
СВІТ ДОШКІЛЛЯ
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високої мети
 

11 листопада 2011 року в
навчального закладу «Українська
банку України» у приміщенні
педагогічна конференція «Життєва
віку як результат роботи
дитини дошкільного віку              
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СВІТ ДОШКІЛЛЯ:  

працювати заради  

високої мети – дитини 

року в Сумах на базі Державного вищого
Українська академія банківської справи
приміщенні наукової бібліотеки відбулась

«Життєва компетентність дитини
роботи за Державною базовою програмою

             «Я у Світі».  
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контексті реалізації завдань Державної базової програми  розвитку дитини 
дошкільного віку  «Я у Світі». 

Змістовно та цікаво пройшла презентація виставки, де були  представлені  
найкращі науково-методичні матеріали педагогічних працівників області з 
питань впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку      
«Я у Світі» у практику роботи дошкільних навчальних закладів. 
Результатом роботи конференції стала Резолюція учасників. У ній 

відзначено, що головним досягненням конференції є подальше 

впровадження в освітній процес дошкільної освіти області компетентісної 
парадигми на основі особистісноорієнтованого підходу у розвитку та 

вихованні компетентної особистості: поінформованої, обізнаної, вмілої, 
гнучкої, здатної адекватно діяти, визнавати свої помилки, відстоювати власну 
гідність, реалізувати природні можливості та самовдосконалюватися. 
Знайти шлях до дитячого серця, здобути довіру малюків під силу тільки 

мудрому майстру своєї справи. День Дошкілля – нагода привітати всіх 
працівників дошкільної освіти області, вшанувати тих, хто все своє життя 
присвятив дітям.  

Другу частину заходу, присвячену урочистостям з нагоди  Дня Дошкілля, 
урочисто відкрила Іщенко Тамара Дмитрівна, заступник голови обласної 

державної адміністрації. 
Учасників свята також привітали 

Пшенична Любов Василівна, 

начальник управління освіти і науки 

Сумської обласної державної 
адміністрації, Юрій Іванович 
Харламов, головний спеціаліст 
управління освіти і науки обласної 
державної адміністрації.  
За високий професіоналізм та 

результативність у роботі найкращі 
педагоги дошкільної освіти області 

були нагороджені грамотами Сумської облдержадміністрації, управління 
освіти і науки Сумської  облдержадміністрації. Переможців та лауреатів 
конкурсів «Імідж дошкільного навчального закладу», Конкурс-огляд на кращу 
організацію оздоровлення дітей влітку у дошкільних навчальних закладах,  
обласної акції      «У садочку, як у віночку», авторів кращих навчально-

методичних посібників за Базовою програмою «Я у Світі» нагороджено 
грамотами та цінними подарунками. 

Обласний конкурс «Імідж дошкільного навчального закладу» 

Диплом лауреата у номінації «За глибоке знання історії становлення 
дошкільного навчального закладу» отримав ДНЗ «Ластівка» Вирівської 
сільської ради Білопільського району. 
Дипломом лауреата у номінації «За збереження та примноження традицій 

дошкільного навчального закладу» нагороджено ДНЗ «Горобинка» 

Шалигінської сільської ради Глухівського району. 



 

Диплом лауреата у номінації «За забезпечення високого рівня освітньої 
діяльності дошкільного навчального закладу» отримав ДНЗ № 1 «Дзвіночок» 

Шосткинської міської ради. 

У номінації «Кращий сільський дошкільний навчальний заклад» 

відзначено: 

Дипломом І ступеня нагороджено Хоружівський НВК «Віночок» 

Недригайлівської районної ради. 

Дипломом ІІ ступеня нагороджено Косівщинський ДНЗ «Золота рибка» 

Косівщинської сільської ради Сумського району; 
Дипломом ІІІ ступеня нагороджено ДНЗ «Колосок» Самотоївської сільської 

ради Краснопільського  району. 
У номінації «Міський дошкільний 

навчальний заклад» нагороджено:  

Дипломом І ст. – ДНЗ «Ягідка» м. Суми. 

Дипломом ІІ ст. – ДНЗ «Журавка» м. Ромни. 
Дипломом ІІ ст. – ДНЗ «Калинка»  м. Охтирка. 
Дипломом ІІІ ст. – ДНЗ «Калинка» м. Конотоп 

Обласний конкурс на кращу організацію оздоровлення дітей влітку у 
дошкільних навчальних закладах підтвердив, що педагоги-дошкільники 
області відповідально та компетентно проводять літні оздоровчі кампанії. 

  

Грамотами лауреатів 
конкурсу нагороджено: 

– у номінації «За креативний 
підхід до створення умов 
літнього відпочинку 
дошкільників» - ДНЗ №6 

«Зірочка», м. Ромни; 

– у номінації «За кращу 
організацію краєзнавчо-

туристичної роботи в літній 
період» - ДНЗ «Зірочка», м. 

Білопілля; 
– у номінації «За кращу організаційно-педагогічну взаємодію з родинами 

вихованців» - ДНЗ № 1. м. Путивль; 
Переможцями конкурсу в номінації «Міський дошкільний навчальний 

заклад» стали: 

І місце – ДНЗ № 7 «Попелюшка»,  м. Суми; 

ІІ місце - ДНЗ  № 1 «Орлятко», м. Конотоп; 
ІІІ місце – ДНЗ №1 «Чебурашка»,  м. Глухів. 

Переможцями конкурсу в номінації «Сільський дошкільний 

навчальний заклад» стали: 

І місце – ДНЗ «Пролісок» с. Боромля, Тростянецького р-ну; 
ІІ місце – ДНЗ «Берізка», с. Коржі,   Роменського р-ну; 
ІІІ місце – НВК «Малятко», с. Попівка,  Конотопського р-ну. 



Результати обласної акції «У садочку, як у віночку»: 

Дипломом лауреата у номінації «За творчий підхід в організації практичної 
діяльності дітей на городніх ділянках» нагороджено  Буринський ДНЗ № 1 

«Ромашка». 

Дипломом лауреата у номінації «За оригінальність ландшафтного 
дизайну» нагороджено Тростянецький ДНЗ «Казка». 

Диплом лауреата у номінації «За високий рівень забезпечення ігровим, 

спортивним та декоративним устаткуванням території дошкільного 
навчального закладу» отримав Сумський ДНЗ № 28  «Ювілейний». 

Диплом лауреата у номінації «За креативний підхід в устаткуванні ігрових 
майданчиків» отримав Краснопільський ДНЗ № 1 «Малятко». 

Дипломом лауреата у номінації «За творчий підхід у створенні малих 
архітектурних форм» нагоджено Роменський ДНЗ № 8 «Дзвіночок». 

  

Переможці обласної акції                  
«У садочку, як у віночку”: 

Дипломом І ступеня 
нагороджено Охтирський ДНЗ 

"Росинка". 

Дипломом ІІ ступеня 
нагороджено Великобубнівський 

ДНЗ «Берізка» Роменського 
району. 
Дипломом ІІІ ступеня  

нагороджено Конотопський ДНЗ 

№7 «Золотий ключик». 

 

Автори кращих навчально-методичних посібників за Базовою 

програмою                «Я у Світі»: 

- Черняк Ніна Йосипівна, учитель-логопед ДНЗ № 36 "Червоненька 

квіточка" м. Суми за авторську розробку навчально-методичних матеріалів 
для логопедичної роботи з дітьми дошкільного віку.; 

- Рязанцева Людмила Федорівна, вихователь  ДНЗ  № 5 "Сніжок" м. 

Конотопа за авторську розробку навчально-методичних матеріалів з 
туристично-краєзнавчої роботи у дошкільному навчальному закладі; 

- Педагогічний колектив Недригайлівського ДНЗ "Барвінок" за методичні 
матеріали психолого-педагогічного  проектування діяльності дітей старшого 
дошкільного віку; 
Педагогічний колектив Глухівського ДНЗ "Світлячок" за методичні 

матеріали по ознайомленню дошкільників з історією рідного міста; 

- Колектив педагогів дошкільних навчальних закладів Роменського району 
за оригінальну презентацію досвіду з реалізації Державної програми розвитку 
дитини дошкільного віку  "Я у Світі". 

 

 



Грамотами Сумської обласної державної адміністрації нагороджені: 
Сопіна Лариса Миколаївна, головний спеціаліст управління освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації; 
Олійник Ольга Петрівна, методист відділу освіти  Недригайлівської 

райдержадміністрації; 
Голибіна Надія Григорівна, вихователь     Путивльського ДНЗ №1; 

Підсумком свята стало урочисте виконання учасниками гімну педагогів-
дошкільників. 
Усі учасники святкування Дня Дошкілля отримали задоволення, наснагу і 

бажання творчо працювати задля високої мети – дитини. 

  

Лариса МІЩЕНКО,  

методист дошкільного  

виховання  СОІППО 

  
 


