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НАКАЗ 

         31.08.2021                                 м. Кривий Ріг                                              № 19- о\д 

 

 

 

 

Про організацію методичної роботи  

в ЗДО у 2021-2022 навчальному році 

 

  

 

Відповідно до реалізації Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

відповідно до Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №372 від 16.04.2018, 

нормативних документів з питань організації освітньо – виховного процесу; з метою 

забезпечення державних стандартів освіти; втілення ідеї гуманістичної педагогіки, 

патріотичного та громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, 

громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до 

піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку; впровадження у практику роботи 

індивідуальних технологій навчання та виховання; формування навичок здорового 

способу життя; створення психолого – педагогічних передумов особистісно зорієнтованої 

системи навчання й виховання в умовах реформування національної системи освіти, на 

основі вивчення результативності освітньо – виховного процесу, професійних потреб та 

інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої компетентності, враховуючи моніторинговий 

аналіз досягнень дітей дошкільного віку та аналіз роботи закладу за минулий навчальний 

рік та планом роботи КЗДО КТ №60 КМР на 2021-2022 н.р. 

       НАКАЗУЮ: 

1. Під час організації методичної роботи керуватися Положенням про методичний 

кабінет Комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №60 

Криворізької міської ради. 

2. Вважати пріоритетними завданнями методичної роботи:  

- створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує 

розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих 

можливостей дошкільників; 

- удосконалення та урізноманітнення освітнього процесу за пріоритетними художньо – 

естетичним, фізкультурно-оздоровчим та корекційно-відновлювальним напрямами 

роботи; 

- забезпечення безпечних умов навчання, виховання та розвитку дошкільників; 

- здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості 

дошкільника шляхом використання інноваційних освітніх технологій та навчально-

виховних методик; 



- удосконалення професійної компетентності педагогів в системі послідовних і 

систематичних заходів орієнтуючись на забезпечення якісної дошкільної освіти та само 

ефективність в системі підвищення особистої педагогічної кваліфікації; 

- підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки 

використання в освітньому процесі ІКТ; 

- оптимізація роботи з батьківською громадськістю; 

- модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу. 

3. Продовжити працювати над обласним науково-методичним проектом: "Педагогічні 

стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі НУШ". 

4. Вихователю-методисту  Курило Г.П. та Кочережко Т.М.:  

4.1. Створювати належні умови для здійснення системного підходу до навчально-

методичного забезпечення педагогічного процесу в ЗДО;  

Постійно 

4.2. Створити фонди нормативно-правових та інструктивно-методичних документів, 

поповнити інформаційно-методичну базу ЗДО освітніми програмами, навчально-

методичними та навчально-наочними посібниками, рекомендованими Міністерством 

освіти і науки України для використання в ЗДО у 2021/2022 н.р. 

Протягом навчального року 

4.3. Поповнювати та ефективно використовувати методичний фонд літератури, аудіо- 

та відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, предметної  

наочності, зразків моделей планування, організації, проведення освітнього процесу та 

інших матеріалів з досвіду роботи педагогів.  

Постійно 

4.3. Надавати педагогам право вільного вибору тих форм організації методичної 

роботи, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтереси. 

Постійно 

5. Спрямувати роботу методичної служби в ЗДО у 2021-2022 н.р. за такими 

напрямами: 

5.1. Для посилення всіх аспектів якості дошкільної освіти та для створення якісного, 

безпечного навчального середовища – використовувати у роботі, затверджену МОН 

України, ECERS – 3.  

Постійно 

5.1. Вивчення, аналіз та самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу 

дошкільної освіти здійснювати відповідно до критеріїв та індикаторів внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти в Україні (ВСЗЯО). 

Постійно 

5.2. Удосконалення форм і методів роботи з педагогічними кадрами, участь в 

організації діяльності творчих груп, у роботі методичних об’єднань міста, семінарів тощо. 

Протягом навчального року 

5.3. Підвищення професійно-педагогічної культури педагогів. 

Протягом навчального року 

5.4. Формування інноваційної спрямованості в діяльності педагогів,  що виявляється в 

систематичному вивченні, узагальненні й розповсюдженні передового педагогічного 

досвіду.  

Протягом навчального року 

5.5. Проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчої індивідуальності та 

творчого потенціалу педагогічних працівників. 

Протягом навчального року 

5.6. Організація і проведення педагогічних заходів: педагогічних виставок, творчих 

звітів, конкурсів, педагогічних диспутів тощо. 

 Протягом навчального року 

5.7. Провести творчі звіти вихователів, які будуть атестуватися у 2021-2022 

навчальному році.  

Лютий 2022 року 



5.7. Систематичне вивчення умов забезпечення психофізичного здоров’я та рівня 

розвитку вихованців КЗДО КТ №60 КМР відповідно до оновленого БКДО та Програми 

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».   

Постійно 

5.8. Створення безпечного, варіативного, розвивального, мотивуючого, освітнього 

простору для дітей всіх вікових груп. 

Постійно 

6. Сприяти проходженню курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

згідно перспективного плану підвищення кваліфікації та проведення атестації 

педагогічних працівників:  

Січень 2022- Грудень 2022 р. 

7. Використовувати колективні та індивідуальні форми методичної роботи з 

педагогічними кадрами.  

У термінах згідно з планом роботи ЗДО на2021-2022 н.р. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Завідувач КЗДО КТ №60 КМР                                                         НАТАЛЯ КУЗЬМА 

 

 

 

З наказом ознайомлені: 

 

В/м                                                                                                     ГАННА КУРИЛО 

 

В/м                                                                                                     ТЕТЯНЯ КОЧЕРЕЖКО  
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