
 

 

 

 

УКРАЇНА 

СКВИРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Адреса: 09000 м.Сквира, Богачевського, 55. Тел. 5-25-75. e-mail:skviravo@ukr.net 

 

Секційне засідання районної серпневої конференції 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів 

 
30 серпня 2016 р.   Сквирський дошкільний навчальний 

  заклад №2 «Малятко» 

 

 

Тема: Реформи в освіті розпочинаються з дошкілля 

 

План секційного засідання 

 

1. Дошкільна освіта Сквирського району: державна стратегія та регіональний аспект. 

 

2. Підсумки роботи районних методичних об’єднань за 2015/2016 н.р. План та завдання 

районних методичних об’єднань на 2016/2017 н.р. 

 

3. Особливості організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014-2015 

навчальному році. (Інструктивно-методичні рекомендації МОНУ від 16.06.16 № 1/9-

315). 
Чернега Н.С., методист РМК 

 

 

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. Про планування, програмне та навчально-методичне забезпечення освітньо-виховного 

процесу в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 н.р. 
 

Миколаєвська О.М., методист 

Сквирського ДНЗ №2 «Малятко» 

 

 

6. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. 

Чернега Н.С., методистРМК 

 

 

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 

Реформи в освіті розпочинаються з дошкілля. 

Особливості організації роботи в дошкільних навчальних закладах 

у 2016/2017 навчальному році 
 

м.Сквира ДНЗ №2 «Малятко» 30 серпня 2016 р. 

 
Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного розвитку в 

цьому навчальному році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів мають 

спрямовувати свою  діяльність на формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, 

оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і 
завершуючи її вступом до школи. 

З метою якісної організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних 

закладах, враховуючи те, що пріоритетними напрямами діяльності дошкільних навчальних 
закладів у 2016/2017 навчальному році є забезпечення національно-патріотичного, економічного, 

музичного виховання, формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з 

іншими дітьми, дорослими людьми 

рекомендуємо: 

1. Забезпечити виконання інструктивно-методичних рекомендацій, МОНУ від 16.06.16 № 

1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році». 
Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

2. Привести навчально-методичне забезпечення освітнього процесу ДНЗ, НВК (НВО) у 

відповідність до переліку навчальної літератури, рекомендованої МОНУ до 
використання у 2016/2017 н.р. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

3. Використовувати в роботі з дітьми дошкільного віку освітні програми комплексного і 
парціального характеру, що мають відповідні грифи МОНУ. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 
4. Здійснювати національно-патріотичне виховання дошкільників відповідно до 

інструктивно-методичних рекомендацій «Про організацію національно-патріотичного 

виховання у дошкільних навчальних закладах» від 25.12.2016 №1/9-395. 
Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

5. Навчально-виховний процес у ДНЗ здійснювати на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей 
навчально-пізнавальної діяльності дітей. 

Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 
 

6. Організувати роботу ДНЗ відповідно до Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів від 14.04.2016 р. №563/28693. 
Керівники ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

 

7. Забезпечувати наступність між дошкільною та початковою ланками навчальних 

закладів. 
Педагоги ДНЗ, НВК, НВО, протягом року 

8. Планування навчально-виховного процесу здійснювати відповідно до листа МОНУ від 

03.07.2009 № 1/9-455, рекомендацій КОІПОПК. 
Педагоги ДНЗ, НВК, НВО протягом н.р. 


