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trокfflаýи пiдввrцеrrrrя професiЙного рЬня у молощ( спецiа.тliстiв та
вис,оrсиЙ piBeнb педагогiчноi маЙстерностi у досвiдченшr влп<ованцiв;
Коноультацii Nlя вцхователiв на тgми: <<ГIланування освiтнъо
BracoBaoi роботи з дошкiлъниками, вiдповi,щrо до диста МОН (
Iнструкгивно методи*ri рекомендацiu>. Ор.аоiзацiя роботи в
дошкiльнlок навчаJьних закладах у 2Оlб 2аП Е-р.; <€кологiя
д}rпшства - юловrпrй
; <<Розвиток мовпеЕЕя дiтей ясеrьЁогс
BiKy жс скJIадов:r вш(овЕого процесу>>; <<ГIодол2Еня дЕтячю( cTpa>riB та
нешевностi пiд час пtrюведення irTp - розваг сцоtrугивЕого харакгерlо>;
<tАтестацiя педагогiв - IIIJIrD( до пiдвищення професiонапid{у та
творчост}>; ((FIа порозi пIкоJIи: спiвпраця з батькаrrшр; <Безпека

в лiтнiй

оздоровчd . перiор>;
<<Епiзодrщ*лй ceMiHap: <<Роль HoBiTrrix технологiй q rriзнаваrьному
розвитку дiтей дошкiлъного вiц>>, та ceMiнap праrcикум
житгедiятrъностi дошкiльншсiв

систематичне викорЕст€ЕIЕя ýпоtr}тивЕш(

i*p -

вцрав, н€традшIiйншl
технологiй як засiб зйцненяя здоlюв'я дiтей доIшdJIъного Birc5n>,
поглибнли TeopeTи:IHi знаrrrrя та IIракгичцi вмiкrя вихователiв с
питаýgям викорЕстrtння в роботi HoBiTчix гrедаrъгiчнrоr технологiй
(нещадшliйшilо( технологiй}, сIIрияпо розвитку професiйноi
майстерностi педаruгiв.
Спостереження ýr педtшюгiчншlл ilроцесом в групах даJIо моцсrллвigть
стверджувати, що
використов).ють сучаснi пiдrоди до вID(ованЕя
дтеЙ, розвитIqу iх особистостi. Постiйна уваrа придiхялаsя захисry жпття та
здоров'я дlтеЙ через проведешш пiзнавальних заходiв: бесiдл, з€шIяття,
театраrriзованi вистави, Iюзваrи, BroroBHi заходи та цросвiтrпшрry роботу з
р
батъками: коЕсулътацii', iндлвi,ryаьвi бесiди, наочштй MaTepimr. Вшlователi
акцеIrryваJý{ уваry на формувчlнЕя зв5rковоi щулъryри мови, вмiння скJIадати
творчi роЗlýrшл, переказ).вати оповiданrrя; стаЕовJIення загаjьноJIюдсъкlD( та
нацiонмьrшr< цiннштей; розвиток irrтелекцrалънло< здiбаостей, творчоi уяви.
Необхiдно вiдrлiтrги, що в персиектI,rвному каJIе}царному гшаrцrваннi,
BI.D(oBaTeлi систематично висвiтлюють Bci лiнiТ всебiчrrого розвитIqу д{тини,
Особливу уваry придiляю.шл фiзичному вш(оваIIню, загqртовуваЕню дiтей.
Псrаrолого-медFша робота в зашlqдi сцрямована на змiцдrення фiзкчного та
псшriтrоrэ здоlюв'я дiтей. Завдя<и шрофiлаlстичпим, загартOвJ.ючим зФ(одаlvr
Ttr псrоrологiчнrоr тренiнгам змiцнилося фiзичне здоlюв'я дiтей, вивчено
емоцiЙно-водьову та Еочiтгевi сфери вrоrованцiв д{тячого с4дка. Ще свiдчить
ilро систематшчЕIй пцхИ копективу закJIащr до вирiшеrшя ýlвдань фiзичного
вш(ованнц становJIеЕIЕя особистоgтi дошкirьнят. Щоrварта.пьно старшою
мед{чною сестрою пIювод{вся аншriз cTilTy заr<ворюваностi здоlюв'я дiтей .
Педагогапм урахуваrrrqя ф показr*rrси пiд час цроведеrrня занять з фiзичноТ
культурЕ, органiзацi.i рухового режими вцродовж lЕя, зr}партовуючи заходiв,
pyrrlllтBlо( iгор тощо. У кохснiй вiковiй ryyпi , за результатами обстеження
дiтей спецiалiстами та анцюпомчричЕилли вимiрюваннялrи наявнлй JIисток
здоров'я ви>rованцiв, згiдrо з яким щюводилось маркування меблiв,
здйснювався iндлвi,ryшьшлй пiдrц пiд час фiзкульryрЕо-оздоровчоТ роботи.
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