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Тема: Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах в 2017/18 н.р. 

 

 

1. Стан та перспективи розвитку дошкільної освіти Сквирського району. 

Чернега Н.С., методист РМК 

 

2. Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/18 н.р. (лист МОН 

України інструктивно-методичні рекомендації №1/9–322 від 13.06.2017). 

Чернега Н.С., методист РМК 

 

3. Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти у 2017/18 навчальному році. Оновлення 

програми розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», програми розвитку дітей 

старшого дошкільного віку «Впевнений старт». 
Миколаївська О.В.., методист 

Сквирського ДНЗ №2 «Малятко» 

 

 

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

(Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ від 25.06.16 № 1/9-396). 

 

 
Поліщук О.В., методист Сквирського 

ДНЗ №6 «Ромашка» 

 

 

5. Сучасні вимоги до планування освітньо-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах. 
Поліщук О.В., методист Сквирського ДНЗ 

№6 «Ромашка» 

 

 

6. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах 

дошкільного навчального закладу. 

Маркова А.В., завідувач районної ПМПК 

 

 

7. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

 

 

 

 
 

 



Відділ освіти Сквирської районної державної адміністрації 

Сквирський районний методичний кабінет 

 

Р е к о м е н д а ц і ї 

секційного засідання районної серпневої конференції 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах в 2017/18 н.р. 
 

НВК «Сквирський ліцей – ЗОШ І-ІІ ст.»      29 серпня 2017 р. 
 

Нині освіта, зокрема й дошкільна, перебуває на шляху чергових змін. Очікується прийняття нової 

редакції Закону України «Про освіту». Розроблено критерії визначення рівня розвитку дитини за 

Базовим компонентом дошкільної освіти та інструментарій їх практичного застосування. Посилилась 

увага до дітей з особливими освітніми потребами: прийнято низку документів щодо впровадження 

інклюзивної освіти дошкільнят. Як і раніше, пріоритетним завданням залишається якість освіти, 

збереження здоров’я кожної дитини та її всебічний розвиток. 

З метою покращення організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 

навчальному році 

рекомендуємо: 

1. Продовжити роботу з розширення мережі дошкільних навчальних закладів (груп) різних типів і форм 

власності відповідно до потреб населення. 

      Керівники ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

2. Створити умови для охоплення 90% дітей 3-6 років та 100% дітей 5-річного віку обов’язковою 

дошкільною освітою. 

      Керівники ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

3. Забезпечити виконання інструктивно-методичних рекомендацій, МОН України від 13.06.17 № 1/9-322 

«Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році». 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

4. Привести навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ, НВК (НВО) у відповідність до 

переліку навчальної літератури, рекомендованої МОНУ до використання у 2017/2018 н.р. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

5. Забезпечити реалізацію Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм виховання і 

розвитку дітей дошкільного віку «Дитина», «Українське дошкілля», «Впевнений старт». 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

6. Забезпечити модернізацію навчально-матеріальної бази та комп’ютеризацію дошкільних навчальних 

закладів. 

      Керівники ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

7. Забезпечити національно-патріотичне виховання дітей в дошкільних навчальних закладах. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

8. Продовжити систематичне та якісне  використання в освітньо-виховній роботі з дітьми 

здоров’язбережувальних технологій та оздоровчих методик з метою покращення фізичного і психічного 

здоров’я вихованців. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

9. Підвищити ефективність діяльності різних форм педагогічного та соціального консультування сім’ї, 

надання їй допомоги в розвитку, вихованні та навчанні дітей. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

10. Забезпечувати наступність між дошкільною та початковою ланками навчальних закладів. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 


