
 
Корж Тетяна Михайлівна, 

методист відділу дошкільної освіти 

 

E-mail: korj_tet@bigmir.net  

 

 

Коло наукових  і професійних інтересів: розвиток професійної 

компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних навчальних 

закладів; застосування методу проектів у роботі з дітьми дошкільного 

віку. 

 

Тематика навчальних занять. 

 
№ 

п/п 

 

Тема 

Форма 

проведення 

Кіль-

кість 

годин 

Категорія слухачів, 

для яких 

призначена тема 

1.  Застосування методу проектів у 

дошкільному навчальному закладі 

практичне 2 Вихователі ДНЗ 

2.  Особливості використання методики 

Л.В.Шелестової у процесі навчання 

дітей дошкільного віку читання 

практичне 2 Вихователі ДНЗ 

3.  Методика проведення цільових 

прогулянок та екскурсій в природу з 

дітьми дошкільного віку (на базі 

дендропарку «Олександрія») 

практичне 6 Вихователі ДНЗ 

4.  Атестація як умова розвитку творчої 

активності педагогічних працівників  

практичне 2 Завідувачі ДНЗ; 

вихователі-

методисти ДНЗ 

5.  Педагогічна рада як колегіальний 

орган управління дошкільним 

навчальним закладом 

лекція 2 Завідувачі ДНЗ; 

вихователі-

методисти ДНЗ 

6.  Співпраця дошкільного навчального 

закладу та сім’ї з розвитку життєвої 

компетентності дитини 

практичне 2 Вихователі груп 

раннього віку та 

різновікових груп 

ДНЗ 

7.  Створення розвивального 

середовища в групах дітей  старшого 

дошкільного віку 

практичне 2 Вихователі 

різновікових груп 

ДНЗ 

8.  Особливості розвитку дітей третього лекція 2 Вихователі груп 
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року життя раннього віку ДНЗ 

9.  Організація та методика проведення 

занять з дітьми третього року життя 

практичне 2 Вихователі груп 

раннього віку ДНЗ 

10.  Створення предметно-розвивального 

середовища та керівництво 

самостійною діяльністю дітей 

третього року життя 

практичне 

 

 

2 Вихователі груп 

раннього віку ДНЗ 

11.  Використання літературної 

спадщини В.О.Сухомлинського у 

роботі з дітьми дошкільного віку 

практичне 2 Вихователі ДНЗ 
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(24-25 квітня 2012 р., м. Біла Церква, КОІПОПК) )  / за наук. ред. В. В. Олійника 

(голова), Н. І. Клокар (заступник голови), М. В. Кухарєва, А. Заманова, Н. С. 

Побірченко, Н. С. Побірченко, Е. Р. Баграмяна, М. А. Дмитрієвої. – Біла Церква 

: КОІПОПК, 2012. – С.160-162. 

 

Посібники 

 

1. Нечипорук Н. І., Педько О. П., Корж Т. М. Особливості організації 

навчально-виховного процесу в різновікових групах дошкільних навчальних 

закладів. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 184с. Схвалено для використання в 

дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки 

України (лист ІІТЗО від 11.06.2012 р. №1.4./18 - Г- 291). 

2. Розвиваємо творчість дітей дошкільного віку / упорядники Т. М. 

Корж, Л. М. Томенко.  – Біла Церква : КОІПОПК. – 2009. – 148 с.  

3. Морально-естетичне виховання дітей дошкільного віку за 

літературними творами В. О. Сухомлинського : навч.-метод. посібник / упоряд. 

Т. М. Корж, Т. П. Тоцька; за ред. Н. І. Клокар, Л. В. Кабан. – Біла Церква : 

КОІПОПК, 2013. – 97 с. 

4. Корж Т. М., Бутко Т. М. Економічне виховання дітей старшого 

дошкільного віку. Система роботи // Обов’язкова освіта дітей старшого 

дошкільного віку: форми, здобуття, організація і зміст роботи :  Збірник 

методичних матеріалів / [авт.-упоряд. : О. П. Долинна, А. П. Бурова, О. В.  



Низковська, Т. П. Носачова]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 480 с. Схвалено 

для використання в дошкільних навчальних закладах (лист Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України від 12.04.2011 р. №1.4./18 - Г- 229).  
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– 2011. – № 2 (124). – С. 53-65. 
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збірник головного управління освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації та Київського обласного інституту післядипломної освіти 
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