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Школи молодого педагога дошкільних навчальних закладів району 
                                                 
                                                        І засідання 
Тема: Планування та організація життєдіяльності дітей в умовах ДНЗ: сучасні підходи 
Дата проведення: 30 жовтня 2015року. 
Місце проведення: міський комунальний дошкільний навчальний заклад «Берізка» .Ланівці. 
Мета: Особистісне та професійне зростання, розкриття потенційних можливостей молодих 
педагогів. Поглиблення  педагогічних  знань, формування професійної   компетентності шляхом  
ознайомлення  з директивними документами, наказами, розпорядженнями Міністерства освіти і 
науки  України. Вивчення психології, етики, формування посадових умінь та навичок педагогів. 
Постійне удосконалення науково – теоретичної підготовки з розділів базової програми та методик 
дошкільної освіти. Вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, аналіз  та 
визначення шляхів його творчого використання з врахуванням  вимог сьогодення. Розроблення 
власних педагогічних технологій, що сприятимуть зростанню іміджу дитячого садка  та 
підвищенню якості дошкільної освітньо – виховної діяльності з дітьми. Організація перегляду 
різних форм роботи з дітьми в ДНЗ району з  аналізом. Підготовка до участі в семінарах, оглядах, 
конкурсах, змаганнях. 
                                                     І.Теоретичний блок 
1.1. Модель реалізації змісту Базового компонента дошкільної освіти через зміст чинних 
комплексних програм - «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку 
та «Українське дошкілля», «Я у Світі». (Презентація) 
                                          Методист Лановецького РМК Н.Г.Березюк 
1.2. Методичні рекомендації щодо планування освітнього процесу в ДНЗ. 
                                          Методист КДНЗ «Берізка»  О.І.Закітнюк   
                                                      ІІ. Практичний блок 
2.1. Основні форми організації навчально-пізнавальної діяльності дошкільників та їх місце 
упродовж дня у плануванні роботи педагогів: 

- перспективне планування; 
- календарне планування. (інформаційна та практична діяльність із слухачами) 

                                           Методист Лановецького РМК Н.Г.Березюк 
                                           Методист КДНЗ «Берізка»  О.І.Закітнюк   
2.2. Презентація періодичних видань та новинок методичних посібників на допомогу 
вихователям-початківцям у плануванні роботи з вихованцями. 
2.3.   Перегляд занять та режимних моментів у старшій та середній групі дитсадка. 
                                                       ІІІ. Аналітичний блок 
3.1. Аналіз та самоаналіз переглянутих заходів. 
3.2. Завдання для молодих педагогів. 
Попереднє: Опрацювати літературу: 
1. Лист Міністерства освіти і науки України від 01.10.2002 № 1/9-434  „Про планування  
освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі ”. 
2. Інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 06.06.2005 № 1\9 – 306  
„Організація та зміст навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах ” . 
2. Лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9 – 455 „Планування  роботи в 
дошкільних навчальних закладах ”. 
3. Лист МОН України від 20.05.15 №1/9-249 «Щодо організації освітньої  роботи в  
дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» 
Наступне: скласти перспективне  планування на місяць та календарне на тиждень для своєї 
вікової групи. 
 
Методист Лановецького РМК                 Н.Г.Березюк 
 




