
Інформація про досягнення  у 2018-2019 навчальному році ЗДО № 11 «Казка» 

                

№ 

з/п 
Назва публікації 

Автор 

(ПІБ) 

Рік (місяць) 

видання 
Видавництво 

Всеукраїнського рівня 
 

1. 
Освітній проект «Подорож українськими 

народними казками» (молодший 

дошкільний вік) 

Кононенко О.М., 

вихователь 

червень 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

2. Освітній проект «Підземні скарби 

України» (старший дошкільний вік) 

Налевайко Н.Б., 

вихователь 

червень 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

3. 
Освітній проект «Мій родовід» (5-й рік 

життя) 

 

Павлік Н.В., 

вихователь 

червень 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

4. Освітній проект Моя країна- Україна» 

(старший дошкільний вік) 

Одарченко Л.М.. 

вчитель-дефектолог 

червень 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

5. Освітній проект «Ремесла українського 

народу» (старший дошкільний вік) 

Романенко С.В., 

вихователь 

липень 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

6. 
Освітній проект «Книжковий дім і діти в 

нім» (молодший дошкільний вік) 

 

Скоп Я.О., вихователь 
липень  2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

7. 
Освітній проект «На гостину до бабусі» 

(старший дошкільний вік) 

 

Троєкурова А.С., 

вихователь 

липень 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

8. 
Освітній проект «А на тім рушничкові…» 

(старший дошкільний вік) 

 

Вовкотеча Р.В., 

вихователь 

листопад 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 

9. 
Освітній проект «Україна-моя 

Батьківщина» (старший дошкільний вік) 

 

Глущенко Л.М., 

вчитель-логопед 

листопад 2018 

року 
Бібліотечка вихователя дитячого садка 



 

Інформація про участь та досягнення у заходах Всеукраїнського та обласного рівня  

(конференції, семінари, практикуми, педагогічні майстерні, виставки, акції…) 

у 2018-2019 навчальному році ЗДО № 11 «Казка» 

                

№ 

з/п 
Форма проведення 

Місце проведення 

Дата проведення 

 

ПІБ учасника 
Досягнення 

(якщо були) 

1. 

Обласна творча група з  впровадження 

мнемотехніки у освітній процес роботи 

з дошкільниками 

21.10.2018 року 

м.Недригайлів 

12.02.2019 року м.Суми 

Кондратенко Н.В., вихователь-методист  

2. 
Міський конкурс на краще розвивальне 

середовище групового приміщення  
жовтень 2018 року 

Скоп Я.О., вихователь 

Булітко Л.В., вихователь 

 

 

Переможці 

3. 
Обласний конкурс на кращу методичну 

розробку, міський етап 
квітень 2019 року Виноградова С.В., вчитель-дефектолог Друге місце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація про вивчення, узагальнення та впровадження 

 передового педагогічного досвіду педагогів ЗДО № 11 «Казка» 

у 2018-2019 навчальному році 

 

№ 

з/п 

ПІБ автора досвіду Тема досвіду Схвалено досвід 

на засіданні 

Відмітка про… 

( вивчення, 

узагальнення 

рекомендації до 

впровадження 

на рівні…) 

1. Виноградова С.В. Lego-конструювання як засіб підвищення 

ефективності корекційної роботи з дітьми, 

які мають порушення зору 

педагогічної 

ради, протокол 

№ 1 від 

31.08.2018 року 

впровадження на 

рівні 

дошкільного 

закладу, 

представлення 

для участі у 

конкурсі-огляді 

на кращу 

методичну 

розробку 

     

 

 

 
 


