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Нормативні документи 
• Наказ Міністерства освіти і науки України від 

11.01.2016 № 5 «Про затвердження плану заходів з 
реалізації спільного проекту «Вчимося жити 
разом»  

• Лист Міністерства освіти і науки України від 
22.08.2016 № 2/2-14-1605-16 «Про реалізацію 
проекту   «Вчимося жити разом» у дошкільних і 
загальноосвітніх навчальних закладах у 2016 
році» 

• Наказ Департаменту науки і освіти ХОДА від 
17.02.2016 № 60 «Про реалізацію спільного 
проекту «Вчимося жити разом» у Харківській 
області» 



Програмно-методичне 
забезпечення 

• Парціальна програма «Вчимося жити 
разом» з розвитку соціальних навичок 
ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 
років»  

• Методичний посібник до парціальної 
програми «Вчимося жити разом» з розвитку 
соціальних навичок ефективної взаємодії 
дітей від 4 до 6-7 років» 
 



Учасники проекту 

172 базові ДНЗ: 
• 79 ДНЗ сільських районів 
• 28 ДНЗ міст обласного значення 
• 65 ДНЗ районів міста Харкова  

 



Інформація про заходи 
 

• Проведено 7  триденних кущових тренінгів 
на базі   Балаклійського, Красноградського, 
Харківського районів, м. Лозова, м. Чугуєва    
та м. Харкова (регіональні тренери:    
Капустіна Н.О., Максименко І.А.,       
Павленко В.Г., Скорнякова В.М.,      
Федоренко Н.А., Яцина А.А.) 

• Охоплено 172 педагогічні працівники 



Вихователі, які взяли участь 
у зворотному зв'язку 

• Слюсар О.В., вихователь Балаклійського 
ДНЗ № 7  

• Коростій Л.В., вихователь  Лозівського ДНЗ 
№5 «Теремок» 

• Золотарьова О.М., вихователь ДНЗ № 378, 
Індустріальний район м. Харкова 
 
 



Результати впровадження проекту 
• Розвиток у вихованців 
життєвих, соціальних навичок  
 комунікативного мовлення 
 уміння аналізувати, розуміти причини і наслідки 

вчинків та подій у житті людини 
• Формування  у дітей навичок 
 ефективної взаємодії та спілкування з однолітками, 

батьками 
 розуміння себе та інших людей 
  розв'язання  проблем  соціально-морального 

характеру  
• Сприяння адаптації у нових навчальних закладах 
                      



Результати впровадження проекту 

•  Ознайомлено педагогів 
з методикою викладання розроблених 

курсів 
 створення у навчальному закладі 

сприятливої психологічної атмосфери для 
дітей, переміщених із зони конфлікту 
 

  
 



Перспективи подальшої роботи 

•  Продовжувати  впровадження  парціальної 
програми «Вчимося жити разом» з розвитку 
соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 
до 6-7 років»  

•  У роботі з дітьми, педагогами батьками 
використовувати матеріали методичного посібника 
до  парціальної програми «Вчимося жити разом»  

  
 



КВНЗ “Харківська академія неперервної 
освіти” 

Центр громадянського виховання 
 т. 731- 50 - 52 

http://edu-post-diploma.kharkov.ua 
nova_gromada@ukr.net 
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