
Участь педагогів дошкілля міста у форумі «Дошкільна освіта 
Луганщини: рух до інновацій» 

29 травня 2020 року педагоги дошкілля міста взяли участь у 
роботі обласного форуму «Дошкільна освіта Луганщини: рух 
до інновацій», що проходив у онлайн-режимі. Захід, організатором якого був 
Луганський ОІППО, проводився з метою обговорення питань щодо реформування 
дошкільної освіти в контексті ідей Нової української школи, забезпечення 
наступності між дошкільною та початковою ланками, професійного розвитку 
педпрацівників і поширення інноваційних практик організації освітнього процесу. 

                                    

У форумі взяли участь спеціалісти Міністерства освіти і науки України, 
наукові та науково-педагогічні працівники установ НАПН України й закладів 
вищої та післядипломної освіти регіону та України, керівництво й представники 
Департаменту освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації, 
працівники методичних служб регіону, керівники, вихователі-методисти, 
вихователі, практичні психологи, учителі-логопеди, музичні керівники, фізичні 
інструктори закладів дошкільної освіти (усього – понад 250 осіб). 

Активну участь у форумі взяли педагоги дошкілля нашого міста. Після 
пленарного засідання учасники форуму мали можливість приєднатись до однієї із 
шести секцій для обговорення здобутків, проблем і перспектив дошкільної освіти 
Луганщини, а саме: ознайомити з практичними напрацюваннями колективів 
закладів освіти та власного досвіду роботи. Теми виступів були різноманітні та 
актуальні:  «Наступність у роботі дитячого садка та початкової школи в умовах 
упровадження Нового державного стандарту початкової школи» (доповідач –
 Марина Банник, учитель початкових класів Лисичанської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 4 Лисичанської міської ради Луганської 
області; «“Практики уважності”» як інноваційний метод формування емоційної 
компетентності дітей дошкільного віку» (доповідач – Дар’я 
Косянчук, практичний психолог Комунального закладу «Лисичанський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 4 «Росинка»); «Хореографія: 
навчання дітей дошкільного віку» (доповідач – Лілія Голубенко, керівник 
музичний Комунального закладу «Лисичанський дошкільний навчальний заклад 
(ясла-садок) № 7 «Іскорка»);  «Музично-ритмічний розвиток дітей засобами гри 
на дерев’яних паличках» (доповідач – Наталія Зінчук, керівник музичний 
Лисичанського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 8 
«Світлячок»); «Інформаційно-комунікаційні технології в розвитку професійної 
майстерності педагога закладу дошкільної освіти» (доповідач – Юлія 
Кричун, вихователь-методист Комунального закладу «Лисичанський 
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 1 «Шпачок»). 



     

         

               

Заслухавши й обговоривши доповіді, учасники обласного форуму 
«Дошкільна освіта Луганщини: рух до інновацій» ухвалили резолюцію, у якій 
зазначені питання, що потребують уваги, а саме: організації панельних дискусій 
різного рівня з метою обміну досвідом та виявлення потреб і запитів педагогічних 
працівників щодо необхідного науково-методичного забезпечення; виявлення, 
вивчення, узагальнення та популяризації новаторського досвіду з актуальних 
проблем управлінської, методичної і педагогічної діяльності. 

 


