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Відповідно до плану роботи відділу освіти на 2018 рік та наказу відділу 

освіти від 02.05.2018 року № 78 «Про надання методичної допомоги щодо 

організації національно-патріотичного виховання КДНЗ №6 «Дзвіночок» 

Богуславської районної ради Київської області» 17-18 травня 2018 року було 

надано методичну допомогу адміністрації та педагогічним працівникам 

Богуславського КДНЗ №6 «Дзвіночок». 

Під час надання методичної допомоги адміністрації та педагогічним 

працівникам закладу було виявлено, що адміністрація Богуславського КДНЗ 

№6 «Дзвіночок» здійснює національно-патріотичне виховання згідно з 

положеннями Конституції України, Законів України  «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки (затверджена Указом Президента України від  

13 жовтня 2015 року за №580/2015), Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді (затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16 червня 2015 року за №641), інструктивно-методичних 

рекомендацій «Про організацію національно-патріотичного виховання у 

дошкільних навчальних закладах», листа МОН №1/9-561 від 20.10 2016р.  

«Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню 

дітей із народними традиціями, святами та обрядами».  

У річному плані на 2017/2018 навчальний рік сплановано ряд заходів із 

патріотичного виховання, а саме: 

- облаштування навчально-розвивального осередку; 

- тематичні екскурсії дітей до історичних об’єктів; 

- тематичний тиждень «Герої твої, Україно!»; 

- оформлення фотовиставки «Ми діти твої, Україно!»; 

- родинний творчий вечір «Мій татко вчить Україну любить»; 

- тематичний тиждень до Дня незалежності України. Конкурс малюнків 

на асфальті «Мій рідний Богуслав!». 

Протягом навчального року видані накази, які регламентують діяльність 

колективу з національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку. 



(наказ від 01.09.2017р. №55  «Щодо організації національно-патріотичного 

виховання в КДНЗ у 2017-2018 навчальному році», наказ від 12.10 2017 р. 

№61 «Про організацію та проведення «Тижня української писемності та мови 

в КДНЗ») та  спланована педагогічна рада  №2 «Про виховання любові до 

рідної землі у дітей дошкільного віку». Однак не всі питання, які 

розглядаються на засіданнях педагогічної ради, розпочинаються зі слова 

«Про…» та не завжди ухвалюються конкретні рішення щодо того чи іншого 

питання.  

 «Тиждень української мови та писемності» проведений з 06.11 по 10.11. 

2017 року. За результатами проведення оформлений звіт та зібрані відповідні 

матеріали в папці. Тиждень української писемності та мови в КДНЗ №6 

«Дзвіночок» проходив за планом, розробленим творчою групою закладу 

дошкільної освіти та затверджений завідувачем закладу.  

Педагогами закладу дошкільної освіти була проведена змістовна робота, 

щодо засвоєння дітьми літературних норм, культури мовлення та 

спілкування. Як підсумок Тижня було організовано та проведено  

літературну розвагу «І прекрасна і чудова – наша українська мова». 

Робота, яка проводилась під час цього Тижня, сприяла 

урізноманітненню освітнього процесу, пробуджувала в дошкільників 

духовний початок в процесі навчальної мовленнєвої діяльності, ознайомила 

дошкільників з національною культурою, літературою, фольклором, 

мистецтвом, традиціями та побутом українського народу. Педагоги 

забезпечили атмосферу доброзичливості, урізноманітнили мовленнєве 

середовище, у якому постійно чи тимчасово перебуває дошкільник, зразками 

рідної мови, дітям надавалось право на мовленнєву активність, довіру  та 

добре ставлення одне до одного. 

Заслуговує на увагу активне й зацікавлене вивчення живої народної 

мови в родинному вихованні, що є одним з головних завдань, яке стоїть 

перед закладом дошкільної освіти. Тому під час Тижня у всіх вікових групах 

були організовані бесіди та консультації для батьків. 



       Аналіз роботи дозволяє констатувати, що педагоги дитячого садка  

значну увагу приділяють  патріотичному вихованню дітей дошкільного віку  

відповідно до вимог Базовому компоненту дошкільної освіти та програми 

розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля».  

       Адміністрація та вихователі дитячого садка усвідомлюють, що 

відродження країни неможливе без пробудження національної 

самосвідомості її громадян.   

В коридорі облаштований стенд із фотографіями рідного міста Богуслав.  

В усіх групових кімнатах обладнані національні куточки, де розміщені 

державні та національні символи, вироби декоративно-прикладного 

мистецтва. Всі національні куточки мають художньо-естетичний вигляд.   

Завідувач Богуславського КДНЗ №6 «Дзвіночок» провела для педагогів  

закладу  семінар-практикум 23.03. 2018 року з теми: «Патріотичне виховання  

у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини». 

Цікавий для малечі захід «Годівничка для синички» було проведено не 

лише в рамках ознайомлення з природнім довкіллям та бережливого 

ставлення до представників птаства рідного краю, а й з метою виховання 

патріотичних почуттів. 

Вихователі використовують національно-патріотичну  атрибутику на 

заняттях по ознайомленню з навколишнім світом, розвитку мовлення, 

образотворчого мистецтва.  Теми: «Без верби і калини нема України», 

«Україна – наш рідний край», «Український рушник»,  «Оздоблення 

глечика»,  «Прикрасимо тарілочку»  та інші. 

Значна увага у КДНЗ №6 «Дзвіночок» приділяється ознайомленню дітей 

з рідним краєм, з державними символами (Прапором, Гербом, Гімном) та 

народними символами українського народу (вишиті рушники, сорочки, 

скатертини, глиняні глечики, тарілки, куманці, народні іграшки,  різьба по 

дереву, Петриківський розпис та інші).  

Елементи ознайомлення з національною культурою педагогічні 

працівники поступово впроваджують  в усі види занять, у повсякденне життя 



групи.  А завершують цю роботу свята, що є результатом співтворчості дітей 

і дорослих.                                                                                     

Розвиток дошкільника залежить від сформованості ігрової діяльності, 

ступеня активності в ній дитини. У грі формується механізм особистісного 

поводження, підпорядкованого образу, що розкриває моральну сторону 

людських стосунків.  Вихователі  планують  та проводять народні ігри. 

Прислів’я, приказки, пісні, казки, загадки – все це скарби виховного 

досвіду, в яких влучно, змістовно і цікаво втілено моральні категорії добра і 

зла, правди і кривди, совісті й безчестя. Повага до людей, доброта, чесність, 

щирість, вірність, любов, відвага завжди перемагають у боротьбі проти злих 

сил. Вихователі дитячого садка використовують в роботі парціальні 

програми та методичні посібники:  

-  «Україна - моя Батьківщина», програма національно-патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку» (авт. Кичата І.І., Каплуновська О.М., 

Палець Ю.М.; за наукового редагування Рейпольської О.Д.); 

-  Патріотичне виховання в ДНЗ, посібник. (авт. М.Л.Кривоніс, 

О.Л.Дроботій); 

-  Дивограй (дидактично-методичний матеріал народознавчого змісту, 

авт. Л.Калузька); 

-  Гра-заняття для ознайомлення з державними символами України 

(настільна гра); 

-  Народознавство в дошкільному навчальному закладі. Авт. 

В.М.Ніколаєнко); 

-  Богуслав. О.Салій (історії сучасності); 

-  Українське народознавство дітям дошкільного віку. Авт. 

Є.П.Лозинська); 

-  Ода рідному краю (поетичний альманах) та інші. 

      Аналіз роботи адміністрації та педагогічних працівників свідчить про те, 

що вони приділяють достатньо уваги формуванню національно 

патріотичному вихованню дітей дошкільного віку. 



Рекомендації: 

1.Систематично планувати роботу з національно-патріотичного 

виховання  дітей дошкільного віку. 

2.Продовжувати використовувати в ігровій діяльності народні ігри 

різноманітного змісту. 

3.Планувати  та розучувати з дітьми  прислів’я, приказки, загадки. 

4.Висвітлювати питання виховання патріотичного виховання 

дошкільників  у куточку  для батьків. 

5.Питання, які розглядаються у порядку денному педагогічної ради 

починати з прийменника «Про...». 

                                                                            Постійно 

 

 

    Голова робочої групи:       І.В. Ткаченко 

    Члени робочої групи:                                                        Л.Г. Михайліченко 

 

 

 

 


