
#Впевненийстарт 

#Підтримуємоколег 

Шановні колеги!  

Від моменту створення у 2017 році і до нині потужний авторський колектив 

проєкту «Впевнений старт» разом з командою менеджерів, тренерів та 

методистів консолідує зусилля для того, щоб створювати сучасні освітні 

програми для дітей дошкільного віку, надавати для їх реалізації якісне 

навчально-методичне забезпечення, здійснювати навчання педагогів, їх 

консультування та прямий методичний супровід. Ми прагнемо робити це так, 

щоб вихователю було максимально легко, зручно та комфортно працювати 

щодня. Так буде і надалі. Ми продовжуємо свою роботу!  

Нагадаємо. Увесь методичний супровід здійснюється на безкоштовній основі. 

Усі додаткові освітні матеріалі, які зібрано як для вихователів, так і для батьків 

на порталі проєкту Впевнений старт розміщено у вільному доступі. Навіть не 

потрібна реєстрація.  

Сторінка нашого проєкту у Facebook «Впевнений старт: педагогам» є 

відкритою. Тут накопичено різноманітні матеріалі методичної підтримки для 

вихователів. В основному це відео-коментарі щодо особливостей, акцентів, 

нюансів, деталей організації педагогічної взаємодії з дітьми за певною темою 

в молодших, середніх та старших групах. Переглядайте вкладку «Відео» або 

скористайтеся пошуком через #Підтримуємоколег 

Триває Марафон-2022. Це серія науково-методичних семінарів, консультацій, 

практичних занять для фахівців дошкільної освіти, які вже працюють або 

планують працювати за освітніми програмами «Впевнений старт» та 

навчально-методичним забезпеченням до них. Заходи проводяться у 

дистанційному форматі, на платформі Zoom. Кількість учасників необмежена. 

Для того, щоб приєднатися звертайтеся до методистів з дошкільної освіти в 

обласних Інститутах післядипломної педагогічної освіти.  

Шановні вихователі, просимо Вас допомагати батькам здійснювати виховні 

впливи, якщо Ваш садок працює дистанційно або на даний час зовсім не має 

можливості відновити освітній процес. Пояснюйте батькам для чого та чи інша 

гра або вправа, коли її варто / слід проводити. Записуйте короткі відео чи аудіо 

коментарі. Надавайте приклади проведення, виконання розвивальних завдань. 

Записуйте та надсилайте відео-листівки для дітей у батьківські чати. Вони 

сумують за вами, а ви – за ними. 

Шановні батьки, просимо Вас підтримувати вихователів, довіряти їм, бути 

чуйними, толерантними, виявляти взаємоповагу. Беззаперечно, що сьогодні 

найперше завдання це захист та збереження життя дитини. На скільки це 

можливо дбайте про режим дня дитини, про доступ до їжі та води. Але не 

забувайте про розвиток і освіту. Не відкладайте це на потім. Знаходьте час і 
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місце розповісти/прочитати казку, історію, оповідання; вчіть вірші напам’ять; 

переглядайте разом мультфільми; опрацьовуйте разом матеріали 

різноманітних освітніх платформ (багато з них відкрили доступ до своїх 

матеріалів на безкоштовній основі); надавайте значення дитячим справам; 

розмовляйте зі своєю дитиною; розмірковуйте, припускайте, мрійте, 

фантазуйте про все на світі; грайте разом. Все це допомагає дитини відчувати 

себе у безпеці. Звертайтеся за консультацією, підказкою, порадою до 

вихователів вашої дитини, до методиста, психолога та всіх фахівців дитячого 

садка, який відвідує ваша дитина. Шукайте можливості взаємопідтримки. 

Переконані, що кожен з вихователів залюбки озброїть вас розвивальним 

контентом, як тільки Ви озвучите власну готовність взаємодіяти з дитиною. 

Більш того, зробить це грамотно, врахує можливості та потенціал саме вашої 

дитини. Допоможе підібрати/вибрати те, що буде цікавим, підходити саме 

вашій дитині. Будьте на зв’язку! 

Тримаймо стрій! Віримо у перемогу! Діємо там, де кожен з нас вміє та може! 

 

З повагою, колектив ТОВ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ДИТИНСТВА» 


