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ВІДДІЛ ОСВІТИ ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 

 

План проведення семінару-практикуму 

для вихователів ДНЗ 

Дата: 06 грудня 2016 року 

Місце проведення: Васильківський ДНЗ № 9  «Тополька» 

 

Тема. Виховання патріотизму в грі та в різних видах предметно-перетворювальної 

діяльності – міцна основа навчально-виховного процесу в ДНЗ. 

Мета: Підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань патріотичного 

виховання дошкільників в умовах сьогодення/ 

Завдання: 

- розкрити необхідність посилення патріотичного виховання у ДНЗ; 

- удосконалити уміння і навички педагогів щодо організації патріотичного виховання до-

шкільників; 

- розширити та уточнити знання  педагогів щодо принципів, методів, приймів і форм роботи з 

дітьми з основних напрямів патріотичного виховання дітей дошкільного віку; 

- розглянути прийоми просвітницької роботи вихователя з батьками з патріотичного 

виховання.    

- сприяти обміну досвіду між педагогами ДНЗ з даної проблеми. 
09.15-09.30       Реєстрація учасників Городня М. Б, завідуюча ДНЗ № 9 

09.30-09.35 Мета та завдання семінару-практикуму. 

Ознайомлення з планом роботи. 

Котова С. В., керівник м/о, вихователь-

методист  ДНЗ № 7 

Практичний блок  

 Перегляд театралізованого дійства «Родинне 

гніздечко»  

 

 

09.35- 09.50     1. Міні-заняття для дітей раннього віку 

«Колискова» 

Замуруєва О. Г., вихователь 

 

09.50-10.10 2. Міні-заняття для дітей молодшого  віку 

«Намисто для ляльок» 

Павлюк О. В., вихователь 

 

10.10-10.35 3. Міні-заняття для дітей  середнього віку 

«Виготовлення ляльки-зернівки» 

Костюк Г. С., вихователь 

Теоретичний блок 

10.35- 10.50     Актуальність патріотичного виховання. Концепція 

Національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

Рекомендації. 

Дворнік Т. А., методист НМЦ 

10.50-11.10 Інтеграція навчально-виховного процесу в 

контексті патріотичного виховання дітей 

Котова С. В., керівник м/о, вихователь-

методист  ДНЗ № 7 

11.10-11-25 Вимоги до рівні освіченості, розвиненості та 

вихованості дитини перед вступом до школи. 

реалізація завдань Базового компоненту, 

програм (з досвіду роботи педагогів ДНЗ) 

Шевченко С. О., вихователь-методист 

ДНЗ № 9 

11.25-11.40 Моделювання освітніх проектів. Досвід роботи 

педагогів Васильківського ДНЗ № 4 «Сонечко». 

Проект «Моє славне місто Васильків».                                 

Дворнік Т. А., методист НМЦ 

Інформаційний блок 

11.40- 12.00 Обмін досвідом  з питань організації 

патріотичного виховання дітей в закладах.  

члени методичного      об'єднання 

 

12.00-12.15 Експрес- інформація.  Огляд методичної та 

періодичної преси з даної проблеми.       

Котова С. В., керівник м/о, вихователь-

методист  ДНЗ № 7 

12.15-12.20 Презентація методичних порад. Використання 

творів В. Сухомлинського у вихованні 

патріотичних почуттів у дошкільнят. 

Дворнік Т. А., методист НМЦ 

12.20.-12.30 Підведення підсумків роботи семінару -

практикуму.  Прийняття рекомендацій.                                              

Котова С. В., керівник м/о, вихователь-

методист  ДНЗ № 7 



 

Рекомендації 

семінару - практикуму 

для вихователів ДНЗ 

  

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного 

розвитку 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. Серед інших, пріоритетним напрямом освітньої роботи є 

патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини 

дошкільного віку, тому під час організації роботи з дітьми з патріотичного виховання 

доцільно дотримуватися наступних рекомендацій:    

1. В роботі з організації патріотичного виховання дітей в ДНЗ керуватись інструктивно-

методичними рекомендаціями «Про організацію національно-патріотичного виховання 

у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України № 1/9-396 від 25.07.2016 р.), 

листом МОН України «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по 

ознайомленню дітей із народними традиціями, свята та обрядами» (№ 1/9-561 від 

20.10.2016 р.) 

                                                                                                       педагоги, систематично 

2. Створити в групах розвивальне середовище (передбачивши облаштування 

національних куточків), належне програмно-методичне забезпечення (програми, 

посібники…) 

                                                                                        керівники, педагоги, протягом року 

3. Розробити модель патріотичного виховання в дошкільному закладі 

                                                                                    вихователі-методисти, до 01.12.2016 р. 

4. Навчально-виховний процес організовувати враховуючи принципи патріотичного 

виховання: 

 принцип пріоритетності і української національної ідеї в вихованні; 

 принцип поєднання національного та загальнолюдського у вихованні; 

 принцип систематичності й неперервності виховання. 

                                                                                                       педагоги, систематично 

5. В освітній діяльності враховувати особливості національного складу вихованців, їхніх 

родин і співробітників закладу 

                                                                                                        педагоги, постійно 

6. Розвивати пізнавальну активність дітей, прагнення якомога глибше пізнати свій народ, 

свої національні корені 

                                                                                                       педагоги, систематично 

7. В роботі з дітьми використовувати ефективні методи і форми організації патріотичного 

виховання такі як: екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам'яток, визначних 

місць; розповіді вихователя; бесіди з цікавими людьми; узагальнюючі бесіди; розгляд 

ілюстративних матеріалів; читання та інсценування творів художньої літератури; 

запрошення членів родин у дитячий садок; спільні з родинами виховні заходи (День 

сім'ї, свято бабусь тощо)… 

                                                                                                      педагоги, систематично 

8. Використовувати в своїй роботі досвід роботи педагогів Васильківського ДНЗ № 4 

«Сонечко». Проект «Моє славне місто Васильків» 

                                                                                                       педагоги, систематично 

9. Співпрацювати з батьками вихованців у питання психолого-педагогічної просвіти, 

залучення їх до участі в навчально-виховного процесі в закладах 

                                                                                                       педагоги, постійно 


