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Шевченківський район  
-1937 р.   - створення району.  Мав назву Молотовський. 

-1957 р. - був названий на честь Великого Кобзаря. 

-2001 р. - злиття з колишніми Радянським та Старокиївським районами. 

-231, 3 тис. населення (8,3 % від населення Києва). 

-27 кв. км - площа району (3,2% території міста Києва). 
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Районні виставки: обладнання 
народознавчих осередків в групах 
ДНЗ та НВК – 2013 рік, творчості 
“Україна очима дітей” – 2016 рік. 

Районний семінар    №543  для вихователів 
ДНЗ та НВК на тему: «Засоби педагогічного 
впливу на формування патріотичних почуттів 
дитини дошкільного віку» за участю  
Смольникової Г.В.  



Реалізація завдань патріотичного виховання в ДНЗ та НВК району 

Досвід  краєзнавчої роботи ДНЗ № 810  був презентований на 
міському фестивалі педагогічної майстерності  педагогічних 
працівників дошкільних навчальних закладів Києва  в травні 
2015 року в Будинку учителя.              

У 2016 році  ДНЗ № 810 
наданий статус 
експериментального та 
розпочате дослідження 
“Виховуємо киянина” на 
основі впровадження 
програми розвитку дітей 
старшого дошкільного віку 
“Я – киянин” .  

Подарунки, малюнки, вітальні 
листівки від вихованців ДНЗ та НВК 

для бійців АТО 
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Щорічно в ДНЗ та НВК 
проводяться:   
-тиждень Української мови та 
писемності,  
- Шевченківські дні,  
- заходи з нагоди ювілеїв 
визначних постатей української 
педагогіки та культури. 

Фестиваль дитячої творчості   
“Співанкова райдуга дитинства” 

Для засідань РМО 
вихователів  

в 2015-2016 н.р. 
визначені теми: 

“Краєзнавча 
робота з дітьми”, 

“Мовленнєвий 
розвиток  

дітей дошкільного 
віку”  
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У листопаді 2015 року досвід патріотичного виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ 
Шевченківського району був представлений на засіданні Університету педагогічних 
знань для вихователів – методистів ДНЗ міста Києва. 

У 2016 році запроваджений  
районний проект діяльності 
ДНЗ та НВК з дослідження 
історії дошкілля 
Шевченківського району  
“З поглядом у минуле, з вірою 
в майбутнє ”. 



Україна, серцю мила! 

м. Яремче 
(2013 р.) 

Музей 
Пирогово 
(2014 р.) 

Музей  
П. Тичини 
(2015 р.) 

м. Коростень 
(2012 р.) 

м. Тростянець 
(2012 р.) 

м. Чернігів 
(2014 р.) 



Дякуємо за увагу! 
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