивно-методичних рекомендаціях «Про 
організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах 
у2016-2017 навчальному році» (лист МОН України від 16.06.2016 
№ 1/9-315). 

Просимо звернути увагу на ключові пріоритети змістового 
наповнення освітнього процесу у новому навчальному році: 

• національно-патріотичне виховання; 
• економічне виховання; 
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• формування у вихованців навичок спілкування і ефективної 
взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми; 

• музичне виховання. 
А серед засобів освітнього впливу на дитячу особистість – 

творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, 
театралізація, драматизація),  художня література (фольклор, 
авторські твори) і робота з дитячою книжкою. 

Пріоритети, проголошені у минулому навчальному році, 
зберігають актуальність і нині з метою налагодження в 
дошкільних закладах послідовних систем роботи, спрямованих на 
їх реалізацію. 

Нагадуємо! Пріоритети минулого року: 
- патріотичне виховання;  
- екологічне виховання; 
- формування основ здорового способу життя; 
- комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. 
Колектив закладу також може проектувати свою 

діяльність на новий навчальний рік із опорою на запропоновані 
вище орієнтири та доповнювати актуальними для свого 
дошкільного закладу.  

 
 
 
Пропонуємо питання, яким слід приділити увагу на 

серпневих методичних об'єднаннях. 
 
Основні завдання та зміст навчально-виховного процесу 

дошкільних навчальних закладів у 2016/17 навчальному році. 
 
1. 01 вересня 2016 року провести у дошкільних навчальних 

закладах свята, розваги, заняття, присвячені 25-річчю 
незалежності України. 

2. Національно-патріотичне виховання дошкільників. 
3. Економічне виховання дітей дошкільного віку. 
4. Розвиток музичних творчих здібностей дошкільників за 

допомогою новітніх технологій. 
5. Роль творчої гри в організації навчально-виховного 

процесу в дошкільному навчальному закладі. 
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6. Використання художньої літератури як джерела 
мовленнєвого розвитку дитини раннього та дошкільного віку. 

7. Виховання соціально компетентного дошкільника. 
8. Науково-методичне забезпечення компетентних 

практичних дій педагогів щодо створення простору для дитини 
дошкільного віку. 

9. Виховання почуття любові до  України, її символів, рідної 
мови та слова, оберегів. 

10. Формування соціально-моральної поведінки дітей 
дошкільного віку як складової життєвої компетентності. 

11. Сучасні технології розвитку професійної компетентності 
педагога дошкільного навчального закладу. 

12. Роль медичної сестри дошкільного закладу у 
профілактиці захворювань дітей. 

13. Нові санітарні норми перебування дітей дошкільного віку 
в дошкільному навчальному закладі. 

14. Навчання дітей української мови в дошкільних 
навчальних закладах національних спільнот. 

 
Будьте уважні щодо списку рекомендованих Міністерством 

освіти і науки України до використання в освітньому процесі 
дошкільних навчальних закладів програм та іншої навчальної 
літератури, який щорічно оновлюється та розміщується на 
офіційному сайті Міністерства (10TUwww.mon.gov.uaU10T)55T.  

 
Сподіваємось, що новий навчальний рік буде 

сприятливим для розв’язання поставлених завдань!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mon.gov.ua/
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