Звіт про результати діяльності Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація працівників
дошкільної освіти» у 2016 році
Місцеві осередки та кількість членів Асоціації
Станом на 1 січня 2017 року до складу Асоціації входять 48 місцевих осередків (з них
активних — 38), загальна кількість активних членів Асоціації — 1858 осіб.
У 2016 році та на початку 2017 року створено 6 нових місцевих осередків Асоціації:
- місцевий осередок у Яворівському районі Львівської області (голова: Флис Наталія
Андріївна);
- місцевий осередок у місті Костянтинівка Донецької області (голова: Місюра Лариса
Анатоліївна);
- місцевий осередок у місті Славутич Київської області (голова: Терещенко Ірина
Анатоліївна),
- місцевий осередок у місті Хмельницькому (голова: Денисова Оксана Анатоліївна);
- місцевий осередок у місті Києві (голова: Соловйова Людмила Іванівна);
- місцевий осередок у місті Тернополі (голова: Ухіна Тетяна Борисівна).
Засідання Координаційної ради Асоціації
26 лютого — м. Київ, дошкільний навчальний заклад № 100. Взяло участь 27 голів
(заступників голів) місцевих осередків, правління Асоціації, гості та партнери Асоціації. У
межах відбулася: зустріч з представниками Міністерства освіти і науки України, Інституту
модернізації змісту освіти; Відділення Національної служби посередництва і примирення;
обговорення перспектив розвитку дошкільної освіти, питань ліцензування освітньої
діяльності, інклюзивної освіти тощо.
12-13 травня — м. Суми. Взяло участь 44 голів (заступників голів) місцевих осередків. У
межах засідання відбулося:
 презентація Сумського дошкільного навчального закладу № 18 «Зірниця» Сумської
міської ради та сучасних інноваційних технологій в роботі з дітьми дошкільного
віку;
 перегляд музичної розваги для дітей старшого дошкільного віку «Оберегова країна»;
 виступ «Використання інноваційних технологій в роботі з старшими дошкільниками;
 майстер-клас «Рефлексивна культура педагога»;
 майстер-класи:
- Кольорові палички Кюїзенера;
- Скрапбукінг;
- Мистецтво канзаші;
- Пісочна анімація;
- Йога;
 концертна програма дітей та працівників ДНЗ № 18;
 інтерактивна лекція: «Адаптація дітей до умов дошкільного навчального закладу»;
 інтерактивна лекція: «Перспективне планування діяльності дошкільного навчального
закладу»;
 Екскурсія містом;
 Круглий стіл «У колі друзів»;
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 Ознайомлення з досвідом роботи дошкільних навчальних закладів міста:
дошкільний навчальний заклад № 10 «Малючок»;
спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс: «Загальноосвітня школа
1 ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34»;
навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа 1 ступеня – ДНЗ № 9
«Веснянка».

20-21 жовтня — м. Чернівці. У межах засідання відбулося:
- зустріч з головою міської ради;
- презентація роботи ДНЗ № 41 «Пізнайко», ДНЗ № 25 «Малюк», ДНЗ № 9
комбінованого типу, СДНЗ № 17 «Паросток» для дітей з вадами зору, ДНЗ №
33ЦРД «Оселя талановитих», ДНЗ № 19 ЦРД «Барвінок», ДНЗ №20 комбінованого
типу, ДНЗ № 53 «Віночок»;
- методичний аукціон «Впровадження здоров'язбережувальних технологій на основі
звичаїв та традицій Буковинського краю»;
- інтерактивні лекції «Традиційна гра дітей у сучасних умовах», «Стратегічне
планування діяльності дошкільного навчального закладу», «Культура управлінської
діяльності»;
- презентовано новинки методичного забезпечення дошкільних закладів;
- екскурсія «Перлини Буковинського краю»;
- методичний - дайджест «Варіативна складова в дії»;
- інформ-шоу «Буковина, Чернівці - тут живемо я і ти!»
- авторська школа майстерності «Використання бізібордів в роботі з дітьми –
логопатами»;
- творча галерея «Чудеса власними руками»;
- методична мозаїка «Навчально-методичне забезпечення діяльності педагогів»;
- майстер-клас «Мультиплікація - як засіб формування життєвих компетенцій дітей
дошкільного віку»;
- педагогічні розсипи «ДНЗ – майбутнього. Погляд освітян Буковинського краю».

Участь членів Асоціації у заходах
У 2016 році члени Асоціації взяли участь у таких заходах, які проводилися для
освітян:
 Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології у
комплексній реабілітації дітей з особливими освітніми потребами: реалії та
перспективи», навчально-реабілітаційний центр «Левеня», м. Львів. В межах
проведення конференції презентовано діяльність Асоціації.
 Збори місцевого осередку у Львівській області, презентовано діяльність Асоціації.
 Всеукраїнський проблемний науково-практичний семінар «Світ дитинства:
збереження дитячої субкультури та якість освіти». Форма проведення заходу –
«Літня школа для дорослих», м. Запоріжжя.
 Всеукраїнський освітній форум працівників дошкільної освіти «Простір GROW UP»,
м. Бердянськ.
 Судові засідання у справі повернення ДНЗ № 183.
 Семінар для членів місцевого осередку м. Києва з питань адаптації дітей до умов
дошкільного навчального закладу.
 Міжнародний форум (фестиваль) освітніх технологій «ПЕРСПЕКТИВА – 2016»,
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м. Чорноморськ, Одеська область.
Семінар «Труднощі в спілкуванні дошкільників: проблеми та шляхи їх усунення»,
м. Житомир.
Семінар на базі ДНЗ № 378, м. Київ. У ході якого презентовано:
- авторську технологію «Освітня мнемотехніка»;
- «Teaching English Very Young Learners»;
- програмове та навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності у
дошкільних навчальних закладах.
Збори місцевого осередку Асоціації у Тернопільській області. У межах яких
проведено:
експрес-огляд діяльності ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»;
інтерактивна лекція «Перспективне планування діяльності дошкільного навчального
закладу»;
інтерактивна лекція «Блочно-тематичне планування за принципом методичного
конструктора як метод інтегрування освітнього процесу»;
лекція з елементами тренінгу «Моніторинг якості дошкільної освіти: кваліметричний
підхід»;
презентовано онлайн-ресурси як надійні інструменти у професійній діяльності
керівника навчального закладу.
Всеукраїнський день дошкілля, м. Київ.
Збори місцевого осередку м. Києва. Презентовано діяльність Асоціації, проведено
інтерактивну лекцію з питань організації документообігу у дошкільному закладі.
Регіональний Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль
«ПЕРСПЕКТИВА», м. Київ.

У 2016 році голова правління Ніна Омельяненко взяла також участь у таких заходах:


Засідання робочих груп з обговорення проекту наказу МОЗ України «Про
затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів».
 Розширене засідання Комітету ВРУ з питань освіти і науки, присвяченому
обговоренню доопрацьованого проекту ЗУ про освіту.
 Засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів.
 Семінар Організації економічного співробітництва та розвитку щодо доброчесності
освітньої системи в Україні.
 Участь в роботі атестаційної комісії дошкільного навчального закладу № 667, м.
Київ.
 Нарада з представниками інститутів громадянського суспільства, членами
Громадської ради при МОН та експертами, м. Київ.
 Педагогічна конференція у м. Бровари, виступ на пленарному та секційному
засіданні.
 Робоча група при ДІНЗ України щодо розроблення уніфікованого акта перевірки
діяльності дошкільного навчального закладу.
 Засідання комісії з експериментальної діяльності при Інституті інноваційних
технологій.
 Засідання, організоване відділом дошкільної освіти МОН України, щодо планування
роботи у 2017 році.
 Засідання, організоване відділом дошкільної освіти МОН України за ініціативи ГО
«КМО «Батьки SOS», щодо проблемних питань у діяльності дошкільних навчальних
закладів.
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Нарада, організована МОН України, для спеціалістів обласних управлінь освіти,
методистів ІППО. Презентовано результати опитування членів Асоціації з питань
якості дошкільної освіти.
Освітній форум з питань охорони праці, м. Хмельницький.
Освітній форум з питань охорони праці, м. Харків.
Збори місцевого осередку Асоціації у м. Харкові.
Робоча нарада з питань якості навчальної літератури, організованої МОН України та
Інститутом модернізації змісту освіти. м. Київ.
Засідання робочої групи щодо організації Дня дошкілля.
Зустріч фахівців Міністерства освіти і науки з представниками LEGO Foundation.
Розширене засідання колегії та Громадської рад Державної інспекції навчальних
закладів України.
Засідання круглого столу з питань забезпечення якості дошкільної освіти у МОН.

Співпраця
У 2016 році продовжено роботу щодо співпраці Асоціації з різними установами,
організаціями. Зокрема, продовжується тісна співпраця з Державною інспекцією
навчальних закладів України.
Пишаємося тісною співпрацею з Міністерством освіти і науки України,
працівники якого є нашими порадниками і друзями.
Продовжується співпрацю з: Інститутом обдарованої дитини НАПН України,
Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Миколаївським обласним інститутом
післядипломної педагогічної освіти, Відділенням Національної служби посередництва і
примирення в місті Києві та Київській області, Асоціацією розвитку творчої особистості
«ВАРТО».
У 2016 році члени Асоціації взяли активну участь у обговоренні проектів таких
нормативних документів, як:
 Закон України «Про дошкільну освіту»;
 Законопроект «Про освіту»;
 Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів.

Робота з органами влади
У 2016 році Асоціація продовжила діяльність щодо ініціювання питань з
удосконалення діяльності дошкільних навчальних закладів та підвищення престижності
професій працівників системи освіти. Направлено відповідні листи з конкретними
пропозиціями до:
 Секретаріату Президента України «Щодо відзначення Всеукраїнського дня
дошкілля».
 Обласних управлінь освіти і науки з пропозицією створити на сайтах (порталах)
органів управління освітою сторінку Асоціації.
 Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України:
– пропозиції щодо законопроекту «Про освіту»;
– пропозиції щодо внесення змін до статті 12 Закону України «Про дошкільну
освіту».
 Кабінету Міністрів України:
- щодо введення до штатних розписів дошкільних навчальних закладів посади
«асистент вихователя».
 Міністерства освіти і науки України:
– клопотання щодо представлення до відзначення державною нагородою Калуської
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Л.В.;
– щодо оплати праці за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників;
– ініціювали спільно з кафедрою дошкільної освіти Інституту соціальнопедагогічної та корекційної освіти Бердянського державного педагогічного
університету проведення щорічного заходу для працівників сфери дошкільної
освіти Всеукраїнського освітнього форуму «Простір GROW UP», ініціативу
підтримано;
– звернення щодо встановлення доплат за використання дезінфікуючих засобів або
ж за роботу у шкідливих умовах праці у разі виконання працівниками додаткової
роботи (розширена зона обслуговування, суміщення професій);
– щодо підпорядкування та підзвітності завідувача дошкільного закладу сільської
місцевості;
– щодо підвищення розмірів тарифних розрядів працівникам дошкільних закладів;
– щодо тривалості основної щорічної відпустки музичним керівникам, які працюють
у дошкільних навчальних закладах комбінованого типу;
– щодо відзначення Всеукраїнського дня дошкілля.
 Міністерства охорони здоров’я України:
– пропозиції щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів.

Організаційні заходи
 За сприяння Асоціації 30 дитячих садків України отримали безкоштовні
конструктори Lego від благодійної організації The Lego Foundation.
 Видано 650 членських квитки активним членам Асоціації.
 Діє група Асоціації на фейсбуці (https://www.facebook.com/doshkillia.ua/) з метою
поширення інформації про Асоціацію у соціальних мережах.
 В листопаді запущено новий сайт Асоціації, створено цікаві сторінки
(http://www.doshkillia.ua).
 Діє приватний кабінет голови правління Асоціації на форумі порталу «Педрада»
(http://pedrada.com.ua/forum/32/).
 Упорядковано електронну базу даних членів Асоціації.
 Зареєстровано Статут ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» у новій
редакції, підтверджено статус неприбутковості.
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