
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
педагогічного  досвіду  

вихователя закладу 
дошкільної освіти №1 

«Дюймовочка»                       
Дружківської   міської   ради 

Донецької області

ДОЛЖИКОВОЇ 

АНТОНІНИ ІВАНІВНИ



• Освіта: неповна вища. У  1992 році закінчила 

Артемівське педагогічне училище за 

спеціальністю “Вихователь в дошкільних 

закладах”

• Стаж роботи:    12 років 2 місяця 

• Кваліфікаційна категорія: на рівні восьмого 

тарифного розряду 

• Курси підвищення кваліфікації:  у ДВНЗ 

“Донбаський державний педагогічний 

університет” у 2017 році



ТЕМА ДОСВІДУ

Формування емоційно-вольової 
сфери як основа підготовки 

старших дошкільників до 
навчання у школі засобами 

української дитячої літератури

«Кожна маленька людина - це  
особистість, гідна поваги та 
розуміння».

К.Д. Ушинський



ЗАВДАННЯ  ДОСВІДУ

 Розвивати інтерес до художнього слова,
високохудожньої усної народної творчості, а
також до української класичної і сучасної
літератури;
розвивати комунікативно-мовленнєві навички;
готовність до позитивної взаємодії з дітьми та
дорослими; прагнення бути частиною групи,
діяти разом;
формувати емоційно-ціннісне ставлення до
навколишнього світу, до себе як до частини
навколишнього світу, до інших людей.



«Від культури слова до емоційної
культури, від емоційної культури до
культури моральних почуттів і моральних
відносин – такий шлях до гармонії знань і
моральності».

В.О. Сухомлинський



ГУРТОК «ТЕАТР»

“День народження Мухи -Цокотухи”

“Ріпка для малят” “Пригоди Колобка”



“Пригоди  у казці”

Сюжетно-рольова гра “Театр”

Вистава для малят “Ріпка”

Розвага “Перемога Добра та Любові”



СПІВПРАЦЯ З БІБЛІОТЕКОЮ

Екскурсії до Сімейної бібліотеки
(МАН)



СПІВПРАЦЯ З ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1



ПРОЕКТ «Я І МОЯ УКРАЇНА»



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ   РОБОТИ
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Особистісно-оцінна компетенція

Не сформ. Сформ. мин. Сформ. посередньо Сф. в дост. мірі Сф. в повн. мірі

2015-2016 н.р. - 13 дітей старшого дошкільного віку
2016-2017 н.р. - 11 дітей старшого дошкільного віку



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ
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Художньо-продуктивна компетенція

Не сформ. Сформ. мин. Сформ. посередньо Сф. в дост. мірі Сф. в повн. мірі

2015-2016 н.р. - 13 дітей старшого дошкільного віку
2016-2017 н.р. - 11 дітей старшого дошкільного віку



МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ



УЧАСТЬ У ОСВІТНІХ ПРОЕКТАХ



ДОСЯГНЕННЯ ВИХОВАНЦІВ

• 05.03.2014  - міський 
конкурс юних читців, 

присвячений 200-
річчю з дня 

народження 
Т.Г.Шевченка.  Дует 

АЛІСИ 
КОВКИНОЇ                  

та
ГАННИ 

ІВАНОВОЇ                    
з віршем Кобзаря 
«Садок вишневий 

коло хати ...»                
посів II місце. 



• 15.05.2015 міський
конкурс читців

серед дітей
старшого 

дошкільного віку
«Весна прийшла –
тепло принесла».   
ЛІСОВИЦЬКА 

ДАР’Я                      
(група №3 

«Калинонька», 
вихователь

А.І.Должикова) III 
призове місце. 



• 04.11.2015 міський  
конкурс «Веселі 

артисти»   
вихованка  гр.  №3 

КЛАДКОВА 
ВІКТОРІЯ                         

з гуморескою 
Павла Глазового 

«Де беруться 
діти?»  I призове 
місце у номінації 

«Літературний 
твір»    



СПІВПРАЦЯ З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ

Літературний 
вернісаж 

«Чарівна в 
Дружківці осінь»

Інтелектуальний квест для 
батьків «Освіченість родини-

майбутнє дитини»



КОНКУРСИ ТВОРЧИХ РОБІТ





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


