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ТЕМА ДОСВІДУ

Забезпечення діяльнісно-

компетентнісного підходу до процесу 

розвитку методичної компетентності 

педагогів.

Час, що наближається, - це 

епоха інтелектуального 

працівника, який, крім 

формальної освіти, володіє ще й 

практичним застосуванням 

знань та навичками 

неперервного навчання.

Пітер Друкер



ЗАВДАННЯ ДОСВІДУ

• Формувати освітні цінності, створювати умови для

неперервного усвідомлення і культурного розвитку,

методичної самоосвіти, становлення професійної

самостійності

• Посилити практичну спрямованість в системі підвищення

методичної компетентності педагогів шляхом мотивування до

участі у різних формах динамічного навчання.

• Забезпечувати дієвість особистісно орієнтованої освітньої

системи та реалізацію принципів демократизації, гуманізації

та індивідуалізації, інтегративності освітнього процесу.

• Здійснювати обмін педагогічним досвідом.



АКТИВНІ ФОРМИ РОБОТИ У 
ЗАКЛАДІ

Тренінг

Майстер - клас Засідання
динамічної групи 

Колоквіум



ОСВІТНІ ПРОЕКТИ



УЧАСТЬ ПЕДАГОГІВ У МІСЬКИХ 
МЕТОДИЧНИЇ ЗАХОДАХ



Всеукраїнські інтерактивні педагогічні 
марафони, вебінари, тренінги



Всеукраїнські конкурси

2013-2014 н.р. 2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.



Розповсюдження досвіду роботи
№ 

з/п

Автор Посада Назва матеріалу

Дата публікації

«Дошкільне виховання»

1 Тертишна

Ольга Костянтинівна

Вихователь                     

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

Фото до конкурсу «Наші діти»

«Дошкільне виховання» №2, 2013 р.

«Вихователь – методист дошкільного закладу»

2 Загребельська

Ольга Олександрівна

Вихователь – методист ДНЗ 

№1 «Дюймовочка»

«Культуровідповідне управління педагогами 

в інноваційній діяльності»

«Вихователь – методист дошкільного 

закладу» №7, 2014р.

«Бібліотечка вихователя дитячого садка»

3 Трощина

Олесандра Анатоліївна   

Білошенко

Світлана Валентинівна

Вчитель – логопед 

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

Вихователь

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

«Пори року» конспект підсумкового 

комбінованого, бінарного  заняття  з 

розвитку мовлення та зображувальної 

діяльності для дітей середнього та старшого 

дошкільного віку  

«БВДС» №11,  листопад 2010 р.

4 Селютіна

Ольга Вікторівна

Музичний керівник               

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

«Музика дощу» 

конспект інтегрованого заняття з дітьми 

старшої групи

«БВДС» №6, червень 2011 р. 

5 Трощина

Олесандра Анатоліївна

Вчитель – логопед                

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

«Дом, в котором мы живем»

конспект комбинированного занятия для 

детей средней группы

«БВДС» №5, березень 2012 р.

6 Клейман

Олена Олександрівна

Вчитель – логопед ДНЗ №1 

«Дюймовочка»

«Логопедична скарбничка»

Методичний посібник                                               

«БВДС» №11, листопад 2015 р.



Розповсюдження досвіду роботи
7 Білошенко

Світлана Валентинівна

Вихователь                     

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

«Путешествие Радуги и её разноцветных капелек»

Цикл занятий с играми – экспериментами по теме 

«Радуга»

«БВДС» №21 – 22, листопад 2012 р.

8 Селютіна

Ольга Вікторівна

Музичний керівник               

ДНЗ №1 «Дюймовочка

«Кожній порі року свій час»

цикл авторських віршів

«БВДС» № 23 – 24 грудень  2012 р. 

9 Білошенко

Світлана Валентинівна

Вихователь                       

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

«Екологія – це здоров’я»

конспект відкритого заходу

«БВДС» № 5 – 6, березень 2013 р.

10 Білошенко

Світлана Валентинівна

Вихователь                      

ДНЗ №1 «Дюймовочка»

«Чиста планета» Екологічний турнір

«Екосвіт моєї Дружківки»

Сценарій інтерактивного заняття – розваги 

екологічного проекту

«БВДС» №7, липень  2016 р.

11 Загребельська 

Ольга Олександрівна

Вихователь – методист ДНЗ 

№1 «Дюймовочка»

«Творча зустріч батьків з вихованцями екологічного 

гуртка «Зелена планета»

«БВДС» №7, липень 2016 р.

12 Клейман

Олена

Олександрівна

Вчитель – логопед                   

ДНЗ №1 «Дюймовочка» Комбіноване логопедичне заняття з використанням 

мнемотехніки “Красная шапочка”

«БВДС» №10, жовтень 2017 р.



УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ РОБОТИ



РІВЕНЬ ЗРОСТАННЯ МЕТОДИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДУ
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2013-2014 н.р.                                         
8 педагогів

2014-2015 н.р.                                             
7 педагогів

2015-2016 н.р.                                                
7 педагогів

2016-2017 н.р.                                            
6 педагогів

Низький Середній Достатній Високий



Обласна школа новаторства 
керівних, методичних та 

педагогічних працівників дошкільної 
освіти

Презентація 

“Освітня система 

“Радість розвитку”

«Формування основ 

фінансової та соціальної 

освіти дошкільників за 

програмою «Афлатот»



Міська методична комісія 
вихователів груп спеціального 

призначення для дітей з вадами 
мовлення



ОБЛАСНА ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ З 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ  «Я І МОЯ УКРАЇНА»



Методична робота



ТЕМА ДОСВІДУ

Формування життєвих навичок 

та знань у дітей старшого 

дошкільного віку через 

проектну діяльність у співпраці 

з батьками



ЗАВДАННЯ ДОСВІДУ

Розвивати у дітей потребу та прагнення активної

діяльності з іншою людиною, здатність реалізувати спільну

діяльність із дорослими та однолітками, що спрямована на

досягнення позитивних цілей.

Створювати умови для формування цінностей,

особистісних якостей та життєвих компетентностей у

притаманних дітям видах діяльності: ігровій, пізнавальній,

практично-творчій.

Організовувати освітній процес на засадах партнерської

взаємодії між всіма його учасниками.



ОСВІТНІ ПРОЕКТИ



ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ З БАТЬКАМИ

Круглий стіл День відкритих дверей

Інтелектуальний квест Літературний вернісаж



КОНКУРСИ РОДИННОЇ ТВОРЧОСТІ



ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ ШКОЛОЮ



Показники рівня розвитку дітей 
старшого дошкільного віку 
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вересень 2015
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Низький Середній Достатній Високий

2015-2016 н.р. – 24 дитини старшого дошкільного віку
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Загального розвитку 
вересень 2016

Загального розвитку 
травень 2017

Логопедична             
вересень 2016

Логопедична                        
травень 2017

Низький Середній Достатній Високий

2016-2017 н.р. - 16 дітей старшого дошкільного віку

Показники рівня розвитку дітей 
старшого дошкільного віку 




