
Управління освіти Дарницької районної  

в м. Києві державної адміністрації  

Національно-патріотичне  

виховання дітей  

у дошкільних навчальних закладах 

Дарницького району 







Любов до Вітчизни у 

наймолодших 

починається з родини, 

любові до рідного дому. 

Створення осередку для 

патріотичного виховання  

у дошкільному закладі є 

підставою для 

майбутнього успіху як 

громадянина своєї 

держави. 



ЧИННИКИ УСПІХУ 
• Наявність нормативної бази, методичних 

рекомендацій.  

• Наявність умов для організації та 

проведення роботи. 

• Наявність відповідних кваліфікованих 

кадрів. Небайдужість та зацікавленість 

педагогів, їх постійна самоосвіта та 

підвищення фахової майстерності. 

•Активна співпраця з батьками вихованців. 

• Партнерські зв’язки з різними 

організаціями та установами. 

• Узагальнення досягнень. Висвітлення їх у 

засобах масової інформації.  

• Впровадження передового досвіду.  

• Різноманітність форм роботи. 



Інструктивно-методичне 

підґрунтя 



Лист МОНУ від 20.05.2015 № 1/9-249 Щодо 

організації освітньої роботи в дошкільних 

навчальних закладах у 2015/2016 навчальному 

році. 

 На основі   Базового компоненту дошкільної освіти         

і обраних освітніх програм  змісту освіти, Концепції 

Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з 

урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-

економічної, екологічної ситуації в країні та з метою 

підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її 

поступального інноваційного розвитку, у 2015/2016 

навчальному році пропонуються такі змістові напрями: 

- патріотичне виховання;   

- екологічне виховання; 

- формування основ здорового способу життя; 

-  комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників. 



Наявність  

умов для організації та 

проведення роботи 



 

КУТОЧКИ, 

ОСЕРЕДКИ,  

ТЕМАТИЧНІ 

СТЕНДИ ТОЩО 



КУТОЧКИ У ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ 



КУТОЧКИ У ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕННЯХ 



ОСЕРЕДКИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ 



ОСЕРЕДКИ З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 
ВИХОВАННЯ 



 

МУЗЕЇ, КІМНАТИ  
НАРОДОЗНАВСТВА  









Форми роботи з національно-

патріотичного виховання 

дошкільників 



• спеціально організовані заняття; 

• спостереження за навколишньою дійсністю,  поєднані з  

читанням художніх, слуханням музичних творів, розгляданням 

картин, малюванням, милуванням рідною природою тощо; 

• ознайомлення дошкільників з декоративно-вжитковим 

мистецтвом, українським побутом, одягом у повсякденному 

житті; 

• екскурсії, подорожі видатними місцями рідного краю, 

відвідування музеїв;  

• віртуальні мандрівки (Інтернет-подорожі); 

• свята, розваги, тематичні тижні; 

• виставки, ярмарки; 

• випуск тематичних газет, оформлення інформаційних 

народознавчих куточків; 

• відзначення державних та народних свят, пам’ятних дат; 

• флешмоби; 

• ознайомлення з українського фольклором; 

•трудова діяльність (благоустрій довкілля, праця у природі); 

• участь у волонтерських проектах (Армія «SOS», «Допоможи 

захиснику України», «Милосердя»), долучення до благодійних 

ініціатив дорослих (виготовлення листівок, подарунків для 

учасників АТО та ін.). 

 



 

ЗАНЯТТЯ 



БЕСІДИ, РОЗПОВІДІ, ЧИТАННЯ ТВОРІВ, 
РОЗЛЯД КАРТИН, МАЛЮВАННЯ ТОЩО 







 

КОЛЕКТИВНІ 

ПЕРЕГЛЯДИ 

ЗАНЯТЬ 





 

ТЕМАТИЧНІ 

ЕКСКУРСІЇ 







 

ТЕМАТИЧНІ 

СВЯТА 

ТА РОЗВАГИ 







КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ 



 
Я Р М А Р К И,  

ФЕСТИВАЛІ  

НАРОДНОЇ  
ТВОРЧОСТІ 









 

РАЙОННІ 

ОСВІТЯНСЬКІ  

ВИСТАВКИ 



Виставка-фестиваль «Мій рідний Київ – 

красень над  Дніпром» (травень, 2015) 





 
ТЕМАТИЧНІ 

ВИСТАВКИ РОБІТ 
ВИХОВАНЦІВ, ЇХ 

БАТЬКІВ  ТА 
ПРАЦІВНИКІВ 

ДИТЯЧИХ САДКІВ 











 
ВИПУСК  

ТЕМАТИЧНИХ ГАЗЕТ, 

У Т.Ч. ЗА УЧАСТЮ 

ЧЛЕНІВ РОДИН 

ВИХОВАНЦІВ 











 

ФЛЕШМОБИ 







 
РАЙОННИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ  

ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ 

«ТАЛАНОВИТА 

МАЛЕЧА» 





 ПРЕДСТАВЛЕННЯ  

ТКМАТИЧНИХ ПРОЕКТІВ 

НА ЩОРІЧНОМУ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ 

ДИТЯЧОМУ 

АРХІТЕКТУРНОМУ КОНКУРСІ  

У РАМКАХ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 

ФЕСТИВАЛЮ ROBOTIKA 



ДНЗ № 256, № 620, № 800 – ПЕРЕМОЖЦІ 
КОНКУРСУ 



Підвищення рівня 

майстерності педагогів, 

представлення досвіду роботи 



 
ВІДВІДУВАННЯ  

КОЛЕКТИВАМИ ПРАЦІВНИКІВ 

ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИСТАВОК, МУЗЕЇВ, 

ЕТНОГАФІЧНИХ КОМПЛЕКСІВ, 

ІСТОРИКО-ЕТНОГАФІЧНИХ 

ЗАПОВІДНИКІВ ТОЩО 





 
МАЙСТЕР-КЛАСИ 

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ  

ТА БАТЬКІВ ВИХОВАНЦІВ 

ДОШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 









 
ПЕРЕГЛЯД  

ПРОВЕДЕННЯ ФОРМ 

РОБОТИ З 

ВИХОВАНЦЯМИ ТА 

ПЕДАГОГАМИ 

СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

ТА СЛУХАЧАМИ КУРСІВ 

ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 





 ЗУСТРІЧІ 

ВИХОВАНЦІВ 

ДИТЯЧИХ 

САДКІВ З 

УЧАСНИКАМИ 

АТО 





 



 



 
ПІДТРИМКА 

УЧАСНИКІВ АТО 

ВИХОВАНЦЯМИ, 

БАТЬКІВСЬКОЮ 

ГРОМАДСЬКІСТЮ, 

КОЛЕКТИВАМИ 

НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 













 
 

 

На потреби учасників АТО 

у 2014-2015 н.р. 

дошкіллям Дарницького району надано 

допомогу у сумі 110 тис. 230 грн.  
 

 

30.05.2015 під час проведення районного 

фестивалю у рамках святкування Дня 

Києва дітям Донецької та Луганської 

областей передано книги, іграшки, 

канцтовари. Учасникам АТО – кулінарні 

вироби та кошти від проведеної ярмарки 

(11 тис. 965 грн.) 

 














