Звіт про результати діяльності
Всеукраїнської громадської
організації «Асоціація працівників
дошкільної освіти» у 2015 році
Місцеві осередки та кількість членів Асоціації
Станом на 1 січня 2016 року до складу Асоціації входять 48 місцевих осередків (з них
активних 36 місцевих осередків), загальна кількість членів Асоціації 2485 осіб.
У 2015 році створено 7 нових осередків Асоціації: місцевий осередок у Запорізькій області
(голова Лушнікова Наталія Володимирівна), місцевий осередок у місті Артемівськ
Донецької області (голова Нікітіна Ірина Іванівна), місцевий осередок у Липовецькому
районі Вінницької області (голова Мельник Тетяна Євгеніївна), місцевий осередок у
Львівській області (голова Непийвода Юлія Олексіївна), місцевий осередок у м. Умань
Черкаської області (голова Пентій Ольга Василівна), місцевий осередок у м. Олександрія
Кіровоградської області (голова Буц Олена Миколаївна). Однак, нові місцеві осередки у
Запорізькій та Донецькій області, на жаль, є неактивними. Асоціація ставить перед собою за
мету залучати тільки активних та відповідальних членів.

Участь у заходах
У 2015 році члени Асоціації взяли участь у таких заходах, які проводилися для
освітян:


IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми діагностики та
проектування розвитку обдарованості дошкільників» на базі Інституту обдарованої
дитини НАПН України. А пленарному засіданні виступила голова правління ВГО
«Асоціація працівників дошкільної освіти» Ніна Омельяненко



Всеукраїнська нарада з питань розвитку та якості дошкільної освіти, організованій
МОН України. Виступ на нараді стосовно фінансування дошкільних навчальних
закладів, навчально-виховних комплексів (за рахунок коштів Асоціації організовано
обіди для членів Асоціації, які приймали участь в нараді)



Конференція у Львові «Рівний доступ до освіти дітей дошкільного віку у сільській
місцевості», яку організувала БО «Центр освітніх ініціатив»



Семінар-нарада «Аналіз, планування, контроль як функція діяльності керівника
дошкільного навчального закладу» на базі ясла-садка №15 у м. Суми. У межах
семінару члени Асоціації обговорили ефективність управлінської діяльності
керівника, педагогічний аналіз в системі управління ДНЗ та інші актуальні питання.
Голова Асоціації Ніна Омельяненко ділилась своїми думками з приводу
нормативно-правового забезпечення управлінської діяльності керівника ДНЗ, а
також презентувала діяльність Асоціації
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Парламентські слухання на тему: «Про підготовку проекту нової редакції Закону
України «Про освіту»: концептуальні засади». Виступ щодо пропозицій Асоціації з
питань дошкільної освіти



Літня школа для дорослих на тему: «Формування основ здорового способу життя
суб’єктів освітнього простору ДНЗ: проблеми та шляхи вирішення»



VІ Міжнародний психолого-педагогічному Фестиваль «ПЕРСПЕКТИВА». В
рамках фестивалю голова правління Асоціації презентувала діяльності Асоціації
та провела лекцію з питань нормативно-правового забезпечення діяльності
дошкільних навчальних закладів; а Тетяна Гурковська, голова місцевого осередку
у м. Києві, провела майстер-клас «Ранній вік: від А до Я»



Всеукраїнський день дошкілля



Регіональний Міжнародний психолого-педагогічний фестиваль
«ПЕРСПЕКТИВА» у Херсоні, у рамках якого голова місцевого осередку Асоціації
у м. Києві Тамара Ільченко провела майстер-клас з питань планування дільності
дошкільного навчального закладу



Розширені збори місцевого осередку Асоціації у Вінниці, у яких взяла участь Ніна
Омельяненко. Члени Асоціації отримали відповіді на запитання, підбито
результати діяльності Асоціації

У 2015 році голова правління Ніна Омельяненко взяла також участь у таких заходах:


Інтерактивна лекція з питань діловодства з освітянами Дарницького району м.
Києва; інформування про діяльність Асоціації



Засідання робочої групи, організованої МОН України, з питань розроблення
критеріїв розвитку дитини дошкільного віку



Засідання круглого столу, організованої ДІНЗ, з питань обговорення Концепції
розвитку освіти на період 2015-2025 року



Спільне засідання з обговорення плану співпраці з питань розвитку дошкільної
освіти: правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти» та Інститут
спеціальної педагогіки НАПН України



Нарада, організована МОН України, щодо підготовки кадрів для роботи в
дошкільних навчальних закладах



Зустріч з освітянами Гусятинського та Теребовлянського районів Тернопільської
області



Засідання робочої групи з розроблення проекту Концепції трансформації
державного нагляду (контролю) у сфері освіти



Всеукраїнська нарада з питань розвитку та якості дошкільної освіти, організована
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МОН України. Виступ на нараді стосовно фінансування дошкільних навчальних
закладів, навчально-виховних комплексів
Робоча нарада в МОН України стосовно постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»



Нарада в МОН України щодо узгодження окремих питань комплектування закладів
компенсуючого типу та внесення відповідних змін до нормативних документів



Засідання Громадської ради при Державній інспекції навчальних закладів



Засідання робочої групи щодо організації Дня дошкілля



Секційне засідання завідувачів ДНЗ у Білій Церкві, презентація діяльності Асоціації



Зустріч фахівців Міністерства освіти і науки з представниками LEGO Foundation.
Під час зустрічі було обговорено низку питань щодо результатів впровадження
програми ЛЕГО-конструювання в дошкільних навчальних закладах України
протягом 5 років; питання подальшого розширення мережі дошкільних навчальних
закладів, залучених до проекту та впровадження ЛЕГО-конструювання в початковій
школі



Розширене засідання колегії, Науково-експертної та Громадської рад Державної
інспекції навчальних закладів України. Учасниками засідання було обговорено
низку питань щодо удосконалення роботи з планування та проведення заходів
державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів надання освітніх послуг,
внесення в установленому порядку обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення
стану функціонування системи освіти, в тому числі шляхом відповідних змін у
законодавстві



Засідання круглого столу на тему: «Органічне харчування дітей: як зробити його
реальним?», метою якого є обговорення сучасного стану харчування дітей
дошкільного віку в Україні та напрацювання рекомендацій для подальшого
впровадження органічного харчування у закладах освіти.



Засідання круглого столу з питань забезпечення якості дошкільної освіти у МОН

Співпраця
У 2015 році продовжено роботу щодо співпраці Асоціації з різними установами,
організаціями. Зокрема, продовжується тісна співпраця з Державною інспекцією
навчальних закладів України.
Пишаємося тісною співпрацею з Міністерством освіти і науки України,
працівники якого є нашими порадниками і друзями. Асоціація спільно з Міністерством
освіти і науки України ініціювала до Міжнародного дня захисту дітей проведення
Всеукраїнської акції «Чужих дітей не буває». Мета Акції — привернення уваги
суспільства на необхідність дотримання прав кожної дитини, як однієї з головних засад
формування гармонійної особистості, до питань розвитку, виховання та навчання дітей
дошкільного віку різних категорій, незалежно від місця їх перебування чи місця
отримання дошкільної освіти; нагадування про захист прав дітей на життя, освіту,
відпочинок, дозвілля та захист від насилля і експлуатації; підняття престижу професій
працівників дошкільних навчальних закладів.
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Налагоджено співпрацю з: Інститутом обдарованої дитини НАПН України
(договір від 18.03.2015), Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України (договір від
22.012015), Миколаївським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти
(договір від 02.12.2014), Відділенням Національної служби посередництва і примирення в
місті Києві та Київській області (договір від 06.08.2015), Асоціацією розвитку творчої
особистості «ВАРТО».
У 2015 році члени Асоціації взяли активну участь у обговоренні проектів таких
нормативних документів, як:
 Закон України «Про дошкільну освіту»;
 Державні санітарні норми і правила «Влаштування, обладнання, утримання
дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»;
 Законопроект «Про освіту»;
 Проект рекомендацій парламентських слухань на тему «Правове
забезпечення реформи освіти в Україні»

Робота з органами влади
У 2015 році Асоціація продовжила діяльність щодо ініціювання питань з
удосконалення діяльності дошкільних навчальних закладів та підвищення престижності
професій працівників системи освіти. Направлено відповідні листи з конкретними
пропозиціями до:
 обласних, Київської міської державні адміністрації щодо недопущення скорочення
посади методиста з дошкільної освіти (лист Асоціації від 27.01.2015 №14)
 Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України:
– щодо внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (лист Асоціації
від 16.02.2015 № 20);
– пропозиції до проекту рекомендацій парламентських слухань на тему «Правове
забезпечення реформи освіти в Україні» (лист Асоціації від 15.12.2015 №75)
 Кабінету Міністрів України:
– щодо порядку фінансування дошкільних навчальних закладів (лист Асоціації від
13.11.2015 № 72)
 Міністерства освіти і науки України:
– щодо можливого скорочення посади інструктора з фізкультури (лист Асоціації від
09.02.2015 №19);
– щодо узгодження деяких назв у нормативних документах (лист Асоціації від
15.04.2015 № 28);
– пропозиції до законопроекту «Про освіту» (лист Асоціації від 28.08.2015 № 65);
– пропозиції до нової редакції проекту Закону України «Про освіту» (лист Асоціації
від 20.10.2015 №69)
– щодо зміни порядку фінансування дошкільних навчальних закладів (лист Асоціації
від 13.11.2015 №73)
 Міністерства охорони здоров’я України:
– щодо Державних санітарних норм та правил «Влаштування, обладнання,
утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей»
(лист Асоціації від 17.04.2015 № 29);
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– щодо норм заміни продуктів за енергоцінністю» (лист Асоціації від 17.04.2015 №
30)
 Міністерства фінансів України :
– щодо порядку фінансування навчально-виховних комплексів (лист Асоціації від
15.04.2015 №27)
– щодо порядку фінансування дошкільних навчальних закладів (лист Асоціації від
13.11.2015 №74)

Організаційні заходи
 За сприяння Асоціації 55 дитячих садків України, серед яких й дитячі садочки
Асоціації, отримали безкоштовні конструктори lego від благодійної організації The
Lego Foundation
 Видано 1061 членських квитки активним членам Асоціації
 Створено групу Асоціації на фейсбуці (https://www.facebook.com/doshkillia.ua/) з
метою поширення інформації про Асоціацію у соціальних мережах
 На сайті Асоціації створено сторінку «Для батьків», на якій розміщуємо розвороти
для батьків з газети «Дошкілля.UA» (http://www.doshkillia.ua/#!dlyabatkiv/c12nv)
 Направлено 26 індивідуальних розсилок членам Асоціації з новинами Асоціації та
дошкільної освіти
 Створено закритий розділ Асоціації на форумі порталу «Педрада»
(http://pedrada.com.ua/forum/32/)
 Створено електронну базу даних членів Асоціації
 На сайті Асоціації та у газеті «Дошкілля.UA» розміщено 21 інтерв’ю голів місцевих
осередків
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