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Персоналія

Освіта  - вища педагогічна

Навчальний заклад – Глухівський державний 
педагогічний інститут, 1992р.

Спеціальність за дипломом – педагогіка та 
методика початкового навчання

Педстаж – 26 років, з них 

21 рік    – вихователь, 

5 років – вихователь-методист

Місце роботи – 26 років в ДНЗ № 3

Кваліфікація:

вихователь – “Спеціаліст вищої категорії”

вихователь-методист – “Спеціаліст”



Методична служба ДНЗ здійснює навчально-методичне 
забезпечення дошкільної освіти дітей, організацію 
вдосконалення відповідної фахової освіти, кваліфікації та 
професійної майстерності педагогічних працівників, 
надає дійову допомогу в організації виховного процесу.

Методична робота в ДНЗ регламентується нормативно-
правовими документами, зокрема:

Законом України “Про дошкільну освіту”

“Положенням про дошкільний навчальний заклад”

Листом МОН України від 10.06.2009 № 1/9-322 
“Організація освітнього процесу в ДНЗ у 2009-2010 
навчальному році”

Листом МОН України від 03.07.2009 № 1/9-455 
“Планування роботи в дошкільних навчальних закладах”

Методична робота регламентується планом роботи, який 
визначає мету, завдання, а також зміст, форми, методи і 
засоби досягнення поставлених завдань.

Методична робота



Напрями методичної роботи

Організована на якісному рівні

Відповідає сучасному соціальному 
замовленню суспільства та держави. 

Має аналітичний і творчий характер.

Базується на принципах науковості, 
системності, послідовності, 
наступності, конкретності.

Будується на діагностичній основі, 
диференційована, з урахуванням 
запитів кожного педагога



Освітній рівень педагогів

з вищою освітою – 21 осіб (81%), 

з середньо-спеціальною освітою – 5 осіб 
(19%) 

Результати атестації:
Мають звання: «Вихователь-методист» - 1 
«Вчитель-методист» -1 особа

Спеціаліст вищої категорії – 7 осіб

Спеціаліст І категорії – 6 осіб

Спеціаліст ІІ категорії – 5 осіб

Спеціаліст – 7 осіб



Основні завдання

Подальше впровадження Базової програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у Світі» шляхом удоско-

налення організації життєдіяльності дітей.

Забезпечення повноцінного здоров’я дитини шляхом 

впровадження здоров’язбережувальних технологій. 

Формування еколого-мотивованої діяльності 

дошкільнят.

Створення системного підходу до забезпечення 

наступності дошкільного навчального закладу і 

школи.

Формування логіко-математичної компетентності     

дітей дошкільного віку.

Подальше створення предметно-ігрового 

середовища для реалізації природного потенціалу 

кожної дитини.
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Методична робота з кадрами
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Підвищення педагогічної 

майстерності
Педради

Організаційно-педагогічні:

Про завдання педколективу на навчальний рік. Затвердження плану 
роботи ДНЗ на рік.

Про підсумки освітньо-виховної роботи за  навчальний рік.

Організаційно-методичні:

Реалізація завдань екологічного виховання в дошкільному закладі 

Формування логіко-математичної компетентності дошкільників.

Фізичне виховання як складова всебічного розвитку дітей 
дошкільного віку за Базовою програмою розвитку дитини 
дошкільного віку «Я у Світі»

Взаємодія дитячого садка та сім’ї як засіб успішного розвитку, 
виховання та навчання дитини у світі Базової програми «Я у Світі»

Результати впровадження Базової програми «Я у Світі» у всіх 
вікових групах ДНЗ.

Становлення соціальної компетентності дошкільнят.

Креативний розвиток як здатність дитини до становлення та 
прояву творчості.

Розвиток творчої ініціативи в процесі пошуково-дослідницької 
діяльності з дітьми.

Організація системи роботи з формування у дошкільників 
національних почуттів.



Семінари
Теоретично-практичний семінар:

• “Екологічне виховання дітей дошкільного віку”.

• “Забезпечення наступності дошкільного навчального закладу та 
школи”.

• “Логіко-математична компетентність дошкільника”.

• “Пошуково-дослідницька діяльність як засіб інтелектуального 
розвитку дітей та формування основ цілісного світогляду”.

•  “Соціально-моральний розвиток дітей дошкільного віку за

Базовою програмою «Я у світі».

• “Реалізація здоров’язбережувальних завдань як засіб 
формування у дитини свідомого ставлення до здоров’я”.

Теоретичний семінар:

• “Технологія психолого-педагогічного проектування як важливий 
аспект діяльності вихователя”.

• “Психолого-педагогічні засади Базової програми розвитку 
дитини «Я у світі»”

• “Пріоритетні напрямки сучасної дошкільної освіти”

Інтерактивний семінар:

• “Особливості гендерного виховання  дошкільників”.

• “Формування логіко-математичної компетентності дошкільників”

• «Інтеграція в ігровій діяльності як важлива складова 
особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти”



Проведення семінарів



Консультування педагогів

Організація екологічної освіти  в 
сучасному дитячому садку.

Особистісно-орієнтований підхід у 
формуванні ставлення дошкільнят до 
природи

Дошкільник напередодні шкільного 
життя.

Табель успіху як засіб моніторингу якості 
дошкільної освіти.

Диференційований підхід у проведенні 
занять з логіко-математичного розвитку.

Використання логіко-математичних ігор 
для формування мислення дошкільників.

Особливості гендерного виховання 
дошкільників різного віку.

Інноваційні технології в ДНЗ.



Участь педагогів

у міських конкурсах

“Вихователь року”: 

2003 р. – Харина Т.А., 

Шевцова Т.І.

2009 р. – Безменова І.А. – переможець

2011 р. – Самошкіна Л.В. – переможець

“Музичний керівник року”:

2005 р. – Косенко С.І. – переможець

“Практичний психолог року”

2011 р. – Харина Т.А. – лауреат



Участь педагогів

у міських конкурсах

“Моє краще заняття”:

2006 р. – Самошкіна Л.В. – переможець

2007 р. – Старченко С.П.

2008 р. – Шевцова Т.І.

2009 р. – Карабут С.П.    – переможець

Безугла О.М.

2010 р. – Косенко С.І.

Конюхова Н.В.

2012 р. – Якименко І.Б.   - переможець

Чайка О.В.



Інноваційна діяльність
Оновлення освітньо-виховного процесу 

через впровадження Базової програми 

розвитку дитини дошкільного віку “Я у 

світі” 

Інтеграція життєдіяльності дітей

Блочно-тематичне планування освітньо-

виховного процесу

Технологія психолого-педагогічного 

проектування

Гуманістична концепція виховання 

В.Суховлинського

Технологія фізичного виховання 

М.Єфименко

Технологія саморозвитку М.Монтессорі

Технологія виховання казкою Л.Фесюкової



Вивчення стану організації 

життєдіяльності дітей

Тематичне вивчення:

Організація життєдіяльності дітей старшого 
дошкільного дошкільного віку за лінію “Логіко-
математичний розвиток”

Стан роботи з екологічного виховання дітей 

молодшого дошкільного віку

Організація роботи з дітьми раннього віку.

Комплексне вивчення:

Стан життєдіяльності за всіма сферами та лініями 
розвитку:

дітей молодшого дошкільного віку (5-й рік життя)

групи “Пізнайки”

дітей старшого дошкільного віку (6-й рік життя)

групи “Дюймовочка”

Вибіркове вивчення:

Виконання попередніх пропозицій, окремих рішень тощо



Організаційно-педагогічна робота

Робота з батьками:

Загальні та групові батьківські 

збори

Консультації різної тематики.

Дні відкритих дверей “ У довкілля з 

розумом та серцем”, “Подорож у 

світ математики”

Спільні свята та розваги

Психологічний практикум 

“Формуємо батьківську 

компетентність”

Проведення “круглих столів” за 

участю різних спеціалістів



Наступність в роботі 

ДНЗ та школи

Спільне проведення: 

батьківських зборів;

свят і розваг для дітей;

батьківських конференцій; 

педагогічних рад, 

семінарів;

перегляд та обговорення 

відкритих навчально-

виховних заходів  педагогів 

ДНЗ та школи.



Робота методичного кабінету

Створення науково-методичного осередку для педагогів

Вивчення, узагальнення педагогічного досвіду 
вихователів: Старченко С.П., Самошкіної Л.В., 
Безменової І.А., Шевцової Т.І., Нечипоренко І.О., 

Косенко С.І. 

Впровадження технології “Тека” у всіх вікових групах

Впровадження в практику роботи перспективного 
планування ДНЗ № 2 м.Суми за Базовою програмою 
розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі”

Систематизація матеріалів атестації педагогів.

Організація виставок дитячих робіт “Осінній ярмарок”, 
“Ой, весела в нас зима”, “Мама – сонечко в сім’ї, ми –
промінчики її”

Поповнення матеріал фотовиставки “Калейдоскоп року”



Визначення професійного

рівня педагогів

Відвідування занять

Анкетування

Діагностування



Підвищення фахового рівня

Навчання в Школі 

молодого вихователя-

методиста

Участь у міських 

семінарах

Відвідування нарад 

методистів

Консультування у 

методиста ММК

Самоосвіта



Співраця з адміністрацією



Співпраця з психологічною 

службою



Дякую за співпрацю, розуміння та 

підтримку!!!!!!


