
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НАКАЗ

07.  05  .2021                                         с.Миколаївка                                       №   51  -ОД  

Про підсумки І етапу обласного 
фестивалю-огляду фахової 
майстерності педагогів закладів 
дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 
2021 році
 

Відповідно  до  наказу  відділу  освіти,  молоді  та  спорту  Миколаївської
сільської  ради від  13.01.2021 № 06-ОД «Про участь  в обласному фестивалі-
огляді  фахової  майстерності  педагогів  закладів  дошкільної  освіти  «Світ
дошкілля»  у  2021  році»  з  01  до  28  квітня  2021  року  проведено   І  етап
фестивалю-огляду фахової майстерності вихователів закладів дошкільної освіти
«Світ  дошкілля»,  де  було  представлено  3  роботи  педагогів  закладів  освіти
Миколаївської сільської територіальної громади.

У  номінації  «Практичні  аспекти  впровадження  інклюзивної  освіти  в
закладах дошкільної освіти» свої роботи на конкурс подали:

-  «Театралізована  діяльність  як  шлях  соціальної  адаптації  для  дітей  з
особливими  освітніми  потребами»  –  Комунальний  дошкільний  навчальний
заклад  «Веселка»  Миколаївської  сільської  ради  Сумського  району  Сумської
області;

У  номінації:  «Інноваційний  світ  дошкілля»  –  практика  використання
сучасних  технологій  в  освітньому  процесі  закладів  дошкільної  освіти»  свої
роботи на конкурс подали:

-  «Використання  казкотерапії  в  роботі  з  дітьми  дошкільного  віку»  –
Миколаївський  навчально-виховний  комплекс:  «загальноосвітній  навчальний
заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області;

-  «Використання  Арт-технологій»  –  Кровненський  заклад  дошкільної
освіти «Пролісок» Миколаївської  сільської  ради Сумського району Сумської
області.

Фестиваль-огляд  фахової  майстерності  педагогів  закладів  дошкільної
освіти «Світ дошкілля» проводився з метою сприяння  пошуку педагогічних
ідей  щодо  модернізації  та  вдосконалення  змісту  дошкільної  освіти,
упровадження сучасних інноваційних моделей освітнього процесу; активізації
професійного  зростання,  самоосвітньої  та  творчої  діяльності  педагогічних



кадрів, формування інноваційної культури педагога та ефективного розв’язання
поставлених науково-методичних завдань для досягнення якості нової сучасної
дошкільної освіти.

Педагогічні  працівники  закладів  дошкільної  освіти Миколаївської
сільської  територіальної  громади  провели  значну  роботу  щодо  оновлення
змісту дошкільної освіти, пошуку новітніх педагогічних ідей. Подані матеріали
змістовно  навантажені  та  ідейно  виважені.  У  той  же  час  роботи  не
демонструють необхідну системність впровадження інновацій у практику і для
участі в ІІ (обласному) етапі  конкурсу не достатньо розкривають заявлену тему
номінацій.  Подані  матеріали  потребують  доопрацювання  для  дослідження
ефективності впровадження нових форм роботи в закладах дошкільної освіти.
Подані  на  конкурс  матеріали  повинні  відповідати  вимогам  Базового
компоненту  дошкільної  освіти, вирізнятися  науковістю,  системністю,
цілісністю,  ґрунтовно  розкривати  заявлену  тему.  Особливу  увагу  потрібно
звернуть  на  оформлення  роботи  відповідно  до  Положення  про  обласний
фестиваль-огляд  фахової  майстерності  педагогів  закладів  дошкільної  освіти
«Світ дошкілля».

Разом з  тим вихователь дошкільного підрозділу Лікарського  навчально-
виховного  комплексу  «загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів  –  дошкільний
навчальний заклад» Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської
області не подав матеріали на І етап фестивалю-огляду, не поширює передовий
педагогічний досвід, не бере участь у діяльності методичного об’єднання.

Н А К А З У Ю:

1.  Затвердити  списки  призерів  І  етапу  обласного  етапу  фестивалю-
огляду  фахової  майстерності  педагогів  закладів  дошкільної  освіти  «Світ
дошкілля»  у 2021 році (додаються).

2.  Директорам  закладів  дошкільної  освіти  Миколаївської  сільської
територіальної  громади  створити  необхідні  умови  для  модернізації  та
вдосконалення змісту дошкільної освіти.

3. Директору Лікарського НВК (Крамаренко А. І.) забезпечити участь
закладу освіти у фахових конкурсах дошкільного напрямку.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти,
молоді та спорту

Наталія МАКШЕЄВА



Додаток 1
до наказу відділу освіти,
молоді та спорту 
Миколаївської сільської ради
від 07.05.2021 № 51-ОД

Список призерів І етапу
фестивалю-огляду фахової майстерності

педагогів закладів дошкільної освіти «Світ дошкілля» у 2021 році

У  номінації  «Практичні  аспекти  впровадження  інклюзивної  освіти  в
закладів дошкільної освіти»:

III місце  – «Театралізована  діяльність  як  шлях соціальної  адаптації  для
дітей  з  особливими  освітніми  потребами»  –  Комунальний  дошкільний
навчальний заклад «Веселка» Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області.

У  номінації:  «Інноваційний  світ  дошкілля»  –  практика  використання
сучасних технологій в освітньому процесі закладів дошкільної освіти»:

II місце – «Використання казкотерапії в роботі з дітьми дошкільного віку»
– Миколаївський навчально-виховний комплекс: «загальноосвітній навчальний
заклад  –  дошкільний  навчальний  заклад»  Миколаївської  сільської  ради
Сумського району Сумської області;

IV місце  –  «Використання  Арт-технологій»  –  Кровненський  заклад
дошкільної освіти «Пролісок» Миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області.
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