
 

 



 

 
         -  Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»; 

-  Державна національна програмами: «Освіта» («Україна ХХІ століття», «Діти України») 

- Указ  Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо 
захисту України та зміцнення її обороноздатності»;  
-  Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»; 
-  Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 «Про затвердження 
плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді»; 

-  Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»; 
-  Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності таСвободи»; 
 

 
 
 

 
 

-  Лист Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249 
«Методичні рекомендації щодо організації роботи в дошкільних навчальних 
закладах  у 2015/2016 навчальному році»; 
-  Наказ міністерства освіті науки України від 16.06.2015р. № 641 “Про 
затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 
Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей 
і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 
виховання в загально освітніх навчальних закладах ” 



                   
 
 
 

 
               
                 Пріоритетний напрямок роботи ДНЗ –     
національне виховання дошкільників, через 
впровадження ідей Софії Русової, яка казала: 
 
“ Багатогранна за змістом і формою духовна 
культура є могутнім джерелом поповнення 
методів і прийомів, ідей самобутнього 
національного виховання,доводячи, що міцна та 
нація яка краще від інших використала  глибокі 
національні й духовні скарби”. 
 



 
 

 

 
 



Формування любові до рідного краю (дому, сім’ї, дитячого 
садка, міста) 

Формування  духовно-моральних взаємин 

Формування  любові до культури спадку свого народу 

Виховання любові, поваги до своїх національних 
особливостей 

Виховання почуття власної гідності як представника свого 
народу 

Толерантне ставлення до представників інших національностей , до 
ровесників, батьків, сусідів, інших дітей 
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 5 
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  екскурсії, пішохідні переході вулицями рідного 
міста, до історичних пам’яток, визначних місць; 

  розповіді вихователя відповідного змісту; 

  зустрічі та бесіди з цікавими людьми; 

 узагальнювальні бесіди морально-етичної тематики; 

 розглядання ілюстративних матеріалів; 

 читання та інсценування творів художньої 
літератури патріотичного змісту; 

 проведення віртуальних екскурсій; 

 проведення тематичних занять; 

 проведення народознавчих свят. 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СВЯТО – ПРЕЗЕНТАЦІЯ  РОБОТИ ДНЗ № 409 ДЛЯ  БАТЬКІВ ТА  

ДІТЕЙ “ ТЕПЛО РОДИННОГО ВОГНИЩА” 



Пізнаємо світ  

стежинами рідного міста 





“…ти – українець, ти – українка, навкруги тебе рідна 

твоя земля Україна, рідний тобі народ, ти мусиш знати 

свій край, знати, що твій народ утворив гарного, 

вічного прекрасного “  

                                                                     Софія Русова 

 



 

Форми 
роботи з 
батьками  

Загальні 
батьківські 

збори 

Майстер – класи 
з народознавства 

Бесіди, 

консультації  

Практичний показ 
роботи з дітьми 

Анкетування, 
тестування 

Дні 
відкритих 

дверей 

Семінари - 
практикуми 

Клуб  

“ Родинне 
вогнище  ” 

Родинні свята 
та розваги 



Засідання сімейної академії: “ Вчимося 
пишатися Батьківщиною ”  











Форми роботи 
з 

вихователями 

Робота в 
творчих 
групах 

Проблемні 
семінари 

Удосконалення  

самоосвіти 

Анкетування, 
тестування 
вихователів 

Обговорення 
відповідних 

статей  

Вивчення 
досвіду роботи 

інших ДНЗ 
України 



       Засідання творчо-дослідницьких груп 

вихователів, щодо впровадження інноваційних 

технологій у формування основ громадської 

свідомості вихованців 



 
Співпраця ДНЗ № 409 з Київським університетом імені 

Бориса Грінченка щодо організації освітнього процесу з 

дітьми дошкільного віку згідно Концепції національного 

виховання С.Русової 



Вивчення досвіду роботи педагогічних 

колективів ДНЗ України з питань 

національного виховання   



    На землю пращурів моїх прийшло 

Дитя… 
Довірливо відкрило сині очі… 
Вітайте, люди, народилося життя! 
Хай світлі будуть дні, зіркові ночі, 
Дай рученьку і підемо у світ… 
Навчу тебе любити Україну, 
ЇЇ лелек і калиновий цвіт, 
І мову материнську солов’їну. 

                                           Н.Примушко  

      (завідувач ДНЗ № 13 освітньо-
виховний центр Софії Русової 
м.Ніжин) 




