Звіт про результати діяльності
Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація працівників
дошкільної освіти» у 2014 році
Місцеві осередки та кількість членів Асоціації
Станом на 1 січня 2015 року до складу Асоціації входять
осередок, загальна кількість членів Асоціації 2217осіб.

41 місцевий

У минулому році до Асоціації приєдналися чотири нових осередки, створені
у містах Бердянську (голова Зайцева Лариса Іванівна), Запоріжжі (голова Батліна
Людмила Вікторівна), Кривий Ріг (голова Федоренко Тетяна Андріївна) і в
Тернопільській області (голова Провозюк Галина Григорівна).
У порівнянні з 2013 роком кількість осередків збільшилася на чотири,
кількість членів Асоціації на 647.
Це свідчить про те, що довіра до діяльності Асоціації щорічно зростає, адже
ми не залишаємося байдужими до кожної людини, яка потребує уваги, поради,
допомоги.
Стурбованість викликають події, які відбуваються на сході країни, що також
негативно плинуло на діяльність місцевих осередків АР Криму, Донецької та
Луганської областей, в яких значна чисельність членів Асоціації не має змогу
отримувати інформацію, брати участь у заходах тощо.
Робота з органами влади
Основна мета діяльності ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
(далі — Асоціація), як і в попередні роки, — сприяння розвитку дошкільної освіти,
підняття престижу професії педагогів, чия діяльність пов’язана з найдорожчим
скарбом нашої країни — дошкільнятами.
Ми ставили за мету надати допомогу усім, хто її потребує. Кожне звернення
члена Асоціації не залишилося поза увагою. Постійно відбувалося й
консультування з різних питань як в телефонному режимі, так і електронною
поштою, а також через «приватний кабінет» голови правління Асоціації, який
розміщено на порталі освітян «Педрада» (http://pedrada.com.ua/).
Протягом 2014 року Асоціація продовжувала діяльність щодо аналізу
нормативної бази з різних питань: освіта, фінансування, штатні розписи, освітній
процес тощо. Активну участь члени Асоціації приймали також і в громадському
обговоренні.
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За результатами аналізу звернень членів Асоціації, аналізу нормативних
документів Асоціація зверталася до різних органів з метою врегулювання тих чи
тих питань.
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Асоціація
направила пропозиції до проекту рекомендацій парламентських слухань на тему:
«Освіта, охорона здоров’я та соціальне забезпечення дітей з порушеннями
психофізичного розвитку: проблеми та шляхи їх вирішення»; до законопроекту
«Про дошкільну освіту».
Проаналізовано законопроект «Про удосконалення норм законів з метою
забезпечення фінансово-економічної стабілізації в Україні та направлено відповідні
пропозиції Кабінету Міністрів України.
Також Кабінету Міністрів України направлено лист щодо призупинення дії
Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання, утримання
дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей».
У зв’язку з розробленням Кабінетом Міністрів України плану заходів щодо
проведення економічних реформ по економії бюджетних коштів, Асоціацією
підготовлено та направлено лист Кабінету Міністрів України щодо недопущення
економії бюджетних коштів за рахунок скорочення видатків на освіту.
Асоціація активну участь взяла в розробленні проекту Порядку організації
діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.
Направлено пропозиції до Міністерства освіти і науки України до оновленого
проекту рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 22 серпня 2014
року, до проекту Положення про соціально-педагогічний патронат,
Узагальнено та направлено пропозиції Державній інспекції навчальних
закладів за результатами громадського обговорення проекту нової редакції Порядку
здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів.
Також узагальнено та направлено МОН пропозиції проекту Концепції
Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, Концепції розвитку освіти на період 2015-2025 року,.
Направлено листи до Міністерства фінансів України «Щодо внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України «Про економію бюджетних коштів та
недопущення втрат бюджету» від 01.03.2014 № 65» від 30.04.2014 № 11.
У зв’язку з частими та безсистемними відключеннями електроенергії взимку
Асоціацією направлено лист Міністерству енергетичної та вугільної промисловості
України про недопущення безсистемного відключення електроенергії в навчальних
закладах.
Направлено листи Міністерству охорони здоров’я України «Щодо внесення
змін до Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання,
утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»
та щодо норм заміни продуктів за енергоцінністю.
Продовжувалася робота й щодо вивчення та розповсюдження кращого
досвіду роботи педагогічних колективів дошкільних закладів та сприяння
професійного зростання членів Асоціації.
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Участь у заходах
Асоціація взяла активну участь у Всеукраїнському проблемному семінарі
«Інформаційна компетентність суб’єктів освітнього простору дошкільного
навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення» за формою проведення
«Літня школа для дорослих» (червень, м. Запоріжжя).
У липні члени Асоціації взяли участь у V Міжнародному психологопедагогічному фестивалі «Перспектива» ( залізний Порт, Голопристанський р-н,
Херсонська обл.): голова правління Асоціації Ніна Омельяненко прочитала лекції
«Планування діяльності дошкільного навчального закладу — запорука успішного
розвитку», «Нормативно-правове забезпечення системи дошкільної освіти»;
провела «круглий стіл «Покрокові алгоритми розв’язання робочих питань».
Цікавими для слухачів були:доповідь «Планування роботи з батьками» Світлани
Сахно (член Асоціації, завідувач дошкільного навчального закладу № 24 «Казка»,
м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської обл.); обмін досвідом «Планування роботи
з батьками» Володимира Дроб’язка (завідувач дошкільного навчального закладу №
1 «Теремок», м. Червонозаводське Лохвицького р-ну Полтавської обл., голова
місцевого осередку Асоціації у Полтавській обл.); майстер-клас «Встигаємо на
ВІДМІННО — тайм-менеджмент як стандарт інвентаризації часу педагога» Юлії
Попової (головний спеціаліст управління освіти і науки Дніпродзержинської
міської ради, м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровська обл., голова місцевого
осередку Асоціації у Дніпропетровській обл.); презентація «Книжкова полиця:
допомога у плануванні роботи дошкільного навчального закладу» Тетяни Ухіної
(заступник директора з маркетингу Видавництва «Мандрівець», член Асоціації).
З метою поширення інформації про роботу Асоціації проведено декілька
засідань круглих столів зокрема, 6 червня у м. Запоріжжя ― на тему «Діяльність
ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»: здобутки та перспективи
розвитку», «Покрокові алгоритми розв’язання робочих питань»; у жовтні — на
тему «Проблеми та перспективи розвитку сучасної дошкільної освіти»,
організованого департаментом освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації
спільно з комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського».
На регіональній науково-практичній конференції «Формування різнобічної
особистості малюка шляхом здійснення експериментальної діяльності в умовах
дошкільного навчального закладу», проведеного у Кривому Розі, голова правління
Асоціації Омельяненко Н.В. окреслила ключові напрями діяльності Асоціації та
ознайомила присутніх зі досягнутими здобутками, провела майстер-клас для
завідувачів ДНЗ на тему «Наказ як один з видів розпорядчих документів».
В грудні відбулася зустріч з освітянами Миколаївської області. Презентовано
діяльність Асоціації, обговорено питання удосконалення законодавчого
забезпечення дошкільної освіти, підвищення соціального статусу педагогівдошкільників, урегулювання системи внутрішнього та міжвідомчого контролю,
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проблеми кадрового забезпечення навчальних закладів системи дошкільної освіти,
організації роботи інклюзивних груп тощо.
Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних закладів
протягом року проведено низку лекцій щодо організації діяльності дошкільного
закладу з управлінської діяльності зокрема, головою правління Асоціації проведено
інтерактивну лекцію «Нормативно-правове забезпечення управлінської діяльності в
електронних продуктах», «Планування діяльності дошкільного навчального
закладу — запорука успішного розвитку», «Нормативно-правове забезпечення
системи дошкільної освіти».
Також, 16 вересня за сприяння Асоціації колективним членом Асоціації
«МЦФЕР- Освіта» організовано вебінари на теми: «Організація харчування дітей у
дошкільних
навчальних
закладах:
нормативно-правове
забезпечення»,
«Казкотерапія: розвиток позитивного образу Я-дитини» за участі Ольги Байєр,
кандидата психологічних наук, доцента кафедри дошкільної освіти Запорізького
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, члена Асоціації.
У лютому відбулося спілкування з членами Асоціації на форумі порталу
освітян України «Педрада» у форматі «ранкової кави з головами місцевих
осередків» на тему: «Шляхи підвищення фахової майстерності».
Цікавою і значущою подією було святкування Дня дошкільника. Асоціація
спільно з Міністерством освіти і науки України взяла активну участь у підготовці
та проведенні цього свята. На святкових заходах у Будинку вчителя виступили з
цікавим досвідом роботи голови місцевих осередків: Юлія Попова, головний
спеціаліст управління освіти і науки Дніпродзержинської міської ради, Тетяна
Губенко, завідувач дошкільного навчального закладу № 14 «Берізка»
Дніпродзержинської міської ради; Ірина Романюк, методист НМЦ управління
освіти Миколаївської міської ради, Олександр Дроб’язко, завідувач ДНЗ № 2
«Теремок», м. Червонозаводське Лохвицького району Полтавської області, Галина
Шиманська, завідувач ДНЗ № 39, м. Житомир, Ольга Байєр, кандидат
психологічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти Запорізького обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Усіх присутніх членів Асоціації було запрошено на прогулянку на теплоході,
яка надовго залишиться в пам’яті дошкільників, організовану колективним членом
Асоціації МЦФЕР-Україна.
З метою професійного зростання працівників дошкільної освіти взято участь
у науково-практичному семінарі «Педагогічні умови ефективного виховання у
дошкільників світобачення, який проведено у місті Бровари Київської області на
базі дошкільного навчального закладу «Ялинка» імені В.О. Сухомлинського —
експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня. Голова правління
Асоціації Омельяненко Н.В. вручила колективу ДНЗ подяку за активну життєву
позицію та сприяння професійному зростанню працівників сфери дошкільної
освіти.
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Співпраця
Налагоджено тісну співпрацю з державними органами виконавчої влади:
Міністерствами освіти і науки, охорони здоров’я, Державною інспекцією
навчальних закладів України, Державною Казначейською службою України,
науковими установами тощо.
Протягом року укладено договори про співпрацю з Миколаївським обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти, Інститутом спеціальної педагогіки
НАПН України, Державною інспекцією навчальних закладів України.
Протягом року взято участь у засіданнях Громадської ради при ДІНЗ України,
Казначейській службі України.
Взято участь у всеукраїнських нарадах, організованих Міністерством освіти і
науки України, зокрема, з питань якості підготовки фахівців у галузі дошкільної
освіти, проблемних питання діяльності дошкільних навчальних закладів.
Голова правління Асоціації є постійним учасником засідань робочих груп з
обговорення питань розвитку дошкільної освіти в країні, які проводяться
Міністерством освіти і науки України , ДІНЗ України, зокрема, з обговорення
питань інклюзивної освіти дітей дошкільного віку, розроблення критеріїв
визначення рівня розвитку дитини дошкільного віку.
Голова правління Асоціація взяла участь у розширених зборах місцевих
осередків Асоціації в Кіровоградській області (голова місцевого осередку
Давидченко Валентина Миколаївна), у Миколаївській області (голова місцевого
осередку Романюк Ірина Анатоліївна), у Київській області (голова місцевого
осередку Туник Ірина Андріївна), у місті Кривий Ріг (голова місцевого осередку
Андреєва Тетяна Гаріївна).
У жовтні проведено зустріч з освітянами Уманського району Черкаської
області
Важливою подією у діяльності Асоціації стало заснування газети
«Дошкілля.ua». Протягом ІІ півріччя 2014 року підготовлено три безкоштовних
презентаційних номера газети Асоціації «Дошкілля.ua».
Вперше розроблено та запущено сайт Асоціації http://www.dnz.com.ua/,що має
надзвичайно важливе значення для діяльності Асоціації.
Асоціація сьогодні — це повноцінна організація, яка живе завдяки своїм
членам і для них.
Асоціація діє уже три роки. В її діяльності є багато досягнень, реалізованих
проектів, які спрямовані на досягнення найголовнішої мети — підняти на
відповідний рівень професії працівників дошкільної освіти.
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