
                                           Ось які у нас дівчатка, 

Повдівали вишиванки. 

     Хлопці також не відстали, 

Вишиванки повдягали. 

                                           Всі разом це ми сім’я, 

Капітошківська дітвора 

 

 

Виховання — велика справа: воно вирішує долю людини. 

 

Всяке кохання справжнє і прекрасне по–своєму, тільки–б воно було в 

серці, а не в голові. 

 

Природа — вічний зразок мистецтва, а найвизначніша і 

найблагородніша річ у природі — людина. 

 

*** 

Якщо вже помилятись, то нехай це буде по велінню серця. 

 

Яків Белінський 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Хорольської районної державної адміністрації 

Районний методичний кабінет 

 
Семінар завідувачів 

дошкільними навчальними закладами 

Хорольського району 

 

Художньо-естетичний розвиток 

дітей дошкільного віку та його вплив на 

всебічний розвиток особистості 

 

Місце проведення: ДНЗ „Капітошка“ с. Староаврамівка 
Дата проведення: 18 жовтня 2017 року 

 



 

ПЛАН 

 ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ 

8.30-9.00        Заїзд та реєстрація учасників семінару 

Ярошенко Н.М., методист РМК, 

9.00-9.15        Ознайомлення з ДНЗ „Капітошка“. 

Презентація навчального закладу 

ГанзенкоЛ.І.., завідуюча ДНЗ „Малятко“   

9.15-9.30  Художньо-естетичний розвиток дітей 

                        дошкільного віку та його вплив на всебічний  

                        розвиток особистості  

Ярошенко Н.М.., методист районного 

 методичного кабінету  

9.30-9.45     Методи і прийоми навчання образотворчому 

                      мистецтву у дошкільному закладі 

Пилипенко Р.О., завідувач дошкільним 

навчальним закладом „Малятко“ М.Хорол 

9.45-10.15  Перегляд  заняття з художньо-естетичного  

розвитку у різновіковій  групі  „Осіння 

прогулянка“ 

Лимар І.В., вихователь ДНЗ 

„Капітошка“ с.Староаврамівка 

10.15-10.30   Про реалізацію освітніх програм „Українське 

                      дошкілля“ і „Впевнений старт“ чинних у 

                      редакції 2017 року 

                      Ярошенко Н.М., методист РМК 
Пилипенко Р.О., керівник РМО 

10.30-11.30    Тренінг „Веселка кольорів“ 

                      Костенко А.В., практичний психолог 

                     ДНЗ „Капітошка“ с.Староаврамівка 

11.30-12.00    Підведення підсумків семінару.  

Прийняття рекомендацій, закриття семінару. 

 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: 
 

        1. Завідувачам ДНЗ: 
1.1  Впроваджувати у навчально-освітній процес дошкільного 

навчального закладу  комплексні програми „Українське дошкілля“ 

та „Впевнений старт“ чинних у редакції 2017 року. 

   Постійно. 

 

1.2.  Розглянути на педагогічній раді дитячого садка питання щодо 

розвитку художньо-естетичної діяльності. 

    До 01 січня 2018 року  

 

1.3.  Здійснювати контроль за навчально-пізнавальним  процесом  з 

 освітньої лінії „Художньо-естетична діяльність“. Сприяти 

впровадженню різних  типів  занять (комплексні, тематичні, 

 інтегровані);  цікавих  традиційних  та нетрадиційних  методів  та 

 прийомів  роботи. 

       Постійно. 

 

1.4. Розглянути на загальнодошкільній батьківській 

конференції питання щодо художньо-естетичного розвитку дітей 

дошкільного віку та його вплив на всебічний розвиток дошкільника. 

      До 01 березня 2018 року. 

 

1.5. Створювати оптимальні умови для стимулювання 

словесної творчості дітей за мотивами літературних і фольклорних 

творів. 

       Постійно. 

 

1.6. Впроваджувати елементи досвіду роботи  педагогічного 

колективу ДНЗ „Капітошка“ с.Староаврамівка  у навчально-освітній 

процес дитячих садків. 

Постійно 

 

 

 


