
Методична робота 

Основні завдання 

педагогічного колективу ДНЗ «Горобинка» 

на 2019 – 2020 навчальний рік 

1. Продовжити роботу щодо оптимізації умов для 

організації освітнього процесу на основі інтеграції змісту освіти 

і видів дитячої діяльності через використання передових 

педагогічних технологій. 

2. Продовжити роботу щодо удосконалення форм, методів 

і прийомів формування логіко-математичної компетенції 

дошкільників. 

3. Продовжити роботу щодо удосконалення системи 

перспективної реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі» через апробацію 

перспективного педагогічного досвіду. 

 

Пріоритетний напрямок освітньої діяльності ЗДО: сенсорно-пізнавальний 

розвиток дошкільників. 

 

Методична проблема: «Розвиток професійних компетентностей 

педагогічних працівників як чинник забезпечення якісної освіти в 

умовах реформування освітнього середовища». 

 

Семінари 

 

1. STREAM – освіта: інформаційні джерела, концептуальні засади, термінологія, 

можливості застосування. Жовтень 

2. Інтеграція інноваційних технологій в освітній простір ДНЗ як запорука формування 

логіко-математичної компетентності. Березень 

 

 

Педагогічна лабораторія 

♦ Удосконалення перспективного планування занять з 

сенсорного розвитку.  

♦ Апробації досвіду роботи ДНЗ № 54, м.Хмельницький 

«Сходинки до пізнання світу» (І мол.гр). 

♦ Удосконалення системи перспективної реалізації завдань 

освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» (ІІ 

мол.гр., сер.гр.). 

 

Педагогічна майстерня 

♦ Дидактичні посібники власними руками. Вересень 

 

 

 

 

 



Педагогічні ради 

 

Серпень 

Дошкільна освіта в умовах реформування: підсумки 

2018/2019 н.р. та основні завдання на новий навчальний рік. 

1. Аналіз стану навчально-виховної роботи за 2018-2019 н. р.  

2. Визначення пріоритетів в організації навчально-виховної 

роботи на 2019-2020 н. р.. Обговорення і затвердження плану 

роботи на новий навчальний рік. 

3. Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу. 

4. Організація освітнього процесу в дошкільних закладах у 2019-

2020 н.р. Інструктивно-методичні рекомендації МОН України. 

 

 

Листопад 

 Спільна педрада СЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 ім. Л.І .Бугаєвської 

 

 

Лютий 

Педагогічні технології як засіб інтеграції змісту освіти.  

1. Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної 

ради. 

2. Стан упровадження педагогічних технологій в освітній процес. 

За результатами тематичної перевірки. 

3.Педагогічний діалог «Інноваційні технології в моїй професійній 

діяльності». 

Виступи з досвіду роботи. 

4. Виставка-презентація дидактичних посібників для формування 

логіко-математичної компетенції дошкільників. 

5. Бізіборди: можливості застосування в ЗДО. За результатами 

самоосвітньої роботи.  

6. Визначення сім′ї на конкурс «Сім′я року». 

 

 

Травень 

Літньо-оздоровчий період в ДНЗ. 

1. Про виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. 

2. Про стан організації життєдіяльності в групі раннього віку 

Суничка». За результатами тематичної перевірки. 

3. Про результатами роботи педагогічної лабораторії.  

4. Про готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання у 

школі.За результатами обстеження практичним психологом. 

5. Обговорення і затвердження плану роботи на літньо-оздоровчий 

період. 

6. Про організацію перебування дітей на свіжому повітрі в літній 

період. 

7.Планування навчально-виховної роботи в літній період. Методичні 

рекомендації. 

 



 За рішенням засідання педагогічної ради дошкільного навчального 

закладу «Горобинка» (протокол № 1 від 29.08.2019 р.): 

1. Освітній процес буде здійснюватися відповідно до: 

– програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в групах віком 

від 2 до 6 років; 

– програми розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку «Соняшник» в групах 

від 1 до 2 років. 
 

2. Перспективні плани освітньої діяльності будуть складатися за блочно-тематичним 

принципом, календарні плани освітньої роботи з дітьми  – за режимними моментами 

з урахуванням видів діяльності та освітніх ліній. 

 

 Орієнтовна кількість занять на тиждень у кожній віковій групі визначена з 

урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446). 

 

 Перелік інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України для використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти 

(за Методичними рекомендаціями ПОІППО ім..М.В.Остроградського щодо 

організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти Полтавської 

області у 2019-2020 навчальному році)  
 

 Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист МОН 

України від 16.03.2012 №1/9-198). 
 

 Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних 

закладах у літній період (лист МОН України від 28.05.2012 № 1/9-4130). 
 

 Про розроблення програм для дошкільної освіти (лист МОН України від 

28.02.2013 № 1/9-152). 
 

 Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних 

закладах (лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-454). 
 

 Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах 

(лист МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456). 
 

 Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних 

закладах (лист МОН України від 25.07.2016 № 1/9-396). 
 

 Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з 

батьками вихованців (лист МОН України від15.10.2017 № 1/9-546). 
 

 Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів 

дошкільної освіти (наказ МОН України від 19.12.2017 р. № 1633) 
 

 Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної 

та початкової освіти (лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249). 

 

 Інструктивно-методичний лист щодо відрахування вихованців закладів дошкільної 

освіти (лист МОН України від 15.06.2018 № 1/9-392). 


