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Шосткинський дошкільний навчальний заклад №1 «Дзвіночок» 

2018 – 2019 навчальний рік 

 

Назви груп: 

 

№ 

з/п 

Назва групи Вік дітей  Вихователі  Музичний 

керівник 

1.  Дзвіночки Ранній вік Зеленська Л.А. 

Лейко О.О 

 

Ступак Г.І. 

2.  Краплинки Молодший 

дошкільний вік  

(4 рік життя) 

Архіпова Н.Є. 

Шугаєва Я.С. 

 

Тюпенко К.М. 

3.  Добрики Молодший 

дошкільний вік  

(4 рік життя) 

Гутянка Т.М. 

Гришкова О.В. 

Ступак Г.І. 

4.  Зайченята Молодший 

дошкільний вік  

(4 рік життя) 

Єнжиєвська В.А. 

Шугаєва Я.С. 

 

Тюпенко К.М. 

5.  Пізнайки Молодший 

дошкільний вік  

(4 рік життя) 

Кузьміна Т.В. 

 

Ступак Г.І. 

6.  Веселка Молодший 

дошкільний вік  

(5 рік життя) 

Кузьменко М.В. 

Плохіх Г.В. 

Тюпенко К.М. 

7.  Всезнайки Молодший 

дошкільний вік  

(5 рік життя) 

Кузьменко Ю.П.  

Лейко О.О. 

Ступак Г.І. 

8.  Сонечко Старший 

дошкільний вік  

(6 рік життя) 

Єрьоменко К.І. 

 

Тюпенко К.М. 

9.  Чомусики Старший 

дошкільний вік  

(6 рік життя) 

Забутна О.М. 

Плохіх Г.В. 

Ступак Г.І. 

10.  Грайлики Старший 

дошкільний вік  

(6 рік життя) 

Чаус О.М.,  Тюпенко К.М. 

11.  Перлинки Старший 

дошкільний вік  

(7 рік життя) 

Трофимець Л.А. Ступак Г.І. 
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РОЗДІЛ І 

АНАЛІЗ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ЗА 2017-2018  НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

І.1. Пояснювальна записка 
Комунальна організація (установа, заклад)  «Шосткинський дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» Шосткинської міської ради Сумської області 

комбінованого типу є правонаступником всіх прав та обов’язків Дитячого садка-ясел №23 на 

підставі рішення Шосткинської міської ради ХХ сесії ХХІV скликання від 23.07.2004 р. “Про 

реорганізацію комунальних закладів освіти міста та затвердження статутів цих закладів...”. 

Чинний Статут закладу затверджено рішенням Шосткинської міської ради ХVІІ сесії VІ 

скликання від 05.07.2013 року.   

Дошкільний навчальний заклад знаходиться за адресою: м. Шостка Сумської області, 

вулиця Шевченка, будинок №2 , розрахований на 195 місця, в тому числі для дітей віком від 

одного до трьох років – 30 місць, для дітей віком від трьох - до шести років – 165 місця. 

У липні 2006 року за результатами державної атестації регіональною експертною 

радою по ліцензуванні та атестації освітніх закладів дошкільному навчальному закладу (яслам-

садку) №1 “Дзвіночок” встановлено високий рівень діяльності. В квітні 2016 року відповідно 

до наказу  управління освіти Шосткинської міської ради №111 – ОД від 28.04.2016 року 

Шосткинський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» визнано 

атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти.  

На кінець навчального року нараховувалось 278 дітей, в тому числі 25 дітей раннього 

віку. У своєму складі ДНЗ має 11 вікових груп. Упродовж навчального року працювало: 

- 1 група – для дітей раннього віку; 

- 3 групи – для дітей 4-го року життя; 

- 2 групи – для дітей 5-го року життя; 

- 3 групи – для дітей 6-го року життя; 

- 1 спецгрупа – для дітей з вадами мови 6-го року життя; 

- 1 перший клас спеціалізованої школи І – ІІ ступенів «Ліцей» 

Відповідно до Наказу управління освіти Шосткинської міської ради  від  06.02.2017    № 40-

КВ  «Про перепрофілювання груп  дошкільних навчальних закладів» та Листа управління освіти 

Шосткинської міської ради  від  10.02.2017    № 157  «Про організацію роботи груп з вивченням 

англійської мови»  з 01 березня 2017 року  в групі  дітей дошкільного віку «Чомусики» (5-й рік 

життя)  проводиться освітня робота  по навчанню дітей англійської мови.  

 

І.2. Аналіз умов 

Для забезпечення успішного виконання завдань освітнього процесу в дошкільному 

закладі функціонують: 

 музична зала; 

 спортивна зала; 

 кабінет практичного психолога; 

 кабінет вчителя-логопеда. 

Створюючи умови для оптимального розвитку дітей в дошкільному закладі, упродовж 

навчального року колектив дошкільного закладу спільно з батьками цілеспрямовано плідно 

працював над збагаченням та оновленням розвивального середовища в кожній  групі ( див. 

детальний аналіз в розділах нижче). 

        Педагогічний колектив складається з 22 педагога, в тому числі завідувач, 

вихователь-методист, практичний психолог,  один музичний керівник, вчитель - логопед.   
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Аналіз  рівня освіти педагогічних працівників за статистичними підрахунками 

відповідає нормі: діаграма №1 

 
  

Аналіз рівня кваліфікації педагогічних працівників за статистичними 

підрахунками нижче норми: діаграма №2 

 

 

 

 
 

 

 

Аналіз рівня стажу педагогічної діяльності педагогічних працівників за 

статистичними підрахунками відповідає нормі: діаграма №3 

Повна вища фахова освіта - 15 (68%) 

Повна вища педагогічна освіта за 
іншим фахом - 2 (9%)

Неповна вища фахова освіта - 5 
(23%)

Вища категорія - 3 (14%)

І категорія - 3 (14%)

ІІ категорія - 5 (23%)

Спеціаліст - 6 (26%)

Встановлено тарифний розряд - 5 
(23%)
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Аналіз рівня віку  педагогічних працівників за  

статистичними підрахунками відповідає оптимуму: діаграма № 4 

 

 

 
Мають педагогічні звання : 

Вихователь-методист                                 - 0 

Старший вихователь                                   - 1 особа 

Відмінник освіти України                          - 1 особа 

 
 Не проходили атестацію 4 (18%) осіб, причини відповідають “Типовому положенню про 

атестацію педагогічних працівників України”.  

 За звітний період за угодою сторін (Стаття 36, п.1. КЗпП) звільнилась 1 особа: керівник 

музичний Дячок Н.І.  

Упродовж навчального року дошкільний навчальний заклад педагогічними кадрами був 

укомплектований не повністю. 

На початок навчального року -  вакансія керівника музичного, 1 вакансія вихователя. 
Аналіз оцінювання умов діяльності дошкільного закладу показав, що пріоритетним 

завданням продовжує бути підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників за рахунок 
підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, роботи з молодими спеціалістами та 
підвищення результативності самоосвіти.  

 

Від 1 року до 5 р. - 4 
(18%)

Від 5 років до 10 р. - 6 
(27%)

Від 10 років до 15р. - 4 
(14%)

Від 15 років до 20р. - 3 
(13,6%)

Від 20 років до 25 р. - 2 
(9%)

Від 25 років і більше - 3 
(13,6%)

Від 20 років до 30р. - 5 (23%)

Від 30 років до 40р. - 7 (32%)

Від 40 років до 50р. - 5 (23%)

Від 50 років до 55р.- 3 (14%)

Після 55 років - 2 (9%)
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І.3. Аналіз управлінської, методичної   

та організаційно-педагогічної роботи 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового 

компоненту дошкільної, Листа МОН від 13.06.2017р. №1/9-322 «Про організацію роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році», методичних рекомендацій 

ОІППО, управління освіти Шосткинської міської ради, наказів управління освіти про організацію 

науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, плану роботи управління освіти на 2017, 

2018 роки, заклад дошкільної освіти №1 «Дзвіночок» проводив методичну роботу з метою 

підвищення професійної компетентності, педагогічної майстерності педагогів закладу та  якісного 

методично-психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Методична робота у 2017-

2018 н.р. проводилась відповідно  до пріоритетних завдань закладу з  урахуванням даних 

діагностики та  анкетування педагогічних працівників.  Зміст та форми методичної роботи  з 

педагогічними кадрами в закладі  були визначені в ІІІ розділі Річного плану  та  направлені на  

підвищення якості дошкільної освіти через реалізацію пріоритетних завдань, визначених 

педагогічним колективом на 2017-2018 навчальний рік, а саме: 

І. Продовження роботи щодо  розв’язання  Науково-методичної проблеми 

дошкільного навчального закладу:  «Забезпечення якісної освіти дошкільників шляхом 

формування інноваційної культури педагога як важливого чинника в реалізації 

Базового компоненту дошкільної освіти, державних вимог до рівня сформованості 

життєвої компетентності особистості, освіченості, розвиненості й вихованості 

дошкільників перед вступом їх до школи»: 

1.1. Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій, 

організації освітнього процесу на засадах особистісно зорієнтованої педагогіки 

співробітництва, інтегративного підходу  (SТRЕАМ – освіта) до організації дитячої 

життєдіяльності. 

 1.2. Поглибленої роботи по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в 

освітній процес. 

1.3. Впровадження сучасних технологій соціально-фінансової та економічної освіти 

дошкільників, системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я дітей. 

1.4. Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу. 

1.6 Розширення форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи 

закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі 

Facebоok. 

 

Професійно-методична компетентність педагогів закладу з окреслених питань  підвищувалась 

завдяки використанню різних форм методичної роботи. 

Так упродовж навчального року згідно перспективного плану 4 педагоги, що складає 18 

відсотків (вихователі: Єнжиєвська В.А.,Чаус О.М., Плохіх Г.В., музичний керівник Дячок Н.І.)  

пройшли курси підвищення кваліфікації при ОІППО.  

Згідно перспективного плану 5 педагогів, що складає 23 відсотки, пройшли чергову атестацію.  

Вихователю Єнжиєвській В.А. – підтверджено, раніше встановлений  9 тарифний розряд; вихователю 

Кузьменко М.В. - встановлено категорію «Спеціаліст ІІ категорії», вихователю Казановській Г.І. - 

встановлено категорію «Спеціаліст І категорії», вихователю Архіповій Н.Є. - встановлено категорію 

«Спеціаліст вищої категорії», вихователю Чаус О.М. – підтверджено раніше встановлену категорію 

«Спеціаліст вищої категорії» . 

З метою підвищення якості надання освітніх послуг вихователем-методистом закладу  

проведено щорічне дидактичне тестування педагогів на рівень сформованості професійної 

компетенції щодо освітніх завдань Базового компоненту дошкільної освіти та чинних Програм.  

В основному  педагоги показали достатній та середній рівень сформованості педагогічної 

компетенції. Проте з вихователем Плохіх Г.В.  за результатами дидактичного тестування була 

проведена додаткова співбесіда за  змістом, структурою і освітніми лініями Програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у Світі».   
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За молодим педагогом, музичним керівником Тюпенко К.М., що працює в закладі з 05.02.2018 

року закріплений педагог-наставник, вихователь-методист Шалда Н.В. 

На початок навчального року дошкільний навчальний заклад педагогічними кадрами був 

укомплектований не повністю: була вакантна посада вихователя та музичного керівника. Упродовж 

навчального року  звільнилась музичний керівник Дячок Н.І. (Стаття 36, п.1  КЗпП, за угодою 

сторін).   

75% педагогів систематично відвідували методичні об’єднання міста різних категорій з 

наступним обговоренням на  нарадах при завідуючій особистих вражень, отриманих рекомендацій. 

Вихователі Плохіх Г.В., Кузьменко Ю.П. упродовж року відвідували Міську школу 

вдосконалення педагогічної майстерності молодого педагога, що працювала на базі ЗДО №11. 

Вихователь Кузьменко М.В.  брала участь в роботі Міської школи передового досвіду 

«Навчання дітей ранньому читанню за методикою Л.Шелестової», що працювала на базі ЗДО №7. 

95% педагогів систематично брали участь в засіданнях педагогічної ради дошкільного закладу. 

На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми: 

- про аналіз результатів освітньої та методичної роботи за минулий навчальний рік та 

пріоритетні завдання педагогічного колективу на 2017-2018 навчальний рік (протокол №4 від 

31.08.2017); 

- Про  інтеграцію сучасної LEGO – технології в освітній процес (протокол №5 від 23.11.2017);  

- Про забезпечення системного підходу до охорони життя та зміцнення здоров’я (протокол №1 

від 31.01.2018);  

- Про вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій  (протокол 

№2 від 27.03.2018); 

- Про результативність освітньої роботи з дошкільниками реалізації (протокол №3 від 

31.05.2018 року). 

       Активну участь в засіданнях педагогічної ради брали вихователі: Чаус О.М., Архіпова Н.Є., 

Казановська Г.І., Єнжиєвська В.А., Кузьменко М.В., Кузьміна Т.В.,  Кузьменко Ю.П., Кузьменко 

М.В.  Зеленська Л.А., Єрьоменко К.І.,  вчитель-логопед Гетьманенко І.В., практичний психолог 

Лагода С.О. 

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги обмінювалися досвідом 

своєї роботи, активно включалися до обговорення «за круглим столом», інформували, аналізували, 

звітували про власні здобутки, ділились власним досвідом роботи, демонстрували мультимедійні 

презентації з власного досвіду роботи. 

     Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари  з педагогами:  

 12 вересня - практичний семінар «Особливості організації та проведення інтегрованих занять»; 

 10 жовтня – теоретико - практичний  семінар «LEGO –конструювання і розвиток особистості 

дитини; 

 12 грудня – семінар  в форматі «Педагогічна майстерня»: «Презентація творчих доробків педагогів 

щодо ефективних форм та методів фізкультурно-оздоровчої роботи»; 

 14 лютого - семінар в форматі «Дискусійний клуб»  «Інноваційна діяльність: основні поняття і 

зміст» (обмін досвідом роботи) 

 28 березня - семінар з елементами тренінгу «особистість педагога в емоційному просторі 

закладу»   

  3 квітня - семінар в формі “Круглого столу” (обмін думками з питань самоосвіти). 

Педагоги закладу: завідувач Неселевська О.В., вихователь-методист Шалда Н.В., практичний 

психолог Лагода С.О., вихователі: Забутна О.М., Чаус О.М., Архіпова Н.Є., Кузьменко М.В., 

Зеленська Л.А. продемонстрували свою професійну компетентність і педагогічну майстерність з 

питання «Інтеграція LEGO-технології в освітній процес дошкільного навчального закладу»  під 

час  роботи обласного науково-практичного семінару «Інноваційні підходи у реалізації завдань 

освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» за  Базовим компонентом 

дошкільної освіти», що проходив 15, 16 листопада 2017 року на базі закладів дошкільної освіти 

(№№1,2,5) в місті Шостка. Наказом управління освіти №235-Д від 21.11.2017 року «Про підсумки 

проведення  обласного науково-практичного семінару «Інноваційні підходи у реалізації завдань 
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освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» за  Базовим компонентом дошкільної 

освіти»  відзначено високий рівень організації заходів обласного семінару та позитивний досвід 

роботи колективу з впровадження інноваційних технологій за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі». В результаті проведеної роботи, вихователь-методист Шалда Н.В. і 

практичний психолог Лагода С.О.  були запрошені для проведення майстер-класу  «Методика «Шість 

цеглинок» як інструмент формування життєвої компетенції дітей дошкільного віку»  в          

педагогічній студії «Світ дошкілля» в рамках обласного Дня дошкілля, що проходив 21 листопада 

2017 року в м. Суми;  28 лютого 2018 року вихователь-методист Шалда Н.В. взяла участь в ІІ 

Всеукраїнській науково-методичній конференції «Особистісно-професійна компетентність педагога: 

теорія і практика» з презентацією досвіду роботи з питання «Інтеграція LEGO-технології в 

освітній процес дошкільного навчального закладу». 

Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань і використання 

активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті роботи семінарів, підвищилась 

ефективність діяльності колективу за чинними Програмами. 

Упродовж поточного навчального року проводилась цілеспрямована робота по моделюванню, 

виявленню, пропаганді і впровадженні перспективного педагогічного досвіду та інноваційних 

технологій. 

 Моделювався досвід педагогічного досвіду колективу щодо  інтеграції  LEGO-технології в освітній 

процес закладу дошкільної освіти. Педагогічний колектив закладу, як і раніше,  має власні авторські 

напрацювання, творчі знахідки, що позитивно впливають на ефективність освітнього процесу.  

Упродовж навчального року вивчалася система роботи вихователів Чаус О.М., Архіпової Н.Є., 

Казановської Г.І.,  Кузьменко М.В., Єнжиєвської В.А., що атестувались в поточному навчальному 

році. 

Вихователем-методистом Шалдою Н.В.  на рівні закладу узагальнено власний досвід роботи  з 

проблеми: «Педагогічний аналіз як засіб оптимізації та вдосконалення освітньої роботи в закладі 

дошкільної освіти». 

Підвищенню професійної компетентності  педагогів позитивно сприяла така форма методичної 

роботи, як  колективний перегляд педагогічного процесу, який  є однією з дієвих форм роботи з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників з різним рівнем освіти та стажем педагогічної 

діяльності. 13 ( 59 %) педагогами підготовлено і проведено 20 відкритих заходів. Високу оцінку 

колег та батьків отримали вихователі: Чаус О.М., Архіпова Н.Є., Єнжиєвська В.А., Кузьменко М.В., 

Казановська Г.І., Кузьміна Т.В., Гутянка Т.М., Єрьоменко К.І., Кузьменко Ю.П., Забутна О.М., 

Зеленська Л.А.  

Так упродовж жовтня – листопада  місяця 2017 року в рамках методичного проекту «Інтеграція 

LEGO- технології в освітній  процес» був  проведений колективний перегляд освітньої роботи з 

дошкільниками в кожній віковій групі. Перегляд освітньої роботи з дошкільниками засвідчив, що 

педагоги (Зеленська Л.А.,  Кузьменко Ю.П., Кузьменко М.В., Єрьоменко К.І., Забутна О.М., Чаус 

О.М., Архіпова Н.Є., Кузьміна Т.В., Єнжиєвська В.А.) методично правильно організовували освітній 

процес з застосуванням LEGO- технології , компетентно дібрали відповідно вікових особливостей і 

змісту освітнього блоку методи і прийоми інтеграції теми освітнього блоку з конструктивною 

діяльністю, тематику індивідуальних конструкцій та колективних конструкцій, професійно 

спрямовували подальшу діяльність дітей, по закінченню заняття, на розвиток сюжету творчої гри, що 

автоматично виникала за темою колективної конструкції. Тематика індивідуальних і колективних 

конструкцій була тісно пов’язана з змістом пізнавальної теми, яку опрацьовували. 

  До змісту занять вихователями Зеленською Л.А., Єрьоменко К.І., Кузьменко Ю.П., Кузьменко 

М.В. компетентно було включено роботу з сенсорного розвитку: доцільно використовувалися  ігри та  

ігрові вправи, що сприяли формуванню уявлень про форму, колір, величину, просторове розміщення 

деталей конструктора LEGO. У вихователів Чаус О.М., Архіпової Н.Е., Єнжиєвської В.А., Кузьміної 

Т.В. розвиток конструктивних здібностей  дошкільників на інтегрованих заняттях базувався на 

комплексному та діяльнісному принципах, через інтегрований підхід до формування знань дітей у 

різних сферах життєдіяльності людини в межах пізнавальної теми; форми роботи, що 
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використовувалися педагогами на занятті, були спрямовані на загальну розвивальну діяльність, а не 

на окремі конструктивні уміння. 

Крім цього, за Річним планом, педагоги майстерно підготували і провели інтегровані заняття з 

використанням інноваційних підходів до реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі» (вихователі Архіпова Н.Є., Кузьменко М.В.), інноваційних технологій 

патріотичного виховання (вихователь Єнжиєвська В.А.), нетрадиційних підходів до роботи з 

картинами (вихователі: Чаус О.М., Кузьміна Т.В.) . Вихователі Чаус О.М., Архіпова Н.Є., 

Єнжиєвська В.А., Кузьменко М.В., Казановська Г.І. підготували і провели для колективного 

перегляду цікаві форми взаємодії з родинами. 

В ході відкритого перегляду,  педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, 

уміння цікаво   і невимушено залучати дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, 

підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заняття. Кожне переглянуте заняття свідчило 

про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався свій 

особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами; у кожного педагога – були 

власні творчі родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою практику роботи. 

 Вихователі Архіпова Н.Є, Чаус О.М.  успішно взяли участь у міському фестивалі інноваційних 

занять, що проходив серед закладів дошкільної освіти міста з 15.01.2018 року по 21.02.2018. На 

підставі рішення експертної групи фестивалю інноваційних занять вихователі Архіпова Н.Є, Чаус 

О.М.  отримали сертифікати, що  підтверджують  застосування на заняттях інноваційних технологій. 

На виконання плану роботи міського методичного кабінету на 2017 рік та з метою стимуляції 

інноваційної діяльності педагогів, яка орієнтована на особисту й творчу самореалізацію, 

популяризації кращих педагогічних здобутків дошкільних працівників 14 педагогів закладу взяли 

участь у міській виставці дидактичних ігор, виготовлених руками педагогів. Подякою управління 

освіти Шосткинської міської ради за активну участь у міській виставці дидактичних ігор ( Наказ 

№253-ОД від 04.12.2017 р.) відзначені вихователі Кузьменко М.В. та Кузьменко Ю.П. за 

представлені ігри за освітньою лінією «Сенсорно-пізнавальний розвиток + LEGO конструювання». 

На виконання Річного плану роботи та з метою  формування в дошкільників екологічного 

світогляду, пропаганди бережливого ставлення до природи, розвитку творчих здібностей та 

пізнавальної діяльності; формування практичних умінь та навичок щодо виготовлення новорічних і 

різдвяних композицій, які створюють різдвяну атмосферу без знищення живого дерева, активізації 

творчого потенціалу дітей, педагогів та батьків вихованців,  виховання почуття прекрасного, в 

дошкільному навчальному закладі з 18.12.17 по 27.12.17 р. проведена виставка новорічно-різдвяних 

композицій «Зимовий вернісаж». 

На виставку було представлено – 109 зразків, що, на жаль, на 28 (20%)  зразків  менше, ніж в 

минулому навчальному році. На  виставку «Зимовий вернісаж» цього року представили експонати за 

такими номінаціями: 

 «Дід Мороз» - група «Краплинки» (вихователі: Архіпова Н.Є., Гутяна Т.М.);  

 «Новорічна іграшка» - група «Чомусики» (вихователі: Забутна О.М., Плохіх Г.В.), 

 «Новорічний подарунок» група «Грайлики» (вихователь Чаус О.М.); 

 «Новорічний букет» - група «Зайченята» (вихователь Єнжиєвська В.А.); 

  «Сніговики» - група «Сонечко» (вихователь Єрьоменко К.І.);  

 «Різдвяна казка» - група «Всезнайки» (вихователь Кузьменко Ю.П., Лейко О.О.); 

 «Символ року» - група «Веселка» (вихователі: Кузьменко М.В., Плохіх Г.В.); 

 «Новорічний вінок» - група «Пізнайки» (вихователь Кузьміна Т.В.); 

 «Ялинкова прикраса» - група «Добрики» (вихователь Гришкова О.В.); 

 «Новорічний сувенір» - група «Дзвіночки» (вихователь Зеленська Л.А.); 

 «Сюжетна новорічна композиція» - група «Перлинки» (вихователь Трофимець Л.А.). 

Найбільше композиції представили групи: «Краплинки» (Архіпова Н.Є.),   «Дзвіночки» 

(Зеленська Л.А.), «Веселка» (Кузьменко М.В.); найменше – групи:   «Сонечко»  (Єрьоменко 

К.І.);  «Перлинки» (Трофимець Л.А.). 
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Активну участь у виставці проявили педагоги: Єнжиєвська В.А., Трофимець Л.А.,  

Забутна О.М., Плохіх Г.В., Кузьменко М.В., Архіпова Н.Є., Гришкова О.В.,  Зеленська Л.А.,  

Кузьменко Ю. П., Кузьміна Т.В., Єрьоменко К.І., Чаус О.М. 

Методична робота в закладі сприяла творчому розвитку педагогів, збагаченню педагогів 

власними педагогічними знахідками, розробками, про що  свідчать методичні розробки 

педагогів та узагальнений досвід роботи, що представлявся на засіданні педагогічної ради 

(протокол №2 від 27.03.2018). В результаті проведеної роботи на міську виставку-огляд  

кращих методичних розробок педагогічних  працівників закладів дошкільної освіти  в травні 

2018 року були представлені  наступні методичні матеріали:  

 Методична розробка творчої групи закладу  (автор-упорядник вихователь-методист 

Шалда Н.В.) «Пізнаємо світ разом з LEGO»: «Казковий світ разом з LEGO» (орієнтовна 

тематика інтегрованих занять для дітей раннього віку);  «Цікавий світ разом з LEGO» 

(орієнтовна тематика інтегрованих занять для дітей молодшого дошкільного віку); 

«Дивний світ разом з LEGO» (орієнтовна тематика інтегрованих занять для дітей 

середнього дошкільного віку); «Фантастичний світ разом з LEGO» (орієнтовна тематика 

інтегрованих занять для дітей старшого дошкільного віку). 

 Методична розробка вихователя Чаус О. М.  «Корекційно-розвивальна робота 

вихователя в групі компенсуючого типу (група для дітей з вадами мовлення)». 

 Узагальнений досвід вихователя Архіпової Н. Є.  «LEGOконструювання як засіб 

сенсорно-пізнавального розвитку дітей дошкільного віку». 

У міській виставці-огляді  переможцем стала Методична розробка творчої групи закладу  

(автор-упорядник вихователь-методист Шалда Н.В.) «Пізнаємо світ разом з LEGO», яка була подана 

для участі у ІІ етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти.  Методичні розробки вихователів Чаус О.М., Архіпової Н.Є. 

– на міському огляді-конкурсі зайняли третє місце. 

Через мультимедійні презентації вихователі Казановська Г.І., Кузьменко М.В., Єнжиєвська В.А.  

презентували  власний досвід роботи з пріоритетних напрямків роботи. Представлений досвід роботи 

даних вихователів був  схвалений педагогічною радою. 

Змістовними та цікавими формами методичної роботи упродовж року були: 

 4 вересня 2017 року – масова розвага з нагоди початку нового навчального року «Знову у 

Дзвіночку - вересень привітний»; 

 12 вересня 2017 року  - Всеукраїнський Олімпійський урок в рамках заходів Дня 

фізичної культури і спорту ; 

 З 04.09.2017 р. - місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» ; 

 3 20 жовтня  2017 року - розпочалась Методична панорама перегляду інтегрованих 

занять за загальною темою «Пізнаємо світ разом з LEGO»; 
  12 грудня  2017 року проведена спортивна розвага :«LEGO- місто кличе в гості»; 

 З 20 листопада по 24 листопада 2017 року та з 22 травня по 25 травня 2018 року 

проходили  Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності; 

 З 25 листопада до 10 грудня 2017 року  проведена щорічна акція «16 днів проти 

насильства»;  

 З 15.01. по 19.01. 2018 року проведений Тиждень Здоров’я.  

 14 березня  - спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я»  

 12 квітня свято «Весняна радість Великодня»; 

 4 травня 2018 року діти старшого дошкільного віку долучилися до акції «Посади дерево 

випускника» 

 14 травня 2018 року – Свято «День матері» 

 17 травня 2018 року - День вишиванки; 

 17 травня 2018 року – міське спортивне свято «Веселі старти»; 

 1 червня 2017 року - День Захисту дітей «Літо, літечко прийшло, дітям радість 

принесло!» 
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Найактивнішими в проведенні масових заходів методичної роботи були вихователі: Кузьменко 

М.В., Кузьменко Ю.П., Казановська Г.І., Єрьоменко К.І., Єнжиєвська В.А., Чаус О.М., Архіпова Н.Є., 

Кузьміна Т.В., музичні керівники: Дячок Н.І. Н.І., Тюпенко К.М. 

Про ефективність методичної роботи в закладі свідчить  результативна участь педагогів закладу 

та в цілому педагогічного колективу у різних методичних заходах міського, обласного і 

Всеукраїнського рівня.  

Так  наш дошкільний заклад, в числі інших закладів освіти Сумщини, представляв стендові 

матеріали на Дев’яту Міжнародну  виставку «Сучасні заклади освіти - 2018» під гаслом 

«Компетентнісна освіта – самореалізована особистість», що проходила у м. Києві  15 -17 березня 

2018 року. 

Вихователь-методист Шалда Н.В. 11-13 квітня 2018 року взяла участь у Всеукраїнському 

науково-практичному семінарі «Технології розвитку здібностей і обдарованості дошкільників та учні 

початкової школи», що проходив в м. Київ, метою якого було формування цілісного уявлення про 

місце STREAM – освіти в освітньому процесі. 

Вихователь-методист Шалда Н.В. брала участь у Всеукраїнському фотоконкурсі «Методичне 

фото», який щорічно проводить редакція журналів «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», та 

«Джміль» Міністерства освіти і науки. За результатами читацького  голосування методичне фото «В 

грі мають змогу всі малята на себе лідерство узяти» - стало переможцем в конкурсі «Найкраще 

методичне фото» у  Всеукраїнському конкурсі освітніх технологій — 2017 (дошкільна освіта).  

Вихователь-методист Шалда Н.В. та вихователь Бороденко В.С. стали переможцями у 

Всеукраїнському конкурсі «Освітніх технологій - 2017», проведеного редакцією журналу 

Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання», як автори циклу занять для дітей 

молодшої групи «Поділилась осінь з нами щедро різними дарами». 

Вихователь Чаус О. М. зайняла  ІІ-е місце у Всеукраїнському педагогічному форумі 

«Презентація досвіду», в номінації  «Мій креативний проект». 

За ініціативою СОІППО  вихователь-методист Шалда Н.В у вересні 2017 року працювала над 

внесенням пропозицій до Проекту  Примірного переліку  іграшок, навчально-наочних посібників та 

навчального обладнання для дошкільних навчальних закладів. 

Редакція журналу «Дошкільне виховання» запрошувала вихователя-методиста Шалду Н.В.  

взяти участь у віртуальному Круглому столі науковців і практиків «Ґаджети в житі дитини: за і 

проти». Думки і досвід науковців і практиків, що взяли учать  в обговоренні, надруковано в журналі 

«Дошкільне виховання» - 2018. №5. С. 2 -8. 

Видавництво «ЛІПС» м. Запоріжжя  в квітні 2018 року звернулося з пропозицією до творчої 

групи педагогів щодо оновлення і доповнення навчального-методичного посібника автора-

упорядника Шалди Н.В. «Коли гра не доводить до добра», що і було виконано в травні місяці цього 

року. Наразі навчально-методичний посібник автора-упорядника Шалди Н.В. «Коли гра не доводить 

до добра» готується до друку. 

Представлений  методичний матеріал з досвіду роботи вихователя-методиста Шалди Н.В., 

завідувача Неселевської О.В.  з питання «Інтеграція LEGO-технології в освітній процес закладу 

дошкільної освіти» на обласний фестиваль-огляд фахової майстерності педагогів закладів дошкільної 

освіти «Світ дошкілля» (що проходив з 11 травня по 21 травня 2018 року),  став переможцем в 

номінації «Компетентнісний підхід у реалізації сенсорно-пізнавального розвитку дитини 

дошкільного віку». 

Методична розробка групи авторів під загальною редакцією Шалди Н.В. з теми «Пізнаємо світ 

разом з LEGO»  на обласній виставці –огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти у 2018 році зайняла перше місце (Наказ Департаменту освіти і науки 

Сумської обласної державної адміністрації №428-ОД від 21.06.2018). 

Про результативність методичної роботи щодо формування професійної компетентності 

педагогів і підвищення якості освітньої  роботи з дошкільниками свідчать публікації педагогів у 

всеукраїнських виданнях.  Станом на 01.08.2018 року нараховується більше 160 публікації у місцевій 

пресі та у Всеукраїнських фахових виданнях з різних проблем дошкільної освіти та методичної 

роботи.  
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Упродовж  2017-2018 навчального року з’явилось 25 нових публікацій: 

 

№ п/п Автор публікації, 

посада 

        Видання         Назва матеріалу 

1.  ЗДО №1 Дошкільне виховання. 

2018. №4. Обкладинка. 

Фотоконкурс «Наші діти» . 

«Завжди дослідження 

природи дарує радість нам і 

подив» 

2.  ЗДО №1 Дошкільне виховання. 

2018. №6. Обкладинка. 

Фотоконкурс «Наші діти» . 

«Сонечко голубить спинки й 

плечі і здоров’я додає малечі» 

3.  Казановська Г.І., 

вихователь 

Дошкільне виховання. 

2018. №2. Форзац. 

Фотоконкурс «Наші діти» . 

«Зимові пригоди» 

4.  Казановська Г.І., 

вихователь 

Дошкільне виховання. 

2018. №5. С. 27-28. 

Який вид спорту обрати для 

дитини? Консультація для 

батьків. 

5.  Шалда Н., 

вихователь-

методист 

Палітра педагога. 2018. 

№2. С.26-28. 

Книжка в гості завітала – 

малят вчила й з ними грала. 

Інтегроване заняття з 

пріоритетом мовленнєвих 

завдань для дітей середньої 

групи. 

6.  Шалда Н., 

вихователь-

методист 

Особистісно-професійна 

компетентність педагога: 

теорій і практика: 

збірник матеріалів ІІ 

Всеукраїнської наово-

методичної практичної 

конференції (28 лютого 

2018 р.) / за заг. ред. Л.В. 

Сєрих.  Суми: НІКО, 

2018. 344с. С.319-321. 

Інтеграція LEGO-технології в 

освітній процес дошкільного 

навчального закладу. 

7.  Шалда Н., 

вихователь-

методист,  

Маланухо Н.В. - 

вихователь 

Дитячий садок.  2017. № 

17 (809).  С.-5 -10. 

Яблучка червоні просяться в 

долоні. Інтегроване заняття 

для дітей старшого 

дошкільного віку.  

8.  Шалда Н., 

вихователь-

методист, 

Бороденко В.С. - 

вихователь 

Дошкільне виховання. 

2017. №9. С.30-32 

Поділилась осінь з нами 

щедро різними дарами. Цикл 

інтегрованих занять для дітей 

молодшої групи. 

 

9.  Шалда Н., 

вихователь-

методист, 

Неселевська 

О.В., завідувач 

Дошкільне виховання. 

2018. №6. Форзац. 

Фотоконкурс «Наші діти». У 

фокусі «Активне літо». «У 

садочку влітку не нудьгують 

діти» 

10.  Шалда Н., 

вихователь-

методист, Чаус 

Дошкільне виховання. 

2018. №1. С.30-34 

Зимові картини, що 

випромінюють тепло. Цикл 

занять для дітей старшої 
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О.М. - 

вихователь 

групи за творами  В.Кірдій.  

11.  Шалда Н., 

вихователь-

методист 

Дошкільне виховання. 

2018. №7. С.24-28 

Ягоди – соковиті дарунки 

літа. Цикл інтегрованих 

занять для дітей старшої 

групи 

12.  Кузьменко М., 

вихователь 

Палітра Педагога. 2018. 

№2. С. 22-23 

Ялинки і грибочки для звірят 

в лісочку. Інтегроване заняття 

для дітей молодшої групи за 

казкою В. Сутеєва «Під 

грибом» 

13.  Шалда Н., 

вихователь-

методист 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 4- 5. 

 

Літо – ягідна пора. Передмова 

від вихователя-методиста. 

14.  Плохіх Г.В., 

вихователь, 

Шалда Н., 

вихователь -

методист 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 5- 7. 

 

Аґрус. Колюча смакота. 

15.  Кузьменко М., 

вихователь 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 8- 11. 

 

Вишеньки-черешеньки. 

Рум’яні близнючки. 

16.  Казановська Г.І., 

вихователь 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 12- 14. 

 

Горобина. Цілющі вогненні 

грона. 

17.  Кузьменко Ю., 

вихователь, 

Шалда Н., 

вихователь -

методист 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 15- 16. 

 

Малина. Ягода доброти. 

18.  Зеленська Л., 

вихователь 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 17- 18. 

 

Ожина. Чорна пігулка 

здоров’я.  

19.  Єрьоменко К., 

вихователь, 

Шалда Н., 

вихователь -

методист 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 19- 21. 

 

Полуниці. Запашні весняні 

гості. 

20.  Чаус О.М. - 

вихователь 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 22- 24. 

 

Порічка. Смородинова 

родичка. 

21.  Кузьміна Т., 

вихователь, 

Шалда Н., 

вихователь -

методист 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 25- 27. 

 

Смородина. Духмяні 

намистинки. 

22.  Єнжиєвська В.  – 

вихователь, 

Шалда Н., 

вихователь -

методист 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 28- 31. 

 

Суниці. Лісові й садові 

самоцвіти. 
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23.  Архіпова Н., 

вихователь 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 32- 36. 

 

Чорниця. Лісова цілителька. 

24.  Гетьманенко І., 

вчитель-логопед 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). – С. – 37- 40. 

 

Кавун. Ягідний велетень. 

25.  Гетьманенко І., 

вчитель-логопед 

Дитячий садок. – 2018. № 

13 (829). Вкладка 

«Логопедія». – С. – 1- 8.  

 

По ягоди. Цикл логопедичних 

занять. 

 

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж 

навчального року, показав, що всі вони мали науково- методичний та пізнавальний характер, 

були спрямовані на усунення недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного 

процесу. Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми 

підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, 

колективні перегляди, використання кращого досвіду педагогів закладу, міста, інших областей, 

проходження курсів підвищення кваліфікації при СОІППО.  В цілому рівень та 

результативність методичної роботи в ДНЗ №1 за 2017-2018 навчальний рік можна відзначити 

як достатній.  

Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна 

робота сприяла успішному виконанню поставлених завдань на навчальний рік. 

Проте  актуальним залишається  постійне розширення професійного світогляду 

педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі 

дошкільної освіти, удосконалення системного підходу до методичного та інформаційно-

аналітичного супроводу освітньої діяльності закладу дошкільної освіти, пошуку  і 

впровадження нових ефективних форм взаємодії дошкільної освіти із сім’ями вихованців, 

популяризації роботи закладу дошкільної освіти. 

 

 

І.4. Аналіз результатів освітнього процесу 
Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі   сприяли підвищенню 

результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. Результативність освітньої роботи 

вивчалась та аналізувалась вихователем-методистом Шалдою Н.В.  Так упродовж навчального року 

був проведений  тематичний аналіз: 

Аналіз готовності  груп до нового навчального року ( з 18  вересня по 22 вересня); 

Аналіз освітньої роботи під час проведення Фестивалю «Гармонія руху» ( з 16  жовтня 

по 20 жовтня); 

Аналіз стану і перспективи впровадження LEGO-технології в освітній процес (до 

педагогічної ради, з 23 жовтня по 27 жовтня); 

Аналіз організації денної прогулянки  в зимовий період (до методичної години, з 18 

грудня  по 22 грудня 

Аналіз організації та проведення фотоконкурсу «Мама, тато – я – спортивна сім’я» (до 

педагогічної ради, з 15 січня по 19 січня); 

Медико - педагогічний контроль за проведенням ранкової гімнастики і занять з 

фізкультури ( до наради при завідуючій, з 05 лютого по 09 лютого). 

Аналіз стану впровадження інноваційних технологій в заклад дошкільної освіти (до 

педагогічної ради, з 12 лютого по 23 лютого); 

Аналіз дитячих робіт з зображувальної діяльності  (до методичної години, з 23 квітня  по 

27 квітня) 
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Аналіз рівня сформованості компетенцій дітей  за освітніми лініями   чинних Програм  

(до педагогічної ради, з 15 травня по 28 травня). 

Організована навчально-пізнавальна діяльність планувалась відповідно до освітніх завдань 

чинних Програм («Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.); «Я у 

Світі» (нова редакція), програми розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.);) з 

урахуванням умов розвивального предметного, природного, соціального середовища і потреб, 

інтересів, запитів, здібностей дітей.  

Відповідно до Наказу управління освіти Шосткинської міської ради  від  06.02.2017    № 40-

КВ  «Про перепрофілювання груп  дошкільних навчальних закладів» та Листа управління освіти 

Шосткинської міської ради  від  10.02.2017    № 157  «Про організацію роботи груп з вивченням 

англійської мови» другий рік ( з 01 березня 2017 року)  в  середній групі «Чомусики» (вихователі: 

Забутна О.М., Плохіх Г.В.,  вихователь англійської мови Лагунова А.І.)  ведеться робота з вивчення 

англійської мови.  

В травні місяці проведено моніторинг  рівня сформованості компетенцій дошкільників за 

освітніми лініями інваріантної частини змісту дошкільної освіти. 

В ході контрольно-діагностичного обстеження на кінець 2017-2018  навчального року було 

охоплено 138 дітей, що склало 73 відсотки. Зведені результати свідчать про наступне: 

 

№ з/п Вікова група  

Всього  

дітей 

 

 

 

Всього 

обстежено 

Кількість 

дітей з 

високим 

рівнем з 

числа 

обстежених 

Кількість 

дітей з 

достатнім 
рівнем з 

числа 

обстежених 

Кількість 

дітей з 

середнім 

рівнем з 

числа 

обстежених 

Кількість 

дітей на 

рівні 

формуванн

я  з числа 

обстежених 

1.  «Всезнайки» 

мол.дош.в. 

(4 р. ж.) 

Кузьменко Ю. 

Лейко О.О. 

26 16 

 (61%) 

10 

 (63%) 

2 

 (13%) 

2 

 (13%) 

2 

 (13%) 

2.  «Веселка» 

молод.дош.в. 

(4 р. ж.) 

Кузьменко М. 

27 16 

 (59%) 

7 

 (44%) 

3 

 (19%) 

3 

 (19%) 

3 

 (19%) 

3.  «Чомусики» 

мол.дош.в. 

(5 р. ж.) 

Забутна О.М. 

Плохіх Г.В. 

27 16 

 (59%) 

13 

(81%) 

2 

 (13%) 

1 

 (6%) 

0 

4.  «Сонечко» 

мол.дош.в. 

(5 р. ж.) 

Єрьоменко К.І. 

28 20 

 (71%) 

12 

 (60%) 

3 

 (15%) 

2 

 (10%) 

3 

 (15%) 

5.  «Краплинки» 

старш. .дош.в. 

(6 р. ж.) 

Архіпова Н. 

Гутянка Т.М. 

24 18 

 (75%) 

13 

 (72%) 

3 

 (17%) 

2  

(11%) 

0 

6.  «Зайченята» 

старш.. .дош.в. 

(6 р. ж.) 

Єнжиєвська В. 

Гутянка Т. 

20 18 

 (90%) 

12 

 (67%) 

2 

(11%) 

3 

 (17%) 

1 

 (6%) 

7.  «Пізнайки» 

старш..дош.в. 

(6 р. ж.) 

Кузьміна Т.В. 

 

24 21 

(88%) 

7  

(33%) 

4 

(18%) 

7  

(33%) 

3 

 (14%) 

8.  «Грайлики» 

стар.дош.в.  

(6 р. ж.) 

Чаус О. 

14 13 

 (93%) 

7  

(54%) 

3 

 (23%) 

3 

 (23%) 

0 

 Всього: 190 138 (73%) 81 (59%)  22 (16%)  23 ( 17%) 12 (8%) 



 

 

 17 

Результати моніторингу засвідчили наступне, що найкращі показники мають вихованці 

груп: «Краплинки» (вихователі Архіпова Н.Є., Гутянка Т.М.), «Грайлики» (вихователь Часу О, 

М.), «Зайченята» (вихователі Єнжиєвська В.А., Гутянка Т.М.), «Сонечко» (вихователь 

Єрьоменко К.І.), «Чомусики» (вихователі Забутна О.М., Плохіх Г.В.) Найнижчі показники  в 

групах: «Пізнайки» (вихователь Кузьміна Т.В.),  в решта групах – результати на достатньому 

рівні. 

Під час обстеження виявлено, що діти старшого дошкільного віку проявляють інтерес до 

навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з 

однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у цьому товаристві. У дітей 

сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі - школяра. Це виражається у 

серйозному ставленні до школи взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема.  Діти-

випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, 

сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень 

саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати 

себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.  
Упродовж 2017-2018 н.р. ДНЗ відвідували 82 дитини  6-ти річного віку.  З 1 вересня 2018 

року розпочнуть навчання в школі 62 (76%) дитини, решта – з різних причин залишаються в 

дошкільному закладі.  

       Результати обстеження музичного розвитку дітей старшого дошкільного віку 

проведено музичним  керівником Тюпенко К.М. Отримані результати свідчать про достатній 

рівень оволодіння дітьми  старшого дошкільного віку змістом з окремих розділів музичного 

розвитку: 

 

музичний 

керівник  

Вікова група 

В
сь

о
г
о

 д
іт

е
й
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г
о
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й
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я
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а
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Тюпенко 

К.М. 

Група 

«Краплинки» 

24 22 В 9/ 41% 8/ 36% 8/ 36% 8/ 36% 

Д 5/ 23% 7/ 32% 6/ 27% 6/ 27% 

С 6/ 27% 5/ 23% 6/ 27% 6/ 27% 

Н 2/9% 2/9%  2/ 9% 2/9% 

 Група 

«Пізнайки» 

24 21 В 3(14%) 4(18%) 5(24%) 4(18%) 

Д 3 (14%) 7 (33%) 7(33%) 7(33%) 

С 10 (48%) 6 (29%) 5 (24%) 7 (33%) 

Н 5 (24) 4 (18%) 4 (18) 3 (14%) 

Група 

«Зайченята» 

20 18 В 10/ 56% 11/ 61% 11/ 61% 11/ 61% 

Д 4/ 22% 4/ 22% 5/ 28% 4/ 22% 

С 4/ 22% 3/ 17% 2/ 11% 3/ 17% 

Н 0 0 0 0 

 Група 

«Грайлики» 

14 13 В 4/ 31% 3/ 23% 5/ 39% 4/ 31% 

Д 5/ 39% 6/ 69% 4/ 31% 5/ 39% 

С 3/ 23% 2/ 15% 3/ 23% 3/ 23% 

Н 1/15% 2/15% 1/15% 1/15% 

 

В термін з 20.04.2018 року по 30.04.2018 року  вихователем з фізичної культури 

Казановською Г.І. було проведено обстеження фізичного розвитку дітей молодшого 

дошкільного віку (4 рік життя), молодшого дошкільного віку (5 рік життя) та старшого 
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дошкільного віку (6 рік життя). Всього було обстежено  175 дітей, що склало 85 % від всіх 

дітей. 

            Результати обстеження рухової підготовки дітей показали: 

 
№з

/п 

Вікова група Всього 

дітей: 

Добра  

рухова 

підготовленість 

Задовільна 

рухова 

підготовленість 

Недостатня 

рухова 

підготовленість  по 

списку 

обстежено 

1 «Всезнайки» 4р.ж. 26 22 (84%)  14 (64%) 8 (36%) 0 

2 «Веселка» 4р.ж. 28 24 (85%) 12 (50%) 12 (50%) 0 

3 «Сонечко» 5р.ж 28 21 (75%) 9 (43%) 12(57%) 0 

4 «Чомусики» 5р.ж. 26 22 (85%) 10 (45%) 12 (55%) 0 

5 «Пізнайки» 6р.ж. 24 20 (83%)  7  (35%) 13(65%) 0 

6 «Краплинки» 6р.ж. 23 22 (96%) 14 (64%) 8  (36%) 0 

7 «Зайченята» 6р.ж. 20 18 (90%) 10  (55%) 8 (45%) 0 

8 «Грайлики» 6р.ж. 14 13 (93%) 6  (46%) 7 (54%) 0 

 Всього: 

 

189 162(86%)  82(45%) 80 (55%) 0 

 
Отже, добру рухову підготовленість мають 82 дитини   (45 %);  задовільну рухову 

підготовленість мають 80 дітей   ( 55 %);  з  недостатньою руховою підготовленістю дітей не 

виявлено. 

Моніторинг якості дошкільної освіти  в цілому засвідчив наступне: педагогічний колектив 

планомірно і систематично здійснює освітній процес з дошкільниками, сумлінно ставиться до 

відбору і застосування інтерактивних та сучасних форм, методів і прийомів активізації 

пізнавальної та мовленнєвої активності дошкільнят, відповідально відноситься до забезпечення 

організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організації розвивального простору 

в групових приміщеннях і на майданчиках. 

Проте варто розширювати діапазон дидактичних методів і прийомів розвивальними іграми 

і вправами, логічними задачами, проблемними питаннями, ігровими технологіями, що 

активізують у дітей мислення і уяву. Потрібно  активізувати роботу по організації 

систематичних спостереження, пошуково-дослідну діяльності, використовуючи розвивальне 

середовище групи  та навколишнього природного оточення. В освітньому процесі слід  

надавати перевагу спілкуванню дорослого з дітьми у формі діалогу. При цьому, необхідно 

визнавати право дитини на ініціативні висловлювання, аргументоване відстоювання своїх 

пропозицій, право на помилку. Це сприятиме розвитку в дитини активності, ініціативності, 

почуття власної гідності і самоповаги. Доцільно створювати емоційно значимі ситуації, 

підтримувати діалогічне спілкування між дітьми. Слід посилити роботу з активізації   мислення 

дітей, сприяти свідомому сприйманню і засвоєнню ними знайомого і нового матеріалу, 

заохочувати до постановки питань, висування припущень, пошуку самостійних рішень, 

перевірки їх правильності та інше. 

 Під час проведення організованої навчально-пізнавальної діяльності важливо 

систематично використовувати різноманітні класичні та інноваційні педагогічні технології, 

методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній дидактиці, раціонально 

поєднувати вербальні, наочні та практичні методи.  

 Засобом ефективного розв’язання визначених проблем  може стати впровадження 

альтернативної програми «STREAM –освіта або Стажинки у Всесвіт»: альтернативна програма 

формування культури інженерного мислення в дошкільників/ автор. Колектив; наук. Керівник 

К.Л. Крутій. 
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Перспективними напрямами роботи  щодо подальшого підвищення якості освітнього 

процесу є орієнтири змістового наповнення освітньої роботи відповідно до Інструктивно-

методичних рекомендацій МОН «Про особливості організації  діяльності закладів 

дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» (від 13.06.2018 р. №1/9-386) та Державних 

вимог до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дітей, визначених Базовим компонентом 

дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 22.05.2012 № 615.  

  

І.5. Аналіз результатів корекційної роботи 
В    спецгрупі,    де    перебувають    діти з вадами   мовлення,   (вчитель – логопед 

Гетьманенко І.В., вихователь Чаус О. М.) організація корекційно-виховної роботи з дітьми 

відповідала завданням корекційного навчання та виховання в логопедичних групах. Значна 

увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного матеріалу для 

ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання різноманітною технікою. Роботи дітей з 

зображувальної діяльності в порівнянні з роботами ровесників паралельних груп відрізняються 

своєю виразністю, якісним оволодінням технічними прийомами, змістовністю, різноманітністю 

використаної техніки. 

Упродовж 2017-2018 навчального року групу відвідувало 14 дітей. За діагнозами ПМПК 

з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення – 11 дітей, з загальним недорозвиненням 

ІІІ рівня – 3 дитини. 

На кінець навчального року виведено з виправленою мовою 13 (93%) дітей, виведено з 

покращенням  - 1  (7%) дитина. Залишилось на повторний курс – 2 (14%) дитини.    

З числа обстежених дітей старшого дошкільного віку  груп загального розвитку -  2 дітей 

(3 %) мають порушення  звуковимови, хоча з боку вчителя-логопеда проводилась 

консультативна і просвітницька робота з батьками цих дітей та індивідуальна робота з дітьми. 
Отже з метою подальшого покращення якості корекційної роботи необхідно посилити 

консультативно-просвітницьку роботу з батьками дітей молодшого дошкільного віку. 

Залишається актуальним   залучення батьків до присутності на індивідуальних заняттях 

вчителя-логопеда з дітьми. 

 

І.6. Аналіз результатів  гурткової роботи 
Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається  дошкільним навчальним 

закладом з урахуванням індивідуальних освітніх запитів дітей та  побажань батьків і 

реалізується через роботу гуртків: 

На кінець навчального 2017-2018 навчального року  було охоплено гуртковою роботою 

106 дитини, що становить 42 відсотки від загальної кількості дітей дошкільного віку, що на 10 

відсотків менше, ніж минулого року. 

Упродовж навчального року в дошкільному закладі працювало 4 гуртки: 

Фізкультурно-оздоровчий гурток «Золоті рибки» (послуги безоплатні:  16 дітей) 

Фізкультурно-оздоровчий гурток «Грація» (послуги безоплатні:  16 дітей) 

Гурток з художньої праці  «Веселкові квіти (квілінг)» ( послуги безоплатні:  14 дітей) 

Хореографічний гурток  «Каблучок» (послуги платні: 60 дітей) 

Гуртковою роботою охоплено 106 (42%) дитини. 

У зв’язку з нестабільними педагогічними кадрами з посади «керівник музичний», на жаль, 

в поточному навчальному році гуртки художньо-естетичного напрямку під керівництвом 

керівників музичних – не працювали! 

Гуртки, за винятком «Хореографічного», працювали на безоплатній основі. 

«Хореографічний» - в режимі додаткових освітніх послуг у відповідності до Наказу 

Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України 

від 27.10.1997 р. за № 596/240 «Про затвердження порядку надання платних послуг 

державними навчальними закладами». 
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Додаткова освітня платна послуга керівника Трунової М.Д. оформлена у відповідності до 

чинного законодавства. Програма гурткової роботи затверджено управлінням освіти 

Шосткинської міської ради. 

Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор та 

самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала визначеним нормативам для 

навчальних занять, періодичність проведення становить 1 раз на тиждень. Наповнюваність 

гурткових груп 14 – 24 дітей. У розкладі занять уникалось дублювання тих видів діяльності, на 

яких базуються навчальні заняття в першій половині дня. Гурткова робота направлена на 

виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів вихованців, особистісно-

орієнтованого підходу до творчого розвитку кожної дитини. 

Залишається проблемою в окремих керівників гуртків своєчасне проведення відкритих 

занять для батьків. 

. 

І.7. Аналіз результатів медико - профілактичних заходів 
У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про вдосконалення організації 

медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05 р. 

зміст роботи з організації і проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-

оздоровчих заходів передбачений розділом IX «План роботи медичних працівників» Річного 

плану роботи. План роботи медичної служби на 2015-2016 н.р. укладений відповідно до річного 

плану роботи закладу, виконаний в повному обсязі.  

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось старшими медичними сестрами 

Рубан Л.В., Ольшанченко І.В. та дільничним лікарем.  План роботи медичних працівників 

включав розділи: 

•     організаційна робота; 

•     лікувально-профілактична робота; 

•     протиепідемічна робота; 

•     санітарно-гігієнічна робота; 

•     робота з диспансерною групою дітей. 

Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов'язкових медичних оглядів та 

оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі потреби невідкладної швидкої 

індивідуальної профілактичної допомоги і організація госпіталізації у разі наявності показань. 

Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем щеплень та згідно з 

наказом МЗУ від 31.01.2000р. «Про порядок профілактичних щеплень в Україні», де 

затверджені: календар профілактичних щеплень, положення про організацію і проведення 

профілактичних щеплень тощо. 

Обов'язковий медичний огляд здійснювався вузькими спеціалістами Центральної та 

дитячої поліклініки за розпорядженням головного лікаря Шосткинської дитячої поліклініки. 

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про дошкільну освіту» (ст.34 

«Медичне обслуговування у дошкільному навчальному закладі»), Законом України «Про захист 

населення від інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я», Наказом МОЗ та МОН України «Про удосконалення організації медичного 

обслуговування дітей в дошкільному навчальному закладі», інструктивно-методичними 

рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному 

навчальному закладі, положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу». 

Належним чином була оформлена обов’язкова документація, своєчасно складалися 

плани роботи і звіти, місячний та річний план профщеплень, здійснювався щомісячний, 

щоквартальний, щорічний аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист 

здоров’я. За потребою готувався оперативний план дій по зниженню захворюваності; 

контролювався стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми та їх загартування. Своєчасно 

здійснювався контроль динаміки розвитку та стану здоров’я кожної дитини, антропометричні 

виміри в садових групах ДНЗ  - щоквартально, в групах раннього віку  - щомісячно, визначення 

гостроти зору, перевірка постави, огляд на педикульоз, доліковування. 
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 Особиста гігієна персоналу не порушувалась 

Медичні сестри здійснювали медичний контроль за перебігом періоду адаптації 

Своєчасно інформували батьків і педагогічний персонал про проведення  лікувально-

профілактичні заходи, профілактичні щеплення та обов'язкові медичні огляди. 

Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, встановленому 

МОЗ України. 

Лікувально-профілактична робота в дошкільному закладі спрямована на: 

•  Проведення поглиблених оглядів дітей: від 1 до 3 років; від 3 до 7 років. (1 раз на 

квартал) 

•   Проведення антропометричних вимірювань дітей.  (1 раз на квартал) 

• Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами (дерматологом, 

ревматологом, хірургом, ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, логопедом). (1 раз на рік) 

•  Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення   ізоляції   їх   у   

групі   до   приходу   батьків.   (за необхідністю) 

•  Обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною 

дегельмінтизацією ізольованих. (1 раз на рік) 

•  Проведення    диспансеризації    дітей,    які    мали    хронічні захворювання. 

(постійно) 

• Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування їжі та 

кулінарною обробкою продуктів. (постійно) 

•    Участь у складанні перспективного і щоденного меню. (щоденно) 

•   Перевірка якості  приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного журналу. 

(щоденно) 

•   Підрахунок калорійності. (постійно) 

•   Контроль за закладкою продуктів. (постійно) 

•  Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко псуються. 

(постійно) 

•  Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу. (постійно) 

•   Своєчасний патронаж дітей, які захворіли, на дому. (2 рази на рік) 

•   Медико-педагогічний контроль за навантаженням на заняттях з розвитку   рухів   і   

гігієнічними   умовами   проведення   всього навчально-виховного процесу. (постійно) 

•   Своєчасне проведення диспансеризації шестирічних. (постійно) 

•   Контроль  за забезпеченістю  аптеки  необхідними  ліками та медичними 

інструментами. (постійно) 

•  Розробка раціонального режиму дня у всіх вікових групах на весняно-літній період. 

(постійно) 

Зміст протиепідемічної роботи направлено на: 

• Контроль за санітарно-гігієнічним та дезінфекційним  режимом згідно з інструкцією. 

Постійний контроль за зберіганням та використанням дезінфекційних і миючих засобів, 

(постійно) 

•   Складання плану профілактичних щеплень на рік та суворий контроль за його 

виконанням. (двічі на рік) 

•   Проведення протиепідемічних та загартувальних заходів щодо боротьби з грипом та з 

іншими респіраторними захворюваннями. (постійно) 

•   Контроль по групах за прийманням дітей вранці. (постійно) 

• Суворий   контроль   за   строками   проходження   персоналом медогляду. (постійно) 

•   На час карантину, контроль за дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових 

майданчиках. (постійно) 

• Навчання технічного персоналу методиці проведення хлорного режиму. (постійно) 

• Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли   кишкові   

інфекції.   Приймання  дитини   тільки   за наявності в неї документації із СЕС та довідки про 

проведення лікування. (постійно). 
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Станом на 01.01.2018 року в дошкільному навчальному закладі нараховується 278 дітей 

(в тому числі: 25 дітей раннього віку), з них дівчаток – 142, хлопчиків - 136. 

Дитячий садок відвідує 3 дитини зі статусом-інвалід з діагнозом: олігоартрит суглобів, 

розщелина піднебіння,  та 3 дитини зі статусом постраждалих внаслідок ЧАЕС. 

Аналіз дітей,  у яких виявлена патологія станом на 01.01 

 

 

Календарний 

рік 

Кількість дітей, у яких виявлена патологія і відсоток від 

загальної кількості 

 

 

Діти, які часто 

хворіють 

Діти, у яких 

виявлена 

сколіотична 

осанка 

Діти, у яких 

виявлений 

сколіоз 

Діти, у яких 

виявлена 

плоскостопість 

2013 рік 6 (2%) 17 (5,9%) 1 (0,3%) 2 (0,6%) 

2014 рік 3 (1%) 18 (6,1%) 1 (0,5%) 4 (1,3%) 

2015 рік 2 (0,7%) 22 ( 7,6% ) 4 (1,4% ) 11 (3,8 % ) 

2016 рік 5 (1,7%) 20 (6,8%) 2 (0,7%) 18 (6,1 %) 

2017 рік 3 (1%) 15 (3,4%) 2 (0,7%) 9 (3,2 %) 

 

Робота з дітьми велась за затвердженим комплексом фізкультурно-оздоровчої роботи з 

дошкільниками. Кожний вид фізичної діяльності планується і проводиться з урахуванням стану 

здоров'я та фізичного навантаження кожної дитини. Заняття з фізичної культури  проводила 

вихователь  з фізичної культури  Кузьменко М.В., з вересня 2017 року – Казановська Г.І. 

Вихователями груп та вихователем з фізичної культури враховуються рекомендації лікарів, які 

стосуються II та III груп здоров'я щодо фізичного навантаження (окремим дітям виключені 

вправи з бігу та стрибків). 

Аналіз  

 розподілу дітей за групами здоров'я станом на 01.01. 

Групи здоров’я Кількість дітей за групою здоров'я та відсоток від загальної кількості 

2013-2014 

н.р. 

2014-2015 

н.р. 

2015-2016 

н.р. 

2016-2017 

н.р. 

2017-2018 

н.р. 

І 185 (64%) 187 (63,3%) 148 (51%) 190 (64%) 184 (66,2%) 

ІІ 94 (32%) 100 (33,9%) 131 (45%) 98 (33%) 80 (28,8%) 

ІІІ 8 (2,7%) 8 (2,8%) 10 (4%) 6 (2,6%) 12 (4,3%) 

ІУ - - - 1 (0,4%) 2 (0,7%) 

Всього дітей: 287 295 289 295 278 

  

В порівнянні з минулими роками кількість дітей віднесених до першої групи здоров’я   

зменшилась  на 2%, кількість дітей, віднесених до другої здоров’я – зменшилась  на 4% , а 

кількість дітей – віднесених до третьої і четвертої груп здоров’я – збільшилась відповідно на 

2%  та  на 0,7 %. 

Розподіл дітей за фізкультурними групами: 

 

Фізкультурні 

групи 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

Основна група 277 (96%) 260 (88%) 266 (92%) 278(94%) 265(95,4%) 

Підготовча група 94 (3,1%) 14 (4,7%) 20 (7%) 12(5,7%) 11(3,9%) 

Спеціальна група 8 (2,7%) 21 (7,3%) 3 (1%) 1(0,3%) 1(0,7%) 

Всього дітей 287 295 289 295 278 
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Розподіл дітей по фізичному розвитку: 

 

 

Для збереження та зміцнення здоров'я малюків у закладі затверджена модель 

загартування дітей у дитячому садочку і сім'ї та модель організації рухового режиму дітей з 

урахуванням засобів та форм роботи з фізичної культури. Систематично з дошкільнятами 

проводиться комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів, передбачених даним планом. 

В  порівнянні з 2016 роком, захворюваність в 2017 році майже на рівні. В  порівнянні з 

міськими показниками в дошкільному закладі однією дитиною пропущено по хворобі  3,5 дня, 

по місту – однією дитиною пропущено 5,09 дня.  

Рівень захворюваності в дошкільному закладі в порівнянні з минулими роками 

становить: 

 

Порівняльний аналіз захворювання  за роками: 

Назва 

захворювання 

Всього випадків Кількість випадків на тисячу 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

ГРВІ 279 218 170 108 102 1029 738,9 576 366 366 

Грип - - 1 - - - - - 0 0 

Скарлатина 2 1 1 - 1 7 3,4 3,4 0 3,6 

Вітряна віспа 16 1 - 1 67 59 3,4 - 1 241 

Коклюш  - - - - - - - - 0 0 

Еп. паротит - - 1 - - - - 3,4 0 0 

Токсикоінфекція 

харч. 

- - - - - - - - 0 0 

Дизентерія - - - - - - - - 0 0 

Чесотка - - - - - - - - 0 0 

Другі 

захворювання 

- - - - - - - 3,4 0 0 

Всього: 297 220 173 109 170 1095 745 586 109 611 

Пневмонія 8 5 3 2 4 29 16,9 10 2 14,3 

Бронхіт 13 11 8 3 6 47 37 27 3 21,5 

Брон.астма - - - - - - - - 9 0 

Отит 17 18 15 9 12 62 61 50,8 1 43 

Ангіна - - 1 1 1 1 - 3,4 0 3,6 

Гастрит  - - - - - - -- - 0 0 

Дерматит  - - - - - - - - 0 0 

Коньюктивіт  - - - - 2 - - - 0 7,2 

Стоматит  - - - - - - - - 0 0 

Тонзиліт  - - 4 - - - - 13,5 0 0 

Інші захворювання 12 9 4 - 1 40 30,5 13,5 0 3,6 

Всього: 50 43 35 15 26 184 145,7 118 51 93,5 

Травми - 1 - - - - 3,4 - 0 0 

Фізичний 

розвиток 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2015 

На 

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

Гармонійний 277 (96%) 289 (97,7%) 285 (98,6%) 291(98,7%) 271(97,6%) 

Велика маса тіла 5 (1,7%) 5 (1,7%) 3 (1%) 3(1%) 2(0,7%) 

Дефіцит маси 0 0 0 0 0 

Високий зріст 1(0,3%) 0  0 1(0,3%) 2(0,7%) 

Низький зріст 4 (1,3%) 1 (0,4%) 1 (0,3%) 0 3 (1%) 

Всього дітей 287 295 289 295 278 
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 2013 2014 2015 2016 2017 
Пропущено однією 

дитиною: в ДНЗ 
5,95 8,6 5 3,9 3,5 

Пропущено однією 

дитиною: в місті 
5,8 5,9 5,9 5,3 5,8 

Всього випадків на 

1000 дітей:  в ДНЗ 
1030 1280 891,5 420 705 

Всього випадків на 

1000 дітей: по місту 
885,52 932,6 925,8 869 921 

 

Аналіз 

захворювання по вікових групах в ДНЗ №1 за 2017 рік в порівнянні з 2016 роком 

(примітка: верхній показник – за 2017 рік, нижній показник – за 2016 рік) 
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«
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о
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»
  

7
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Кількісний 

склад за списком 
19/ 

24 

25/ 

27 

23/ 

25 

19,5/ 

23 

20/ 

24 

28 

20 

26,5 

23 

26,5 

20 

14 

14 

30 

31 

28 

20 

 
Пропущено з 

хвороби однією 

дитиною 

7,4/ 

3 

4/ 

2,3 

12/ 

6 

0,7/ 

1,7 

7,8/ 

2,6 

 

1,8 

2 

0,64 

0,18 

0,64 

2 

0,7 

1,07 

2,4 

3,1 

1,5 

3,5 

Кількість 

пропусків 

дітоднів по 

захворюванню 

141/ 

73 

101/ 

63 

239/ 

158 

16,5/ 

41 

18,8/ 

63 

53 

32 

82 

16 

82 

37 

132 

15 

72 

96 

42 

70 

Середня 

тривалість 

одного 

захворювання 

6,4/ 

6,6 

5/ 

4,5 

6/ 

6 

2,4/ 

2,1 

4,7/ 

1,8 

8,8 

4,5 

4,82 

5 

 

4,82 

2,15 

5 

5 

5 

5,3 

3,5 

5,4 

Кількість 

випадків 

захворювання 

22/ 

11 

19/ 

14 

41/ 

25 

2,2/ 

8 

4,5/ 

8 

6 

7 

17 

3 

17 

9 

22 

3 

 

14 

18 

12 

13 

Кількість 

випадків на одну 

дитину 

1,2/ 

0,45 

0,76/ 

0,5 

2/ 

1 

 

0,1/ 

0,4 

0,18/ 

1,3 

0,2 

0,4 

0,65 

0,1 

0,65 

0,5 

0,12 

0,2 

0,5 

0.6 

0,4 

0,7 

Кількість часто і 

довготривало  

хворіючих дітей 

0/ 

0 

 

1/ 

0 

0/ 

2 

0/ 

0 

0/ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Індекс здоров’я 90%/ 

95% 

92% 

95% 
79% 

91% 

74% 

89% 

76% 

92,5% 

81% 

89% 

87% 

99% 

87% 

90% 

89% 

98% 

94% 

70% 

91% 

71% 

Середня 

відвідуваність 

становить 

11 

13 

17,5 

18 

16 

14 

12,7 

12 

18,6 

17 

13,25 

12 

15,6 

11,4 

15,6 

11 

12 

8 

23 

18 

19 

13 

 Збільш

илась   

Знизил

ась 

Залиш

илась 

майже 

на 

рівні 

Залиш

илась 

майже 

на 

рівні 

Залиш

илась 

майже 

на 

рівні 

Знизил

ась 

Знизил

ась 

Знизил

ась  

Знизил

ась  

Знизил

ась  

Знизил

ась  

 

В порівнянні з минулим роком захворюваність зменшилась у  групах: «Пізнайки», 

«Сонечко», «Всезнайки», «Чомусики», «Грайлики», «Перлинки», «Добрики»,  збільшилась в 

групах: «Дзвіночки», «Краплинки», «Зайченята», «Всезнайки». 
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Найбільша кількість пропусків по захворюваності спостерігається в групах «Зайченята» 

(Єнжиєвська В.А.), «Краплинки» (Архіпова Н.Є.) та в групі  раннього віку «Дзвіночки» 

(Зеленська Л.А..). 

Вірогідними причинами такого стану може бути: порушення режиму проведення 

ранкової та денної прогулянки,  не  в повній мірі збереження вимог до організації ранкового 

фільтру;  набір дітей в групу раннього віку починався з вересня місяця, як наслідок, період 

адаптації співпав з прохолодною і сирою погодою в жовтні-листопаді місяцях, що спричинило 

підвищення застудних захворювань. 

 Проте найвищими показниками по середньому відвідуванню дітей дошкільного закладу 

є у вихователів Трофимець Л.А. «Перлинки», Гришкової О.В. «Добрики», Кузьменко Ю.П. 

«Всезнайки»,   Архіпової Н.Є. «Краплинки»,  

Організація роботи закладу та організація оздоровлення дітей в дошкільному закладі в 

літній період проводиться у відповідності до Рекомендації по проведенню літньої оздоровчої 

роботи з дітьми в дошкільних закладах; Інструктивного листа Міністерства освіти України 

про оздоровлення влітку та у відповідності до Плану роботи на оздоровчий період, який  

обговорюється та схвалюється педагогічною радою в травні місяці.  

План роботи педагогічного колективу в літній період направлений на виконання оздоровчих та 

освітніх завдань, а саме:  

 Оздоровчі завдання: 

 створення  умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом упровадження 

сучасних здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних освітніх технологій; 

 дотримання розпорядку дня, враховання чергування фізичних, психічних навантажень та 

відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей на свіжому повітрі, 

відповідність тривалості сну віку дітей; 

 підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої 

безпеки та захисту життя дітей; 

 забезпечення достатньої рухової активності, насиченої  рухливими, 

спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями; 

 проведення  загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних вимог; 

 організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму. 

 Освітні завдання: 

 спрямування освітньо-виховної  роботи в літній період на інтеграцію різних 

видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та 

комплексному вирішенню освітніх завдань визначених Базовим компонентом 

дошкільної освіти та чинними Програмами; 

 розвиток  пізнавальних здібностей дошкільнят через ознайомлення дітей з природою 

влітку, використовуючи епізодичні та довготривалі спостереження, пошукову,  

дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками, засоби художньої літератури; 

 збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів специфічної 

дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-

мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо;  

 планування життєдіяльності дітей здійснювати за блочно-тематичним принципом. 

                Додатками до Плану роботи на оздоровчий період є: 

 окремий План проведення свят, розваг, масових заходів спортивного та музично - 

естетичного  циклу на літній період 2018 року; 

 розклад освітньо - виховного процесу в групах; 

 розпорядок дня для діючих груп. 

     Комплексний план загартовуючих і оздоровчих заходів складений окремо для кожної вікової 

групи,  входить до загального Плану роботи на оздоровчий період та до освітніх перспективно-

календарних планів на діючих групах і розміщений на  загальному стенді «Для вас, батьки!» , в 

батьківських куточках кожної діючої групи. 
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            Проте робота  дошкільного закладу в літній період була організована у відповідності до 

наказу  управління освіти №116-ОД від 29.05.2018 «Про організацію роботи закладів дошкільної 

освіти в літній період 2018 року», на підставі якого дошкільний заклад працював з дітьми  з 

01.06.по 15.06. та з  01.08.2018-31.08.2018. В період з 18.06. по 30.07.  вихованці  дошкільного 

навчального закладу з відвідували  ДНЗ №7. 

Аналіз оздоровлення дітей ДНЗ №1 в літній період: 

 
 2014 

р. 

2015 

р. 

2016 

р. 

2017 

р. 

2018 

р. 
Загальна кількість дітей станом на 

31.05. 
285 295 284 264 253 

Кількість функціонуючих груп 3 3 8 4 6 
червень  62 58  49  58 
 9 11  8  11 
липень 25 33  22  28 
 3 7  4  5 
серпень 25 16  18  40 
 3 1  3  7 
Теоретична калорійність в 

середньому склала: 
1537,

1 

(82%) 

1360,2 

72% 

1592,2 

85% 

1698,7 

91% 

1595 

85% 

Порушення технології приготування 

їжі: 
відсу

тні 

відсу

тні 

відсу

тні 

відсу

тні 

відсу

тні 

 

Захворюваність дітей в літній період: 

                                                      

  2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

червень на одну дитину 0 0,02 0 0 0 

 випадків на 

тисячу 

0 3,3 0 0 0 

 травмат. випадків 0 0 0 0 0 

липень на одну дитину 0 0 0,02 0 0 

 випадків на 

тисячу 

0 0 3,4 0 0 

 травмат. випадків 0 0 0 0 0 

серпень на одну дитину 0,01 0 0 0 0 

 випадків на 

тисячу 

3,5 0 0 0 0 

 травмат. випадків 0 0 0 0 0 

 

Питання захворюваності, відвідування, організації літнього оздоровлення та підсумки 

організації оздоровлення дітей в літній період розглядались та обговорювались на виробничих 

нарадах, на нарадах при завідуючій, фіксувались  в наказах по дошкільному закладі. 

         Протягом навчального року медичними працівниками та адміністрацією на заняттях з 

фізичної культури проводились заміри моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати 

замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах 

норми від 64% до 96%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв. 
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        Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД: відпрацьовувались дії в створених 

ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, переглядались діафільми, була 

організована виставка дитячих малюнків з протипожежної тематики. 

Упродовж року проведені тематичні Тижні:  

 12 вересня 2017 року  - Всеукраїнський Олімпійський урок в рамках заходів Дня 

фізичної культури і спорту ; 

 З 04.09.2017 р. - місячника безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі!» ; 

 З 20 листопада по 24 листопада 2017 року та з 22 травня по 25 травня 2018 року 

проходили  Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності; 

 З 15.01. по 19.01. 2018 року проведений Тиждень Здоров’я.  

 14 березня  - спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я»  

На виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки 

дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, затвердженого розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 28 березня 2018 № 231-р, листа Міністерства освіти і науки України від 

16.05.2018 № 1/9-307 «Щодо проведення Тижня безпеки дорожнього руху», з метою 

проведення комплексної профілактичної роботи щодо запобігання дитячого дорожньо-

транспортного травматизму, для забезпечення широкої роз’яснювальної роботи щодо 

пропаганди безпеки дорожнього руху з 21 по 25 травня 2018 року було організовано    

проведення  Тижня безпеки дорожнього руху. 

     Проведена робота сприяла активізації та підвищенню ефективності самоосвітньої 

роботи педагогів, освітньо-виховної роботи з дошкільниками по формуванню правил безпечної 

поведінки в довкіллі,  виробленню довільної безпечної поведінки дітей в довкіллі, накопиченню 

методичних розробок, авторських напрацювань, систематизації матеріалів по ОБЖД. 

З метою вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, профілактики 

захворювань і збереження здоров'я дітей складено та затверджено педагогічною радою  «План 

роботи закладу з проблеми фізкультурно-оздоровча робота та заходи по зміцненню 

здоров'я дошкільників» на 2018 рік. 

 

Організація харчування дітей 
Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється у 

відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту» (ст. 35. Організація харчування дітей 

у дошкільному навчальному закладі), чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови 

Кабміну України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», за № 1591 від 22.11.2004р., Наказу МОЗ і МОН України за № 242/329 від 

01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах».  

Протягом року велика увага приділялась процесу організації харчування в дошкільному 

закладі, а саме: 

- відпрацюванню режиму й графіка харчування дітей;  

- прийому продовольчої продукції гарантованої якості;  

- збереженню та дотриманню термінів реалізації продуктів; 

-  дотриманню технології приготування їжі;  

- складанню перспективного меню;  

- організації збалансованого харчування у відповідності з натуральними та 

грошовими нормами;  

Відповідальними особами вчасно подавалась заявка-замовлення на постачання харчових 

продуктів і продовольчої сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та 

затверджених норм харчування. 

У дошкільному навчальному закладі  встановлено 3-х разове харчування. . Колективом 

закладу вчасно подається заявка-замовлення на постачання харчових продуктів і продовольчої 
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сировини в залежності від кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм 

харчування. 

Стан забезпечення закладу продуктами харчування залежав від рівня і обсягу 

фінансування підприємств, що постачають продукти харчування. 

Добовий харчовий раціон складається із наявного набору продуктів відповідно до вимог 

постанови Кабміну України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах». 

Продукти харчування протягом 2017 року завозились згідно рішення тендерного 

комітету: 

ТОВ «Ворожба» - м'ясо яловиче; 

ТОВ «Мастерпродукт-2005»-масло вершкове 73% жирності, сир кисломолочний, 

молоко; 

ФОП Боброва Т.М. – хлібопродукти; 

МПП «Праід» - риба свіжоморожена; 

ФОП  Ковальов С.А.- яйце куряче, дріжджі; 

ФОП Брускова Х.Д. – цукор, олія, борошно, макаронні вироби, паста томатна, повидло, 

чай, какао, сіль, лист лавровий, крупи: рис, горох, манка, вівсянка, перлова, ячна, пшенична; 

ТОВ «Продакорд »- м`ясо птиці; 

ФОП Смолка С.І. -  печінка свиняча, м’ясопродукти (сосиски), овочі: капуста, помідори, 

огірки, цибуля; 

ФОП  Пискун - печінку свинячу, овочі ,сосиски, цукор, олія, борошно, чай; м'ясо 

свійської птиці; 

ТОВ «Ворожба» - яловичина -1категорії; 

ФОП  Лемешенко О.А .- масло вершкове,сир твердий,сир кисломолочний. 

 Комірником своєчасно надавались замовлення на продукти, і раз на три дні подавались 

уточнені заявки. 

 Аналіз виконання заявок на харчування показав, що продукти були завезені не в 

повному обсязі. М’яса завезено – 2,346т, а це 81% від норми,  

риби –1, 027т, що становить 79%, масла вершкового – 520,8 кг, це 86%, молока – 8,452т це 

становить 64%, яйце куряче – 8, 043шт., 59%, сиру кисломолочного  1,116т, - 86%. 

За 2017 рік було заготовлено овочів: картоплі – 7 т, капусти – 1,5 т, моркви – 1,0 т, 

цибулі – 1,1т, буряка – 1.3т, сухофруктів – 400 кг. В осінній період було завезено соку – 88,00 л 

та яблук – 445 кг. 

Комісією з бракеражу продуктів харчування приймались якісні продукти, з повним 

пакетом документів. 

   За минулий рік майже на 100% виконано норми з  хліба житнього, борошна, картоплі, 

риби, сухофруктів, сиру твердого, сиру кисломолочного, олії, круп, цукру, масло вершкового. 

           Не в повному обсязі виконано з хліба пшеничного, овочів, яйця курячого, молока, 

м’яса, соку, кондитерських виробів. Аналіз свідчить про те, що погіршились показники з овочів 

на 4 %, соку на 4%, кондитерських виробів на 33%, яйце куряче на 10%, а покращились 

показники з таких продуктів: хліба пшеничного на 11%, олії на 11%, сухофруктів на 10%, сиру 

кисломолочного на 5 %, сиру твердого на 60%, борошна на 16% та молока на 7%. 

В цілому аналіз калорійності за 2017 рік становить 82%, це вище на 5 % в порівнянні з 

2016 роком, білків збільшилося на 8%, жирів на 6%, вуглеводів на 5%. На основі 

накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину проводився аналіз та 

корекція виконання натуральних норм харчування . 

Натуральні норми харчування у 2017 році виконано  на 79%.  

Проте С – вітамінізація блюд в закладі не проводилась. 

Причиною такого дисбалансу в виконанні норм, як і раніше, є неповне виконання заявки 

на харчування за рахунок недофінансування.  

Вартість харчування за 2017 рік була в групах дітей дошкільного віку в середньому  

становила  20,18 грн.,  в групах раннього віку - 15,08 гривні. 
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За показанням лікарів в дошкільному закладі було організовано дієтичне харчування 

дітей. 

Аналіз харчування дітей в ДНЗ №1 

Продукти Видано від встановлених норм 

2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 

М'ясо 56% 68% 63% 83% 80% 

Сир (кислий) 22% 76% 71% 84% 89% 

Молоко 72% 70% 65% 69% 76% 

Риба 96% 80% 69% 69% 96% 

Сир (твердий) 2% 60% 20% 40% 100% 

Яйця 60% 60% 40% 70% 60% 

Масло вершкове 67% 67% 62% 83% 90% 

Олія 111% 100% 100% 100% 111% 

Фрукти 11% 0 13% 6% 7% 

 Сік  0 20% 0 14% 10% 

Овочі  57% 71% 76% 67% 63% 

Сухофрукти 50% 100% 100% 90% 100% 

Картопля 137% 99% 101% 100% 96% 

Борошно 92% 100% 96% 92% 108% 

Цукор 78% 84% 51% 80% 93% 

Крупа,мак. вироби 76% 84% 84% 87% 89% 

Кондитерські вироби 0 47% 47% 93% 60% 

Теоретична 

калорійність 

харчування 

1324 

(71%) 

1353 

(72%) 

1302 

(70%) 

1434 

77% 

1537 

82% 

                    

 В цілому аналіз калорійності за 2016 рік становить 82%, а це вище на 5% в порівнянні з 

2016 роком. Білків збільшилося на 8%, жирів на 6%, вуглеводів на 5%. Причиною дисбалансу в 

виконанні норм є збільшене, але все ж не повне виконання заявки на харчування за рахунок 

недофінансування.      

Отже, як і в попередні роки, основна проблема – дефіцит в раціоні дитячого харчування 

білкових (м'ясо, риба, сир, яйця, фрукти, соки,) і вітамінних компонентів. 

  З метою економії бюджетних коштів за допомогою батьків заготовили – 7  т картоплі , 

сухофруктів 400 кг. 

За показаннями лікарів  в закладі організоване дієтичне харчування дітей. Потребувало 

дієт харчування 20 дітей - стіл № 5, з діагнозами: 

- ацетонемічний синдром - 10 дітей; 

- дискенезія ЖВШ - 3 дитини; 

 - пієлонефрит -1 дитина; 

- холецистит - 3 дітей 

- алергічні захворювання – 3 дитини; 

- захворювання ЖКТ - 3 дитини. 

Бракераж сирої продукції здійснюється комірником, шеф-кухарем із залученням старшої 

медичної сестри. 

Складання меню-розкладу здійснюється старшою медичною сестрою, шеф-кухарем на 

підставі двотижневого меню та вчасно підписується керівником закладу. Працівники, які 

займаються з організацією харчування дітей, вчасно проходять обов'язкові медичні огляди 

відповідно до чинного законодавства. 

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю справного технологічного і холодильного 

обладнання, кухонним та столовим посудом, миючими і дезінфікуючими засобами, інвентарем, 

санітарним і спеціальним одягом. 
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За 2017 рік було придбано  холодильник «Атлант», казан на 50 л.  

 

Упродовж 2017 року спеціалісти санітарно – епідеміологічної служби управління освіти 

адміністрації здійснювали контроль за організацію харчування дітей у ДНЗ  (19.04.2016  р., 

06.07. 2016 р. ). Було проведено моніторингові лабораторні дослідження, виконано кількісну 

оцінку якості та безпечності харчування, інших факторів середовища життєдіяльності. 

Досліджено: 

Змиви на санітарно- показову мікрофлору з обладнання та посуду – 64, змиви на 

наявність яєць гельмінтів – 20, змивів з овочів на наявність яєць  гельмінтів – 10, позитивних – 

немає; 

 На калорійність – 3 зразки, відхилень від меню-розкладки не встановлено, коефіцієнт 

виконання (КВ) калорійності в межах допустимому відхиленні ± 5%; 

Проб овочів на вміст нітратів, пестицидів, радіонуклідів, солей в’язких металів – по 1 

зразку, відповідають НД; 

Піску на наявність яєць гельмінтів – 9 зразків, позитивних – немає. 

  Обстежено дітей: 

На ентеробіоз – 30, копрологічно – 20, інфікованих дітей – не виявлено. 

Таким чином, за результатами об’єктивних ( лабораторних та інструментальних) методів 

досліджень порушень санітарно-гігієнічних норм та правил у закладі не встановлено. 

Санітарно- мікробіологічне дослідження : 

20 змивів на яйця гельмінтів; 

Вода питна; 

64 змиви на санітарно-показову мікрофлору. Позитивних проб – немає. 

Готових страв на мікробіологічні показники – 1, відібрані зразки відповідають вимогам 

НД. 

Мікроклімат 8 груп, показники в нормі. 

Документація щодо організації харчування дітей в дошкільному закладі ведеться 

старшою медичною сестрою відповідно до Інструкції харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах (Наказ МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. за № 298/227). 

Завідуючою Нселевською О.В. здійснюється щоденний контроль за роботою харчоблоку 

щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення документації з 

питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, спецодягом; 

маркуванням та використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні з 

бази; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими 

засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; санітарно-гігієнічного 

стану харчоблоку та допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; 

товарне сусідство  тощо.        

      Зауваження стосувались своєчасної заміни спецодягу, порціювання блюд, оновлення 

маркування посуду, щодо своєчасного та якісного проведення генерального прибирання; щодо 

дотримання режиму видачі готових страв, та зберігання добових проб. 

Під час перевірки групових приміщень контроль з боку завідуючої Неселевської О.В. 

був направлений на створення умов для харчування дітей.     

Старшими медичними сестрами  Ольшанченко І.В., Рубан Л.В. при перевірці організації 

умов харчування на групах були зафіксовані недоліки: 

- відсутнє маркування місця для збереження халатів (групи: «Всезнайки», «Сонечко, 

«Веселка», «Зайченята»); 

- неналежний санітарний стан ( групи: «Краплинки», «Веселка», «Всезнайки»); 

- відсутня інструкція з миття іграшок (група «Перлинки») 

- потребує заміни халат для прибирання туалету в групі «Всезнайки»; 

- відсутня карта розсаджування в  групі «Чомусики»; 

- відсутнє маркування посуду для соди (група «Пізнайки») 
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Вихователем – методистом Шалдою Н.В. здійснюється періодичне спостереження та 

аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, 

прийому їжі, роздягання та одягання дітей» . В ході перевірок були  виявлені недоліки в роботі 

педагогів:  

- не використовувався санітарний одяг дітьми під час чергування по столовій 

(вихователів Забутної О.М., Плохіх Г.В..). 

- не систематично використовувались паперові серветки під час їжі ( Забутна О.М., 

Гутянка Т.) 

Питання організації харчування дітей в ДНЗ включались в тематику батьківських зборів, 

засідань Ради закладу, розглядались на  виробничих нарад, нарадах при завідувачеві, 

висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.  

 

І.8. Аналіз результатів  взаємодії з сім’єю  та громадськістю  

Робота з батьками та забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до 

Річного  плану роботи, передбаченою в розділах:  У.1. «Взаємодія дошкільного закладу з 

сім'єю»; ІУ.2. «Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями, робота в 

мікрорайоні». Додатком до Річного плану роботи є План роботи дошкільного навчального 

закладу №1 «Дзвіночок» та НВК спеціалізованої школи І-ІІ ступенів – ліцей Шосткинської 

міської ради, що щорічно схвалюється педагогічною радою дошкільного закладу, 

затверджується завідувачем дошкільного закладу та директором школи. План передбачає 

роботу дошкільного закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до 

навчання в школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  

методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного закладу і вчителів школи, тематику 

спільних педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та 

вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей 

старшого дошкільного віку та першокласників. 

На базі дошкільного закладу працював 1 перший класи спеціалізованої школи І – ІІ 

ступенів «Ліцей». 

Для батьків та старших дошкільників у роздягальнях груп розміщені Ширми «Готуємо 

майбутнього першокласника» з рубриками: 

Що таке «готовність до школи» 

Особиста готовність до школи 

Інтелектуальна готовність  дитини до школи 

Вольова готовність дитини до школи 

Режим майбутнього школяра 

Як відповідати на дитячі запитання 

Які ви батьки 

Поради батькам 

Упродовж року підтримувались тісні зв`язки зі школою-ліцеєм №2: директором школи 

Ткаченко С.М., вчителями: Новиковою А.М.,  Бурдюг А.М., Онопрієнко Л.В., Нескоромною 

С.Ю., Шляхецькою І.П. 

Педагоги школи брали участь в проведенні батьківських зборів, в засіданнях педагогічної 

ради, відвідували заняття в групах 6 року життя,  

Взаємодія дошкільного закладу і школи упродовж року здійснювалась у таких напрямках: 

взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, бесіди з 

учителями школи; 

взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи: екскурсія вихованців 

дитячого садка в школу, проведення свят та розваг; 

взаємодія дошкільного закладу і шкіл з батьками: консультації, батьківські збори, 

дні відкритих дверей. 
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Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови реалізації 

принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, зокрема дошкільною і 

початковою. В умовах реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової 

української школи проблемні питання та шляхи їх розв’язання визначені Інструктивно-

методичних рекомендаціях МОН  України щодо забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти  (від 19.04.2018 № 1/9-249). 

 

В подальшому реалізацію принципів наступності та перспективності доцільно 

забезпечувати через: 

 вивчення Концептуальних засад реформування загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» на період до 2029 року; 

 визначення спільних тенденцій розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах 

реформування загальної середньої освіти на засадах Концепції Нової української школи;  

 спрямування роботи на пріоритетність особистісно-орієнтованого, компетентнісного, 

діяльнісного, середовищного підходів до розв’язання основних завдань дошкільної та 

початкової освіти відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (у редакції 

2012р.) та Державного стандарту початкової освіти (2018 р.); 

 узгодження змістових і технологічних аспектів здійснення освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти і початковій школі з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей дітей через обізнаність учителів початкових класів із програмами, 

методами, прийомами розвитку, виховання і навчання старших дошкільників у закладі 

дошкільної освіти та ознайомлення вихователів старших груп з освітніми програмами, 

технологіями навчання, що використовуються у першому класі початкової школи; 

 забезпечення сприятливих умов для уникнення ситуацій форсування або штучного 

сповільнення природного темпу розвитку дітей; 

 забезпечення цілісності процесу особистісного й інтелектуального розвитку дітей за 

умови внутрішнього зв’язку в змісті освітньої роботи, методах педагогічного 

керівництва, формах організації діяльності у закладі дошкільної освіти і початкових 

класах закладів загальної середньої освіти; 

 забезпечення  наступності дошкільної і початкової освіти  шляхом єдності підходів до 

організації життєдіяльності дитини шостого та сьомого (восьмого) років життя 

незалежно від соціально-педагогічних умов здобуття освіти. 

 

В роботі з родинами одним із основних завдань роботи педагогічного колективу в 

минулому навчальному році було: 

1.6. Розширення форм та видів співпраці з родинами, прозорості та відкритості роботи 

закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп в соціальній мережі 

Facebоok, блогів педагогів. 

Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і родинного 

виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу  в дошкільному закладі. Для 

батьків через проведення Днів відкритих дверей було організовано перегляд різних форм роботи з 

дітьми за темами:  

 «Чарівний світ LEGO-конструювання»; 

 «Дамо змогу дошкільнятам радість творчості пізнати» ( мовленнєво-пізнавальний 

розвиток дошкільників). 

Цікаві форми підготували і провели вихователі: Чаус О.М., Єнжиєвська В.А., Архіпова Н.Є., 

Єрьоменко К.І., Кузьміна Т.В., Кузьменко Ю.П., Кузьменко М.В.; вчитель-логопед Гетьманенко І. 

Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна вважати наявність у  

дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих стосунків між педагогами та батьками, 

зорієнтованість батьків на виховання та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти. 
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Продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт дошкільного навчального закладу, що 

створений в  березні 2013 року на платформі: jimdo.com за посиланням: http://dnz-

dzvinochok.jimdo.com/  

Розробник сайту, його креативний керівник та адміністратор – вихователь-методист 

дошкільного навчального закладу №1 Шалда Наталія Володимирівна.  

Робота сайту направлена на об’єктивне інформування громадськості про  діяльність 

дошкільного навчального закладу  та включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір 

мережі Інтернет.  

Про дієвість сайту свідчать кількість відвідувачів упродовж доби, в середньому, щодня, сайт 

відвідують понад 350-400 осіб. Кількість записів відвідувачів та користувачів сайту  в «Гостьовій 

книзі», на 15.06.18. складає понад 180 коментарів.  

Дошкільний заклад має свою сторінку у соціальній мережі Facebook: 

https://www.facebook.com/natali.metodist, на якій оперативно розміщується вся інформація і 

світлини про перебіг освітніх подій в закладі дошкільної освіти №1 «Дзвіночок». 

Вихователем-методистом Шалдою Н.В. було  ініціювано створення відкритих груп  у 

соціальній мережі Facebook.  На 15.06.2018 року  у соціальній мережі Facebook створено  вісім  

загальнодоступних соціальних груп.  Мають свої сторінки  вікові групи «Чомусики», 

«Всезнайки», «Краплинки», «Зайченята», «Веселка», «Дзвіночки», «Грайлики». Вихователь з 

фізичної культури  Казановська Г.І. є модератором загальнодоступної соціальної групи 

«Фізкультурно-оздоровча робота в ДНЗ». Найактивнішими дописувачами є Кузьменко М.В., 

Кузьменко Ю.П., Казановська Г.І., Архіпова Н.Є., Єнжиєвська В.А., Зеленська Л.А. 

Вихователь Кузьменко М.В., вчитель-логопед Гетьманенко І.В. створили і наповнюють контент 

власних блогів. Педагоги використовують сторінки блогів як засіб формування власного 

професійного іміджу у інформаційному просторі та як сучасний засіб взаємодії з колегами, 

громадськістю, батьками вихованців.  

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, 

педагоги спільно з батьками продовжували працювати  над оновленням та поповненням  ігрового 

предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб і інтересів кожної 

дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву самостійності, реалізації своїх 

задумів і бажань, формування ігрової культури дітей. Всі вікові групи придбали для користування в 

достатній кількості  LEGO – конструктори. 

Відповідно до основних ідей концепції Нової української школи, положень Державного 

стандарту початкової освіти, Базового компоненту дошкільної освіти та  з метою забезпечення 

наступності змісту та уникнення його дублювання в освітніх програмах дошкільної і початкової 

освіти доцільно змінити  аспекти взаємодії закладу дошкільної освіти і  батьків. Інформаційно-

просвітницьку роботу направити на: 

- анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення дошкільної зрілості для 

надання консультативної допомоги;  

- ознайомлення батьків з психологічними закономірностями розвитку дітей молодшого,  

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;  

- проведення Днів відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти;  

- проведення Інтернет-консультацій,  форумів для батьків;  

- проводити роз’яснювальну роботу щодо посилення  розвивальної і виховної складової 

освітнього процесу, надання пріоритету соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів 

пізнавальної діяльності тощо.  

Продовжувати працювати над  розширенням форм та видів співпраці  родинами. 

 

І.9. Аналіз результатів  роботи психологічної служби 
Річний план психологічної служби був підпорядкований напрямкам роботи дошкільного 

навчального закладу з урахуванням основних завдань роботи практичного психолога на 2017– 2018 

навчальний рік. Впродовж року психологічним супроводом були охоплені батьки, діти, педагоги 

ЗДО. Супроводжувалися питання підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, 

http://dnz-dzvinochok.jimdo.com/
http://dnz-dzvinochok.jimdo.com/
https://www.facebook.com/natali.metodist
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адаптації вихованців молодших груп до нових умов перебування, формування у батьків свідомого 

ставлення до своїх обов’язків, інтеграції дітей групи ризику і з особливими потребами в освітній 

простір закладу, розвитку у педагогів відповідних психологічних знань для роботи з дітьми та 

батьками. Завдання роботи були реалізовані через виконання основних складових річного плану 

психолога.   

В межах організаційно – методичної роботи були підготовлені матеріали до семінарських 

занять і консультацій з педагогами і батьками закладу, розроблені тематики засідань творчої групи на 

тему: «Психологічний супровід дитини у сучасних умовах», підготовлені заходи до тижнів  

толерантності і психології «Я відкритий для тебе», «Психологія в моєму житті», акцій «16 днів без 

насильства», «Жити в світі, де є ВІЛ», упорядковані корекційно – розвивальні заняття для роботи з 

дітьми різних категорій, створені банки даних на дітей кожної вікової групи, підібрана література і 

розвивальні посібники. 

Підвищення фахового рівня психолога відбувалося через участь у міських семінарах впродовж 

навчального року. Були підготовлені виступи, практичні вправи, інформаційні повідомлення на теми: 

«Психологічна допомога дітям з особливими освітніми потребами, які опинилися у складних 

життєвих обставинах», «Психологічні аспекти конструктивного спілкування з батьками в умовах 

дошкільного закладу». Практичний психолог брала участь у засіданнях диспут – клубу «Психолог в 

професії» на теми: «Самоосвіта та особистісне зростання практичного психолога як запобіжник 

професійного вигорання», «Психологічний тиск. Прийоми психологічного самозахисту та 

самозбереження», «Роль психолога у розвитку ігрової діяльності дітей». 

Упродовж року збиралася інформація та готувалися повідомлення,  довідки, виступи до 

педагогічних рад, що стосувалися висвітлення проблем, пов’язаних з формуванням у дітей логічного 

мислення, впровадження інноваційної діяльності та ін.. 

Тематика виступів на засіданнях педагогічної ради у 2017 – 2018 н. р.: 

1. Про створення безпечних психологічних умов зростання та виховання дошкільників. 

2. Психологічний супровід інноваційної діяльності педагогів. 

3. Про стан соціально – психологічної та емоційно – вольової готовності старших 

дошкільників до навчання у школі та рекомендації щодо усунення недоліків у виховній роботі. 

 Індивідуальним консультуванням охоплювалися батьки, педагоги та інші спеціалісти закладу, 

що дозволило зробити психологічний супровід дітей більш ефективним.  

Значний відсоток відвідування консультацій мали батьки дітей шестирічок (6 – й рік життя), 

батьки дітей першої молодшої групи (3 – й рік життя), групи ризику і з особливими освітніми 

потребами.  

Зверталися родини за роз’ясненням проблем підготовки дітей до школи (інтелектуальна, 

мотиваційна, особистісна готовність), формування навичок конструктивного спілкування з 

однолітками, розвитку самооцінки, вибору школи відповідно до здібностей дитини та ін. 

Впродовж навчального року відвідали консультації з різних питань педагоги:  Кузьміна Т.В., 

Єрьоменко К.І., Трофимець Л.А., Кузьменко Ю.П., Єнжиєвська В.А., Чаус О.М., Зеленська Л.А., 

Архіпова Н.Є., Кузьменко М.В., Забутна О.М., Казановська Г.І., вчитель – логопед Гетьманенко І.В., 

Гришкова О.В., музичний керівник Тюпенко К.М. Не відвідували консультації Плохих Г.В., Лейко 

О.О. 

Окрім того, практичний психолог спільно з іншими спеціалістами проводила роботу у 

консультпункті, виконувала замовлення щодо прийому батьків дітей з питань підготовки до школи у 

своєму мікрорайоні, а також брала участь у роботі консультпункту, організованого в закладі для 

сімей учасників АТО та дітей  з особливими освітніми потребами.  

До планової діагностичної роботи з метою визначення коефіцієнту сформованості компонентів 

психічного розвитку за методикою В. Манової – Томової  залучилися  і діти віком від двох до трьох 

років. Отримані результати  надавалися психологом  на засідання психолого – педагогічного 

консиліуму. Педагоги Зеленська Л.А., Гришкова О.В. мали змогу визначити актуальні питання 

всебічного розвитку дитини в умовах групи, розвитку навичок самообслуговування, розвитку умінь 

руки, формування емоційно – соціальної сфери. Були окреслені важливі проблеми групи 
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«Дзвіночки», визначені пріоритети у роботі педагогів з дітьми цього вікового періоду, окреслені 

перспективи. 

 За методикою В. Манової – Т. Томової обстеження дітей раннього віку дало наступні 

результати: високий рівень мали 3 дітей (14%), нормальний рівень – 19 дітей (86%), дітей зі слабким 

рівнем – не виявлено. З а результатами діагностики були надані рекомендації вихователям, батькам, 

вчителю – логопеду. 

Психологічний супровід здійснювався дітей молодших груп: «Веселка», «Всезнайки». За 

методикою П.О. М’ясоїд  проводилося  обстеження рівня психічного розвитку. Були взяті до уваги 

наступні компоненти психіки: відчуття, сприймання, запам’ятовування, увага, гра, спілкування, 

мовлення, емоції, самостійність, саморегуляція. Вихователі за результатами обстеження отримали 

консультативну допомогу практичного психолога. Надані були рекомендації Кузьменко Ю.П. щодо 

педагогічного супроводу Гапоненко Д., яка має проблеми зі здоров’ям і поведінкою.   

Батьки вихованців других молодших груп найбільше зверталися за консультативною 

допомогою щодо вирішення питань проблемної поведінки дітей під час проходження ними кризи 

трьох років, розвитку пізнавальних процесів та ігрової діяльності. Консультативною допомогою були 

охоплені 45% батьків групи «Веселка» і 50% групи «Всезнайки».  

Психологічний супровід здійснювався і дітей п’ятого року життя, з якими проводилася 

діагностична робота за методикою З.С. Карпенко з метою визначення  проблем у емоційній сфері. У 

групі «Сонечко» з обстежених дітей Ошомок А. має проблеми у емоційній сфері, а саме середній 

рівень тривожності, а також має проблеми у пізнавальному розвитку і мовленні. У інших дітей не 

виражений жодний психологічний стан, який потребує корекції відповідно до параметрів 

діагностики. Серед вихованців групи «Сонечко» були і діти з вадами мовлення, які після обстеження 

практичним психологом, були направлені на ПМПК і зараховані до логопедичної групи. В групі 

«Чомусики» вдалося  встановити, що Єрмоленко Я. має середній рівень тривожності. З дитиною 

проводилися індивідуальні корекційно – розвивальні заняття. З іншими дітьми середніх груп 

проводилась корекційно – розвивальна робота за програмою «Золоті краплинки» і за програмою С.В. 

Крюкової «Дивуюсь, злюсь, боюсь, хвалюсь і радію». 

Діти старших груп «Гайлики», «Краплинки», «Пізнайки», «Зайченята»  пройшли планове 

діагностичне обстеження за методикою А. Керна – Є. Йерасика,  в якому брали участь у травні 2018 

року . Обстежено 81 дитина. 

Зведена таблиця результатів  психологічної готовності дітей старших груп  до навчання у школі 

у травні 2018 р. 

№ Група Підлягало 

обстеженню 

Всього                                                         

обстежено 

Рівні готовності 

Високий % Середній % Низький % 

1 Зайченята 20 14 11 79 3 21 0 0 

2 Краплинки 23 20 13 65 7 35 0 0 

3 Грайлики 14 10 7 70 3 30 0 0 

4 Пізнайки 24 19 7 37 12 63 0 0 

 Всього: 81 63 38 60 25 40 0 0 
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В старших групах не застосовувалась діагностика за методикою А. Біне – Т. Сімона тому, що 

діти, яким на момент обстеження не виповнилося шість років, не підуть до школи, а залишаться в 

старших групах повторно.  

В рамках психологічного супроводу 2017-2018 н. р. практичним психологом Лагодою С.О. 

серед дітей логопедичної групи були проведені наступні види роботи: діагностичне вивчення 

пізнавальної сфери на момент зарахування дитини до логопедичної групи (квітень 2017 року), 

діагностичне вивчення пізнавальної та емоційно – вольової сфери  за методиками З.С. Карпенко, А. 

Біне – Т. Сімона (листопад - квітень), корекційно – розвивальна робота з дітьми, які за рішенням 

ПМПК мають рекомендації  займатися за індивідуальними конспектами, корекційно – розвивальні 

заняття  з групою дітей за програмою Л. Глобиної та О. Хомин. з метою розвитку емоційної сфери 

(січень - лютий).  

Відповідною роботою були охоплені і діти «групи ризику» та з особливими освітніми 

потребами.  Підгрупова робота проводилась з дітьми старшого дошкільного віку: Жовтоножко В. 

(страхи), Волкова А. (сором´язливість), Шевцов Д., Суховайненко С.  (імпульсивність),  Афанасенко 

П., Федченко Д., Кривуляко Д. (тривожність), Журавель П., Кривонос А., Безкоровайна А. 

(невпевненість);  з дітьми молодшого дошкільного віку: Сігаєв Н. (аутизм), Ошомок А. (низький 

рівень пізнавального розвитку, недорозвинення мовлення), Гапоненко Д. (тривожність, епілепсія) та 

ін . 

 Пріоритетними завданнями роботи практичного психолога  на 2018 – 2019 навчальний 

рік є: 

сприяти психологічній просвіті батьків і педагогів у формуванні у них знань про індивідуальні 

особливості дітей кожного вікового періоду; 

сприяти успішній інтеграції дітей з особливими освітніми потребами і «групи ризику» в 

соціальний простір ДНЗ; 

продовжувати роботу щодо здійснення системного підходу у питаннях забезпечення 

наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку і початкової ланки школи; 

сприяти розкриттю творчого потенціалу молодих спеціалістів ЗДО і створенню оптимальних  

умов адаптації їх на робочому місці; 

формувати у педагогів знання, уміння та навички щодо роботи з батьківським колективом груп. 

 

І.10. Аналіз організації та результатів  обліку дітей закріпленої території   і 

здійснення соціально-педагогічного патронату 
Керуючись пунктом 4 делегованих повноважень статті 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтею 13 Закону України «Про освіту», статтею 18 Закону України 

«Про загальну середню освіту», статтею 19 Закону України «Про дошкільну освіту», статтею 19 

Закону України «Про охорону дитинства», на виконання листа Міністерства освіти і науки України 

від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», рішення виконкому 

від 150.05.2018  №123  «Про ведення  обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів у 2018 році», 

наказу управління освіти Шосткинської міської ради від 29.05.2018 №115 - ОД «Про ведення обліку 

дітей дошкільного віку у 2018 році», наказу по  закладі дошкільної освіти№1 «Дзвіночок» від 

04.06.2018 №73-ОД «Про  облік дітей дошкільного віку у 2018 році» з метою  прогнозування мережі   

закладів дошкільної освіти відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття 

громадянами дошкільної освіти було затверджено територію   обслуговування за закладами 

дошкільної освіти,    призначено уповноважених для виконання роботи, пов`язаної з обліком дітей 

дошкільного   віку.  До 15.06.2018 створено робочу групу з обліку дітей та забезпечено умови для їх 

роботи. До 15.06.2018 по 15.08.2018 складено списки дітей, які проживають на закріпленій території. 

Так станом на 01.09. 2018 на території нараховувалось: 

 

Навчальний 

рік 

Кількість 

дітей 

Охоплено 
дошкільною 
та шкільною 
освітою 

Охоплено 
соціально-
педагогічн

им 
патронато

м 

Не 
охоплено 
дошкільн
ою 
освітою 

Примітка 
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2014-2015 406 241 - 165  

2015 -2016 399 241 - 158  

2016-2017 388 215 - 173  

2017-2018 365 266 - 99  

2018-2019      

Дітей з розумовими та фізичними вадами на закріпленій території – виявлено 2 дитини. 

Діти старшого дошкільного віку 100% охоплені дошкільною освітою по мікрорайону 

обслуговування. 

Упродовж року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця 

уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей , за 

результатами яких складалися акти, за потреби надавалась психолого-педагогічна допомога. В 

ДНЗ створений та постійно  поновлюється соціальний паспорт. 

 

І.11. Аналіз результатів  адміністративно-господарчої діяльності          
 Матеріальна база дошкільного навчального закладу  у задовільному стані. Дошкільний 

навчальний заклад забезпечено необхідним обладнанням, меблями та м’яким інвентарем, що 

знаходиться у задовільному робочому стані. 

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці 

співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі 

проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та 

закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в закладі.  

На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з 

працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з 

охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились 

інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог. 

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані 

майже стовідсотково. Залучені кошти, отримані від благодійних внесків батьків. 

 Так упродовж 2017-2018 навчального року та в рамках заходів щодо  підготовки матеріально - 

технічної  бази закладу дошкільної освіти №1 «Дзвіночок» до нового навчального року за 

рахунок бюджетних коштів на загальну суму 346 635 грн. придбані дитячі меблі, комплект 

шафів для книг для методичного кабінету, мультимедійна дошка,  електрообладнання та 

проведено заміну 27 вікон. 

 За рахунок бюджетних коштів Сума 

1.  Інтерактивна дошка «Moly Board» 37 080,00 

2.  6 столів «ромашка»  5 563,00 

3.  Комплект шафів для книг (метод.каб.) 6 310,00 

4.  Комплект меблів (6столів) 28 шт. стільців 12 292,00 

5.  Електрична сковорода на харчоблок  20 700,00 

6.  Заміна 27 вікон 264 690,00 

Всього:  346 635,00 

  

  Поточний ремонт групових приміщень та інші заходи щодо зміцнення матеріально-технічної 

бази дошкільного закладу  виконано на загальну суму 94 292.18 грн.:  

Група 
Матеріал Кошти 

грн. 

«Дзвіночки» 
Заміна вікна в умивальній кімнаті  4 866 

Установка та реконструкція умивальників  4 077 
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«Всезнайки» 

Придбання ігрової стінки «Кораблик» 1 722.80 

Придбання посуду  310 

Придбання конструктора «Палички Д’енеша» 2 140 

Установка піддону в умивальній кімнаті  1 132 

«Веселка» 
Проведення ремонтних робіт в груповій кімнаті  2 385 

Придбання 2 люстр  394 

«Чомусики» 
Придбання стільців (28 шт.) 5 208 

Придбання дошки шкільної  1 146 

«Сонечко» Придбання столів  5 562 

«Грайлики» 
Придбання тюлевої штори  в груповій кімнаті   2 044 

Ремонт групової кімнати 1 541 

«Краплинки» 
Заміна посуду  595 

Придбання 6шт. світлодіодних ламп  304.94 

«Зайченята» Придбання посуду  509 

«Пізнайки»  
Встановлення  6 світильників та 12 енергозберігаючих ламп  1 470 

Придбання тепло  вентилятора  265 

«Перлинки» 
Встановлення піддону  1 132 

Придбання тюлевої штори  в груповій кімнаті   1734 

 

 

 Матеріали Кошти 

грн. 

Харчоблок 
Придбання кухонного інвентарю  та тенів для електрокотла 1700 

2068 

Музична зала 

Придбання 8 шт. рулонних штор 2064 

Підключення інтерактивної дошки  2400 

Придбання коврової доріжки 1900 

Придбання скатертин у кількості 3шт. 900 

Спортивна зала  Придбання спортивного інвентарю  3880 

Методичний 

кабінет 

Ремонт методичного кабінету (поклейка шпалер, заміна 

ліноліума) 

4075 

Прачечна  

Установка 2шт світильника  206 

Придбання електричної праски  850 

Установка  4-х вуличних світильників  350 

Придбання штори в коридор  1200 

Пошив новорічних костюмів  1200 

Логопедичний 

кабінет та кабінет 

психолога  

Придбання стола,  

Придбання 3-х шафів для посібників  

564 

1500 

Перевірка: 
Ваги – 6 шт.  1100 

Заміна піску на ігрових майданчиках 600 

     Придбання миючих засобів 17 032.44 

Ремонт 78 кв.м фасада центральної стінки першого корпусу 7 165 

Матеріали для 

ремонту: 

Придбання фарби, валиків, щіток, шпаклівки, шпалер, 

розчинників, цементу,  клею для шпалер, дерев’яних кутів на 

двері, водоемульсії, колору для фарбування стін, силікону, 

кранів, сантехнічних прокладок, дроту електричного, коробів 

для кабелю, кабелю, лінолеуму, дюпелів, саморізів, хомутів, 

редукцій, бензину, ліски та масла для газонокосилки, вапна, 

мітел, граблів.   

5000 
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Упродовж року систематично проводились санітарні дні по облаштуванню території 

закладу. 

Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія, 

що прилягає до них, утримуються в чистоті і порядку. 

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування дошкільного закладу, є 

економічні чинники. Як і раніше, не вирішується проблема фінансування ЗДО у повному обсязі, 

що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити 

розвивальне середовище. 

      Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального 

забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, оснащення, меблі, предметно-

ігрове середовище: 

 педагогічного процесу; 

 усіх видів діяльності дітей; їхнього побуту; 

 фізкультурно-оздоровлювальної, медичної бази; 

 бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; умов праці працівників 
дошкільного закладу. 

Потребує утеплення фасад приміщення дошкільного закладу та повна заміна і ремонт 
тротуарних доріжок, продовження роботи по забезпеченню освітнього процесу сучасними 
мультимедійними засобами.  

Окремо доцільно виділити облаштування ігрових майданчиків сучасним ігровим 
обладнанням та естетичне впорядкування території дошкільного закладу. 

 
І.12 Аналіз  програмового та методичного 

 забезпечення освітнього процесу в ЗДО 

       Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2017-2018  

навчальному  здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної 

освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом 

МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад 

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН 

України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів. 

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти 

проводилась за комплексними і парціальними програмами та іншими видами навчальних 

видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими для 

використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та 

психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, зокрема:  

Комплексними освітніми програми: 

- «Дитина в дошкільні роки», комплексна освітня програма (наук. кер. – Крутій К. Л., авт. 

колектив – Богуш А.М., Грицишина Т.І., Дем`яненко О.Є. та ін.) – нова редакція 2015 року; 

- «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку 

(наук. кер. Кононко О. Л.); 

- Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 

старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт.: 

Бартєнєва Л. І. ). 
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Парціальними освітніми програмами: 

-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового 

редагування Рейпольської О. Д.); 

-«Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки 

дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.); 

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.); 

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному 

закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.);  

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. 

ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);  

- «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії 

дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);  

- «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – 

Лохвицька Л.В.); 

- Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ 

гри з » LEGO/ Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л., та інш., керівник проекту Рома 

О.Ю./2016. 

 Чинними комплексними освітніми, парціальними програмами, методичними 

рекомендаціями до них,  методичною, навчальною літературою, наочними посібниками 

відповідно Листа Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017 №1/11-8268  «Перелік 

навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання 

у дошкільних навчальних закладах» дошкільний  заклад  забезпечений на 90%. Педагогічний 

колектив повністю був забезпечений часописами фахових видань. 
Діти  середніх та старших груп за рахунок благодійних внесків батьків були повністю 

забезпечені робочими зошитами .  

Педагоги закладу упродовж року відстежували оперативну інформацію про нові програми, 

посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в 

освітній роботі з дітьми, публікації у фахових періодичних виданнях та на зазначених вище 

сайтах. 

Програмно-методичний супровід змісту дошкільної освіти у межах Базового компонента 

дошкільної освіти  у 2018/2019 навчальному році буде здійснюватись за комплексними і 

парціальними програмами, навчально-методичною  літературою, рекомендованою 

Міністерством освіти і науки України або схваленою для використання у дошкільних 

навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з 

питань освіти МОН України. Перелік чинних програм та навчальної літератури,  щорічно 

оновлюється та можна завантажити за посиланням:  

https://drive.google.com/file/d/17NI6ENrLVWdGzJwnxZ2rzAjBzpzIImnb/view 

 

 

https://drive.google.com/file/d/17NI6ENrLVWdGzJwnxZ2rzAjBzpzIImnb/view
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РОЗДІЛ ІІ. ЗМІСТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 
 

ІІ.1. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту  

у  2018-2019 навчальному році:  
Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 

навчальному році буде  здійснюватися відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового 

компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний 

навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 

305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм 

власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-

правових актів. 

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної освіти 

здійснюватиметься за комплексними і парціальними програмами та іншими видами 

навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і науки України або схваленими 

для використання у дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та 

психології Науково-методичної ради з питань освіти МОН України, зокрема:  

Комплексними освітніми програми: 

- «Я у Світі» (нова редакція 2014 року), програма розвитку дитини дошкільного віку 

(наук. кер. Кононко О. Л.); 

- Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 

старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення»  ( авт.: 

Бартєнєва Л. І. ). 

Парціальними освітніми програмами: 

-«Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за наукового 

редагування Рейпольської О. Д.); 

-«Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної поведінки 

дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., Репік І.А.); 

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років  (авт. Лохвицька Л. В.); 

- «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному 

закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З.,   Линник Т. А.);  

- «Англійська мова для дітей дошкільного віку», програма та методичні рекомендації (заг. 

ред. – Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна Т.М.);  

- «Вчимося жити разом»,   програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії 

дітей від 4 до 6-7 років (авт. – Піроженко Т. О., Хартман О. Ю.);  

- «Скарбниця моралі», програма з морального виховання дітей дошкільного віку (авт. – 

Лохвицька Л.В.); 

- Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ 

гри з » LEGO/ Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л., та інш., керівник проекту Рома 

О.Ю./2016. 

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти буде підпорядкована наступним 

нормативним документам: 
Наказ Міністерства освіти і науки України від  20. 04. 2015 р. № 446 «Про гранично допустиме 

навчальне навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми 

власності 
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Лист МОН України «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 

201/2019 навчальному році»  (від 13.06.2018 р. №1/9-386); 

Лист МОН від 20.08.2018 № 1/9-501 «Перелік навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 

навчальному році». 

Залишаються актуальними для врахування під час організації освітнього процесу в закладі 

наступні документи:  

Лист МОН України «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію національно-

патріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах»(Лист від 25.07.2016 №1/9-396) 

Лист МОН України Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи з музичного 

виховання дітей у дошкільних навчальних закладах»  (Лист від 02.09.2016 №1/9-454) 

Лист МОН України Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації фізкультурно-

оздоровчої  роботи у дошкільних навчальних закладах»  (Лист від 02.09.2016 №1/9-456); 

Лист МОН України Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців 

(лист від 25.07.2016 № 1/9-396). 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік, 

враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, 

нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації ОІППО, управління освіти 

Шосткинської міської ради та з метою усунення недоліків і забезпечення більш високої якості 

дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, 

педагогічний колектив  разом з батьками та громадськістю закладу дошкільної освіти в новому 

навчальному році організує роботу щодо оновлення дошкільної освіти в контексті Нової 

Української Школи шляхом модернізації форм і змісту роботи з педагогічними кадрами 

відповідно до Концепції нової української школи, забезпечення методичного та психолого-

педагогічного супроводу реалізації Державного стандарту дошкільної освіти, визначених у 

Базовому компоненті дошкільної освіти, та впровадження нового Державного стандарту 

початкової освіти. Нормативними документами, що регулюють дане питання є: 

Постанова КМУ №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової освіти»; 
Лист МОН від 19.04.2018  №1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо забезпечення 

наступності дошкільної та початкової освіти»; 
Лист МОН від 23.03.2018  № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації 

освітнього простору Нової української школи». 
 

 

 

 

https://imzo.gov.ua/2018/08/21/lyst-mon-vid-20-08-2018-1-9-501-pro-perelik-navchalnoji-literatury-rekomendovanoji-ministerstvom-osvity-i-nauky-ukrajiny-dlya-vykorystannya-u-zakladah-doshkilnoji-osvity/
https://goo.gl/17YmaJ
https://goo.gl/17YmaJ
https://goo.gl/17YmaJ
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ІІ.2. Пріоритетні завдання на 2018 -2019 навчальний рік: 
 

 

Продовжувати роботу над науково-методичною темою «Формування інноваційної 

культури педагога я важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації 

державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості 

дошкільника»  та реалізацію пріоритетних завдань: 

 

І. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, 

сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту 

готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб 

кожної дитини 

2. Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – 

технології в освітній процес 

3. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з 

родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент веб-

сайту, спільнот  відкритих груп в соціальній мережі Facebоok 

4. Створити умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та забезпечити 

здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини, що виховується  і 

навчається в інклюзивній групі 

5. Забезпечити методично-психологічний супровід наступності між дошкільною та 

початковою освітою в умовах НУШ 

6. Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- 

освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й 

навчання дітей дошкільного віку. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 
№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальний 

 

Примітка  Відм. 

про 

викон

. 

1 2 3 4 5 6 

ІІІ.1.САМООСВІТА. АТЕСТАЦІЯ. КУРСИ. 

 УЧАСТЬ У МЕТОДИЧНІЙ РОБОТІ МІСТА, ОБЛАСТІ. 

 

 ІІІ. 1.1.Забезпечення організаційного 

 та методичного супроводу самоосвіти педагогів 

1 Надати педагогам перелік наукових, 

навчально-методичних джерел, 

опрацювання яких допоможе 

розібратися в теоретичних аспектах 

проблем, окреслених в річних 

завданнях 

до 12.09. вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

друкований та 

електронний 

список 

методичних 

джерел 

 

2.  Провести презентацію та 

обговорення  навчально-методичної 

літератури відповідно до річних 

завдань роботи педагогічного 

колективу 

12.09. вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

підбір 

навчально-

методичної 

літератури 

 

3 Провести співбесіду -  консультацію 

з  педагогами ДНЗ щодо 

нормативно-правового та 

програмно-методичного 

забезпечення, модернізації змісту 

освіти за Базовим компонентом 

дошкільної освіти 

12.09. завідувач зошит із 

самоосвіти 

 

4 Надати індивідуальні консультації 

щодо складання планів з 

індивідуальної самоосвіти 

з 18.09.-

22.09. 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

рекомендації  

5 Провести обговорення та 

узгодження проблемних тем 

самоосвіти та пріоритетних 

напрямків роботи на поточний 

навчальний рік  

до 11.09. вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

рекомендації  

6 Надати індивідуальні консультації 

щодо пошуково-дослідницької 

роботи з пріоритетних напрямків 

роботи, за якими працюють 

педагоги 

з 25.09.-

29.09. 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

рекомендації  

7 Проводити обговорення новинок 

фахової літератури та періодичних 

видань 

четвертий 

вівторок 

кожного 

місяця 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

підбір новинок 

фахових 

видань 

 

8 Проводити презентацію творчих 

знахідок педагогів щодо ефективних 

методів, прийомів, форм освітньої 

28.11.17. 

28.02.18. 

24.04.18. 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 
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роботи з дітьми 

 

9 Продовжувати залучати педагогів 

через міні майстри-класи, 

безкоштовні вебінари до ІКТ-го 

напряму самоосвіти через 

опанування навичками 

користування та адаптування 

матеріалів до використання  у 

власній  роботі фахових Інтернет 

ресурсів типу: електронного додатку 

журналу «Джміль» 

(http://jmil.com.ua/ejmil); матеріалів 

всеукраїнських конкурсів освітнього 

порталу «Педагогічна преса» 

(http://nz.pedpresa.com.ua/competitions/

);  корисних додатків порталу 

освітян України «Педрада» 
https://www.pedrada.com.ua/ 

тощо) 

один раз на 

місяць 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

  

10 Організувати колективну 

передплату фахових видань.  

вересень, 

травень 

завідувач, 

вихователь-

методист 

абонементи  

11 Оновлювати  і поповнювати  фонд 

довідкової і методичної літератури;  

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

  

12 Провести семінар в формі 

“Круглого столу” (обмін думками з 

питань самоосвіти) 

2 квітня 

2019 року 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

питання для 

обговорення 

 

 ІІІ. 1.2. Курси підвищення кваліфікації 
1 Направити на курси : 

 - курси підвищення кваліфікації 

при ОІППО педагогів:  

вихователя –методиста Шалду Н.В., 

завідувача Неселевську О.В.; 

 

вихователя  Гутянку Т.М.; 

 

 

вихователів: Зеленську Л.А., 

Кузьміну Т.В., Шугаєву Я.О. 

вчителя-логопеда Гетьманенко І.В., 

керівника музичного Тюпенко К.М. 

 

2018 рік:  
 
03.09-07.09– 

наст. сесія; 

08.10-12.10 – 

екз. сесія; 

 

22.10-26.10– 

наст. сесія; 

26.11-30.11 – 

екз. сесія; 

 

Згідно 

плану в 

2019 році 

завідувач наказ  

2 Заслухати звіти педагогів, що 

пройшли курси, на нараді при 

завідуючій. 

листопад вихователь-

методист 

зошит з 

сомоосвіти 
 

 ІІІ. 1.3. Атестація педагогічних працівників 

1 Видати наказ по ДНЗ про підготовку 

та проведення чергової атестації 

педагогічних працівників. 

до 20.09. 

вересня 

завідувач наказ  

2 Атестувати в поточному до 01 квітня  Атестаційн наказ,  

http://jmil.com.ua/ejmil
http://nz.pedpresa.com.ua/competitions/
http://nz.pedpresa.com.ua/competitions/
https://www.pedrada.com.ua/
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навчальному році наступних 

педагогів: Гришкову О.В.,  Гутянку 

Т.М., Кузьменко Ю.П., Плохіх Г.В. 

а комісія протоколи 

3 Вивчити систему роботи педагогів, 

які підлягають атестації: Гришкової 

О.В.,  Гутянки Т.М., Кузьменко 

Ю.П., Плохіх Г.В. 

до 15 

березня 

атестаційна 

комісія, 

завідувач 

графіки, звіт, 

протоколи, 

опис 

 

4 Заслухати творчі звіти педагогів, що 

атестуються Гришкової О.В.,  

Гутянки Т.М., Кузьменко Ю.П., 

Плохіх Г.В. 

20 лютого завідувач методичні 

розробки, 

описи, ширми 

тощо 

 

5 Ознайомити членів педагогічного 

колективу та педагогів, що 

атестуються з  характеристиками 

діяльності педагогів, що 

атестуються 

12 березня завідувач характеристик

и 
 

6 Видати наказ по ДНЗ за 

результатами атестації та довести до 

відома всіх членів педагогічного 

колективу. 

01 квітня завідувач наказ  

 ІІІ. 1.4. Участь педагогів у методичній роботі міста й області 
1 Брати участь у міському постійно 

діючому  семінарі «Удосконалення 

управлінської діяльності  та методичне 

забезпечення діяльності ДНЗ» 

за планом 

роботи 

міського 

методичног

о кабінету 

завідувач, 

вихователь-

методист 

План роботи  

2 Взяти участь в обласному дидактико-

педагогічний колоквіумі 

«Забезпечення процесу наступності 

закладу дошкільної освіти – початкової 

школи в умовах реформування освіти» 

  

25.09.2018 завідувач, 

вихователь-

методист 

План роботи  

3 Залучити педагогів до участі у 

міському конкурсі «Краще 

розвивальне середовище групової 

кімнати в ЗДО»  

 
 

жовтень завідувач, 

вихователь-

методист 

рекомендації  

4 Взяти участь в підготовці та 

проведенні міського науково-

практичного семінару «LEGO -

конструювання як компонент 

STREAM-освіти дошкільників»  

25 жовтня 

2018  року 

завідувач, 

вихователь-

методист, 

педагоги 

закладу 

методичні 

розробки, 

відео, 

мультимедійна 

презентація 

 

5 Створити умови для роботи міської 

педагогічної майстерні «LEGO -

конструювання як компонент 

STREAM-освіти дошкільників» 

 

упродовж 

року за 

планом 

роботи 

міського 

методичног

о кабінету 

завідувач, 

вихователь-

методист 

План роботи  

6 Сприяти участі педагогів в роботі 

міських МО різних категорій 

За планом 

роботи 

завідувач, 

вихователь-

Список участі 

педагогів в 
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міського 

методичног

о кабінету 

методист МО різних 

категорій 

7 Сприяти участі молодих педагогів в 

роботі міської  школи 

вдосконалення педагогічної 

майстерності молодого педагога на 

базі ЗДО №11 

За планом 

роботи 

міського 

методичног

о кабінету 

завідувач, 

вихователь-

методист 

співбесіда, 

психолого- 

педагогічний 

супровід 

 

8 Сприяти  участі вихователів в роботі  

міської Школи передового 

педагогічного досвіду «Пісочна 

фантазія» – арт-терапевтична 

технологія сенсорного та всебічного 

розвитку дошкільників» на базі ЗДО 

№5 

За планом 

роботи 

міського 

методичног

о кабінету 

завідувач, 

вихователь-

методист 

План роботи  

9 Зобов`язати педагогів відвідувати 

міські заходи Декади педагогічної 

творчості педагогів, що атестуються, 

міські педагогічні виставки  

упродовж 

року 

завідувач, 

вихователь-

методист 

графік  

10 Залучити педагогів до участі у 

міському фестивалі 

інноваційних занять 

січень-

лютий 

завідувач, 

вихователь-

методист 

психолого - 

методичний 

супровід 

 

11 Залучити педагогів закладу до 

обласної виставки - огляду кращих 

методичних розробок  

педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів 

квітень завідувач, 

вихователь-

методист 

психолого - 

методичний 

супровід 
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ІІІ.1.5. Пріоритетні напрямки та теми самоосвіти педагогів на поточний навчальний рік: 

Продовжувати роботу над науково-методичною темою «Формування інноваційної культури педагога я важливого чинника забезпечення якісної освіти, 

реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного розвитку особистості дошкільника»  та реалізацію пріоритетних завдань: 
І. Продовжити роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого  для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту 

готовності до Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини 

2. Вдосконалювати роботу по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес 

3. Продовжувати розширювати і оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість і відкритість роботи закладу через контент 

веб-сайту, спільнот  відкритих груп в соціальній мережі Facebоok 

4. Створити умови для функціонування інклюзивної групи в ЗДО та забезпечити здійснення індивідуального психолого-педагогічного супроводу дитини, що 

виховується  і навчається в інклюзивній групі 

5. Забезпечити методично-психологічний супровід наступності між дошкільною та початковою освітою в умовах НУШ 

6. Розпочати детальне вивчення основних концептуальних положень SТRЕАМ- освіти дошкільників як нового інтеграційного підходу до розвитку, виховання й 

навчання дітей дошкільного віку. 
Впровадження інноваційних технологій педагогічним колективом: 

1. Формування сенсорно-пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами  LEGO-конструювання 

2. STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного мислення 

3. Інтерактивна дошка як засіб підвищення мотивації діяльності дошкільнят 

4. Сучасні підходи до національно-патріотичного, екологічного, соціально-фінансового та  економічного виховання дошкільників 

5. Формування життєвої компетентності дошкільників засобами педагогічного проектування 

6. Формування мовленнєвих компетенцій дошкільників засобами інноваційних педагогічних технологій 

7. Формування у  вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми за допомогою використання інтерактивних 

технологій, сюжетно-рольових ігор, театралізації.  

8. Сучасні методики формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетенції 

9. Застосування  ІТ-технологій  у власній самоосвіті, в роботі з дітьми та батьками 

№ 

з/п 

ПІБ педагога Впровадження інноваційних 

технологій 

Пріоритетний напрямок Тема  самоосвітньої діяльності 

педагогів 
1.  Архипова Наталія 

Євгенівна 

 Впровадження інноваційної програми 

«Дошкільнятам – освіта сталого розвитку»  

Музейна педагогіка як засіб пізнавального 

розвитку дошкільників 

 

LEGO-конструювання як метод розвитку 

інженерного мислення у дітей   та 

компонент SТRЕАМ- освіти дошкільників 

2.  Гетьманенко 

 Ірина Вікторівна 

Мнемотехніка – технологія засвоєння 

нової інформації 

 

«Корекція порушень звуковимови у дітей 

старшого дошкільного віку з фонетико-

фонематичним недорозвиненням мови» 

LEGO – технології в роботі з дітьми, які 

мають вади мовлення 

3.  Гришкова 

Олена Василівна 

Формування морально-етичних засад у 

дошкільників засобами художніх творів В. 

О. Сухомлинського      

Театралізована діяльність як засіб 

розвитку творчої особистості дошкільника 

 Особливості організації освітньої роботи в 

інклюзивній групі. 

4.  Гутянка 

Тетяна Михайлівна 

Розвиток мовленнєвої активності  дітей  

засобами коректурних таблиць  та 

асоціативних карток 

Коректурні таблиці як засіб стимулювання  

пізнавальної активності дітей дошкільного 

віку 

Мультисенсорний підхід до організації 

освітнього процесу як одну із технологій 

SТRЕАМ- освіти дошкільників. 

Особливості організації освітньої роботи в 

інклюзивній групі. 
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5.  Єнжиєвська 

 Валентина Анатоліївна 

Інтеграція інноваційної LEGO – технології 

в освітній процес 

LEGO конструктор – як засіб 

пізнавального розвитку  дошкільників 

LEGO - конструювання як компонент 

Stream освіти  дошкільників 

6.  Єрьоменко 

 Катерина Ігорівна 

Формування логіко-математичної 

компетентності дошкільників через 

використання Логічних блоків Дьєнеша. 

Формування логіко-математичної 

компетентності дошкільників через 

використання Логічних блоків Дьєнеша. 

LEGO конструктор – як засіб розвитку 

творчості дошкільника 

7.  Забутна 

Олеся Миколаївна 

Впровадження інноваційної програми 

«Дошкільнятам – освіта сталого розвитку» 

Формування у дошкільників мотивації до 

дій і моделей поведінки, орієнтованих на 

сталий стиль життя 

Сучасні підходи до, соціально-фінансового 

та  економічного виховання дошкільників. 

Навчання англійської мови дітей 

дошкільного віку 

8.  Зеленська 

Людмила Анатоліївна 

Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей 

раннього віку засобами інноваційних 

технологій (сендплей) 

Інноваційні технології в роботі з дітьми 

раннього віку 

Використання творчого потенціалу LEGO 

конструктора в полегшенні періоду 

адаптації дітей раннього дошкільного віку 

9.  Казановська 

Ганна Ігорівна 

Інноваційні технології на заняттях х 

фізичної культури: фітбол гімнастика, 

ігровий стрейчин, елементи степ-аєробіки, 

вправ масажу та самомасажу   

Інноваційний підхід до проведення занять 

з фізичної культури 

Сучасні підходи до оздоровлення дітей у 

дошкільному навчальному закладі 

 

10.  Кузьменко 

Марія  Василівна  

Розвивальне читання дошкільників за 

авторською методикою Л. Шелестової 

Навчання ранньому читанню за методикою 

Л.В. Шелестової 

Навчання ранньому читанню за методикою 

Л.В. Шелестової;  

Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей 

засобами LEGO-конструювання. 

Формування навичок свідомого ставлення 

до власного життя і безпеки. 

11.  Кузьменко 

Юлія Петрівна 

Формування логіко-математичної 

компетентності дошкільників через 

використання Логічних блоків Дьєнеша. 

Сенсорно - пізнавальний розвиток дітей 

молодшого дошкільного віку засобами 

LEGO - технологій 

Розвиток дослідницьких навичок у дітей 

дошкільного віку як метод SТRЕАМ- 

освіти дошкільників.  LEGO - 

конструювання як компонент 

Stream освіти  дошкільників 

12.  Кузьміна 

Тетяна Владиславівна 

 Впровадження інноваційної програми 

«Дошкільнятам – освіта сталого розвитку» 

Формування основ  соціально-фінансової 

та економічної грамотності дітей старшого 

дошкільного віку  

 

 

Формування  здоров’язбережувальної 

компетентності у дітей старшого та 

соціально-фінансової та економічної 

грамотності дітей старшого дошкільного 

віку  

13.  Лагода 

Світлана Олександрівна 

Використання  потенціалу гри з LEGO в  

корекційній та розвивальній роботі з 

дітьми практичного психолога 

Забезпечення індивідуального підходу до 

дошкільників на основі гармонізації 

взаємовідносин вихованців, вихователів, 

батьків шляхом психологічного супроводу 

всіх учасників освітнього процесу 

Психологічний супровід інноваційної 

діяльності педагогів. Вплив оточуючого 

середовища на формування особистості 

дитини 

14.  Плохіх 

Ганна Вікторівна  

Використання технології педагогічного 

проектування в освітньому процесі 

Використання технології педагогічного 

проектування  як засобу патріотичного 

виховання дошкільників 

LEGO-конструювання як метод розвитку 

інженерного мислення у дітей   та 

компонент SТRЕАМ- освіти дошкільників 
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15.  Ступак Ганна Ігорівна   Сучасні підходи щодо організації музичної 

діяльності в дошкільному закладі 

Музичний розвиток дітей дошкільного 

віку 

16.  Трофимець 

Лариса Анатоліївна 

Уроки для сталого розвитку. Школа друзів 

планети. (Освіта сталого розвитку) 

Розвиток творчості дітей старшого 

дошкільного віку засобами техніки 

квілінгу 

Формування позитивної мотивації у дітей 

старшого дошкільного віку до навчання в 

школі 

17.  Тюпенко Катерина 

Миколаївна 

Використання системи «Елементарного 

музикування» К.Орфа в освітньому 

процесі дошкільного закладу 

Сучасні підходи щодо організації музичної 

діяльності в дошкільному закладі 

Використання інноваційних технологій в 

музичній  діяльності дошкільників 

18.  Чаус 

Олена Миколаївна 

Інтеграція сучасної  інноваційної LEGO – 

технології в освітній процес 

 

Розвиток мовленнєвої компетентності 

дошкільників засобами інноваційних 

технологій 

Розвиток мовленнєвої компетентності 

дошкільників засобами LEGO- технології 

19.  Шугаєва Яна Сергіївна Інтеграція сучасної  інноваційної LEGO – 

технології в освітній процес 

 

«Розвиток мовленнєвої активності 

дошкільників засобами коректурних 

таблиць та асоціативних карток» 

Формування ціннісного відношення до 

власного здоров’я як основи здоров’я 

збережувальної компетентності 

дошкільників 

20.  Шалда 

Наталія Володимирівна 

Застосування  ІТ-технологій  у власній 

самоосвіті, в роботі з дітьми,  в роботі 

педагогами  та батьками 

Модернізація дошкільної освіти засобами 

інноваційних технологій 

Інтеграція сучасної інноваційної LEGO – 

технології в освітній процес. SТRЕАМ- 

освіта дошкільників як новий 

інтеграційний  підход до розвитку, 

виховання й навчання дітей дошкільного 

віку. 
 

21.  Неселевська 

Ольга Володимирівна 

 Упровадження інноваційних технологій у 

практику роботи дошкільного навчального 

закладу  

Формування позитивного іміджу 

дошкільного закладу. Чинники 

забезпечення конкурентоспроможності 

закладу 
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ІІІ. 2. ЗАСІДАННЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  РАДИ: 

 
2.1 Про підсумки, реалії, 

проблеми, пріоритетні 

напрямки діяльності 

 Аналіз  роботи за 

минулий навчальний рік та 

основні педагогічні 

проблеми і завдання 

педагогічного колективу на 

2018 /2019 навчальний рік. 

 Обговорення Листа МОН 

України «Щодо 

особливостей організації 

діяльності закладів 

дошкільної освіти в 

2018/2019 навчальному 

році.»  (від 13.06.2018р. №1/9-

386);   

   Про психолого-

педагогічний супровід дітей 

з особливими освітніми 

потребами в закладі 

дошкільної освіти 

 Про оновлення 

дошкільної освіти в 

контексті нової української 

школи 

 Про підсумки літнього 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у дошкільному закладі. 

 Огляд-коментар сучасної 

нормативної бази, 

методичної літератури, 

інтернет - публікацій з 

питань організації 

освітнього процесу в 

дошкільному закладі.( 
«Перелік навчальної літератури, 

рекомендованої МОН для 

використання у ДНЗ» : Лист МОН 

від 20.08.2018 № 1/9-501 

 Репрезентація та 

затвердження освітніх 

програм (додаткових 

комплексних, парціальних) 

для організації освітньо-

виховної роботи у 2018/2019 

н.р.  

 Обговорення  і схвалення  

Річного плану  та 

пріоритетних напрямів 

31 серпня 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

 

 

 

завідувач 

Неселевська 

О.В. 

 

 

 

 

 

практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

 

завідувач 

Неселевська 

О. В. 

вихователь  

Гутянка Т.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 
 

 
 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В., 

практичний 

 

 

 

інформація, 

довідка, 

обговорення 

 

 

 

інформація,  

обговорення, 

рекомендації; 

 
інформація, коментар 
за Наказом МОН 

України №609 від 

08.06. 2018р. «про 
затвердження 

Примірного 

положення про 
команду психолого-

педагогічного 

супроводу дитини з 
особливими освітніми 

потребами в закладі 

загальної середньої та 
дошкільної освіти» 

доповідь, 

рекомендації 

 

 

аналіз 

 

 

коментар, 

репрезентація 

новинок 

методичної 

літератури 

 

 

 

 

коментар, 

репрезентація 

освітніх та 

додаткових 

програм 

 

 

 

проекти планів 

роботи 
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роботи на 2018/2019 

навчальний рік; обговорення 

та схвалення планів роботи 

практичного психолога, 

вчителя-логопеда, 

вихователя  з фізичної 

культури, планів та графіків 

роботи керівників гуртків на 

2018/2019 навчальний рік.  

 Обговорення і схвалення  

Плану роботи зі школою з 

урахуванням  рекомендацій 

щодо забезпечення 

наступності в умовах 

впровадження нового 

Державного стандарту 

початкової освіти  та 

модернізації форм і змісту 

роботи відповідно до 

Концепції НУШ 

 Затвердження форми 

планування освітньо-

виховного процесу; розкладу 

організованих форм 

життєдіяльності дітей, 

занять, графіку роботи  та 

парціальних програм 

гуртків. 

 Затвердження складу 

педагогічної ради,  вибори 

секретаря педагогічної ради.  

психолог 

Лагода С.О., 

вчитель-логопед 

Гетьманенко І., 

Казановська Г, 

керівники 

гуртків 

 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

Неселевська 

О. В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проект плану 

роботи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

методичні 

рекомендації; 

розклад, 

графіки  

 

 

 

оновлений 

склад педради 

2.2 Про STREAM – освіту як 

інноваційний підхід  до 

розвитку  базових 

компетенцій дітей 

дошкільного віку 

(проблемна педагогічна 

рада) 

Про виконання рішень 

попередньої педагогічної 

ради (інформація); 

 Про  актуальність і 

значущість впливу STREAM 

– освіти на  інтенсивний 

розвиток  базових 

компетенцій  дітей 

дошкільного віку 

 Про психологічні чинники 

формування змісту 

STREAM-освіти 

дошкільників 

27 

листопада 

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач  

Неселевська 

О. 

вихователь-

методист 

Шалда Н. 
 

 

 

практичний 

психолог 

Лагода С.О. 
 

завуч школи-

 

 

 

 

 

 

 

інформація 

 

 

доповідь – 

тези, 

методичні 

рекомендації 

 

 

інформація, 

рекомендації 

 

 

інформація, 
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 Про наступність між 

освітніми рівнями 

дошкільної і початкової 

ланок освіти як актуальної 

проблеми запровадження 

 STREAM (STEM)-освіти в 

контексті реалізації 

дидактичних принципів 

Нової української школи 

 Про інноваційні форми та 

методи (освітні ситуації, 

едьютеймент, сторітелінг) 

організації освітньої 

діяльності дошкільників за 

альтернативною програмою 

«STREAM-освіта, або 

Стежинки у Всесвіт» 
(теоретичний аспект) 

 Про LEGO - 

конструювання як метод 

розвитку інженерного 

мислення у дітей та 

компонент STREAM-освіти  

дошкільників (з досвіду 

роботи) 

  Про мультисенсорний 

підхід до організації 

освітнього процесу як одну 

із технологій  STREAM-

освіти  дошкільників (з 

досвіду роботи) 

 Про розвиток  

дослідницьких навичок у 

дітей дошкільного віку як 

метод STREAM-освіти (з 

досвіду роботи) 
 Про стан  науково-

методичного забезпечення 

та створення педагогічних  

умов  для реалізації 

STREAM -освіти  дітей 

дошкільного віку 

ліцею №2 

Шляхецька 

Л.П.; 

вихователь-

методист 

Шалда Н. 
 

 

вихователь 

Чаус О.М. 
 

 

 

 

 

 

 

вихователі: 
Плохіх Г.В., 
Архіпова Н. 

 

 

 

 

вихователь 

Гутянка Т.М. 

 

 

 

 

вихователь 

Кузьменко 

Ю.П. 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н. 

рекомендації, 

обговорення, 

обмін 

досвідом, 

висновки 

 

 

 

мультимедійна 

презентація 

 

 

 

 

 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

інформація, 

аналіз, довідка 

2.3. Про компетентнісний 

підхід щодо формування 

здоровязбережувальної 

компетенції у дітей 

дошкільного віку та 

здобувачів освіти на 

першому рівні повної 

загальної середньої школи : 

 Про виконання рішень 

попередньої педагогічної 

29 січня 

 2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач  

Неселевська 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація  
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ради (інформація) 

 Про сучасні  вимоги до 

формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності 

дошкільників та здобувачів 

освіти на першому рівні 

повної загальної середньої 

освіти 

(теоретичний аспект за 

БКДО та ДСПО) 

 Про психологічні 

особливості формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності 

дошкільників та здобувачів 

освіти на першому рівні 

повної загальної середньої 

освіти  (поради та 

рекомендації) 

 Про формування навичок  

свідомого ставлення до 

власного життя і безпеки 

(інформація, рекомендації) 

 Про формування 

ціннісного відношення до 

власного здоров’я як основи 

здоров’язбережувальної 

компетентності 

дошкільників 

(з досвіду роботи) 

 Про ефективні прийоми 

формування 

здоров’язбережувальних 

компетентностей у дітей 

молодшого дошкільного 

віку (з досвіду роботи) 

  Про рівень сформованості 

здоров’язбережувальної  

компетенції у старших 

дошкільників (звіт) 

   Аналіз професійних 

компетенцій вихователів, що 

забезпечують успішну 

реалізацію 

здоров’язберігаючого  змісту  

освіти (аналіз анкетування) 

 Аналіз захворювання  та 

харчування дітей за 2018 рік 

та обговорення проекту 

плану фізкультурно-

О.В. 

вихователь 

Казановська 

Г.І., 

 вчитель 

початкових 

класів 

Нескоромна 

С.Ю. 
 
 

практичний 

психолог 

Лагода С.О., 

практичний 

психолог 

школи-ліцею 

№2 Гаркавенко 

Ю. 

 

 

вихователь 

Кузьменко 

М.В. 

 

вихователь 

Шугаєва Я.С. 
 

 

 

 

 

вихователь 

Плохіх Г.В. 

 

 

 
вихователі 

старших груп: 

Забутна О.М., 

Єрьоменко К.І., 

Чаус О.М. 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

 

вихователі 

груп 

завідувач  

Неселевська 

О.В.; ст. мед. 

сестри 

Ольшанченко 

 

мультимедійна 

презентація 

 

 

 

 

 

 

 

 

доповідь, 

поради, 

рекомендації 

 

інформація, 

поради, 

пам’ятка 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

 

 

звіт  

аналіз, 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

довідка, 

порівняльний 

аналіз  

 

довідка, 

порівняльний 

аналіз, проект 

плану  
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оздоровчої роботи на 2019 

рік.  
І. Рубан Л. 

2.4. Про  шляхи вдосконалення 

сенсорно-пізнавального 

розвитку дітей 

дошкільного віку  за 

Базовим компонентом  

дошкільної освіти 

 Про виконання рішень 

попередньої педагогічної 

ради (інформація) 

 Про психологічну 

характеристику дітей 

дошкільного віку з 

розвиненою пізнавальною 

активністю 

 Про пріоритетні форми 

презентації пізнавальної 

інформації за 

альтернативною програмою 

STREAM –освіта 

дошкільників (інформація, 

теоретичний аспект) 

 Про основу формування 

компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і 

технологій здобувачів освіти 

на першому рівні повної 

загальної середньої школи 

(інформація, теоретичний 

аспект за Державним 

стандартом початкової 

освіти) 

   Про сенсорно-пізнавальне 

середовище, що стимулює 

пізнавальну активність дітей  

 (з досвіду роботи) 

 Про методи і прийоми 

активізації пізнавальної 

активності на мовленнєвих 

заняття (з досвіду роботи) 

 Про стимулювання 

допитливості у старших 

дошкільників та логіки 

проведення занять 

пізнавальної спрямованості 

(з досвіду роботи)  

 Про інноваційні технології 

вдосконалення сенсорно-

пізнавального розвитку 

дітей: 

19 березня 

2019  року 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

Неселевська 

О.В.  

практичний 

психолог  

Лагода С.О. 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В.,  

 

 

 

 

завуч  

Шляхецька 

І.П. 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі 

Зеленська 

Л.А., 

Кузьменко М. 

 

вчитель-

логопед 

Гетьманенко 

І.В. 

вихователі 

Єрьоменко 

К.І.,  

Плохіх Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

інформація  

 

 

доповідь 

 

 

 

 

мультимедійна 

презентація  

 

 

 

 

 

доповідь, 

інформація 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

презентація 

досвіду роботи 
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-Про використання 

настільних ігор логіко-

математичного спрямування 

як засобу активізації 

сенсорно-пізнавального 

розвитку(з досвіду роботи) 

-Про застосування 

коректурних таблиць як 

стимулу до пізнавальної 

активності дошкільнят         

(з досвіду роботи) 

- Про LEGO-

конструювання  як засіб 

формування сенсорно-

пізнавальної сфери дітей 

дошкільного віку  

 (з досвіду роботи) 

- Про формування 

математичної компетенції за 

допомогою логічних блоків 

Дьєнеша 

 (з досвіду роботи) 

 Аналіз  створення умов та 

інноваційних підходів  до 

реалізації освітніх завдань 

сенсорно-пізнавального 

розвитку дітей дошкільного 

віку  

 Про схвалення методичних 

розробок, досвіду роботи 

педагогів для представлення 

на міську та обласну 

виставки (презентація досвіду 

роботи) 

вихователь 

Забутна О.М.,  

 

 

 

вихователі 

Лейко О.О., 

Єнжиєвська В 

 

 

вихователі 

Архіпова Н.,  

Кузьміна Т.В. 

 

 

 

вихователь 
Кузьменко Ю. 
 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В.,  

 

 

 

завідувач 

Неселевська 

О.В.  

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

 

презентація 

досвіду роботи 

 

 

 

аналітична 

довідка 

 

 

 

 

методичні 

розробки 

педагогів 

2.5. Про результативність 

освітньої роботи з 

дошкільниками 

 Про виконання рішень 

попередньої педагогічної 

ради (інформація ) 

 Про виконання річного 

плану (в роботі з дітьми, 

батьками, педагогами) та 

рівень ефективності 

логопедичної допомоги 

дітям; 

 Про стан соціально-

психологічної та емоційно-

вольової готовності старших 

дошкільників до навчання в 

школі та рекомендації щодо 

30 травня 

2019  року 

 

 

 

 

завідувач 

Неселевська 

О.В.  

вчитель-

логопед 

Гетьманенко 

І.В. 
 

 

практичний 

психолог 

Лагода С. О. 

 

 

 

 

 

 

інформація 

 

 

 

звіт,  

обговорення 

 

 

 

довідка  
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усунення недоліків у 

виховній роботі; 

 Про виконання творчих 

планів 

 Про  результати 

моніторингу сформованості 

основних рухів у дітей  

 Про результати 

педагогічної діагностики 

щодо показників життєвої 

компетентності (результати 

моніторингу) 

 Про участь педагогів в 

методичній роботі закладу 

(результати моніторингу) 

 Обговорення та 

затвердження плану роботи 

ЗДО на літній період 

 
 

музичні керівники:  

Тюпенко К.М. 

 

вихователь з 

фізичної культури 

Казановська Г.І. 

 

вихователь-

методист Шалда 

Н.В., 

 

 

завідувач 

Неселевська 

О.  
завідувач 

Неселевська 

О.  

 

 

звіт 

 
звіт 

 

 

інформація,  

рекомендації 

довідка, 

аналіз, 

рекомендації; 

 

інформація 

 

 

проект плану 
 

 

ІІІ. 3. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕТНОСТІ 

 
 ІІІ. 3.1. Семінари та семінари-практикуми: 
3.1.1. Теоретико-практичний 

семінар: «Інклюзивна 

практика в дитсадку: 

організаційна модель»:  

 Про команду психолого-

педагогічного супроводу 

дитини з особливими 

освітніми потребами: 

принципи та завдання 

діяльності; 

 Забезпечення освітнього 

процесу дитини з ООП з 

урахуванням особливостей 

її розвитку та ІПР 

 Методичне забезпечення 

роботи інклюзивної групи 

 Організація взаємодії між 

учасниками освітнього 

процесу 

 Зміст роботи та 

розгортання інклюзивного 

процесу 

06 вересня 

2018 року 

Практичний 

психолог 

Лагода С.О., 

завідувач 

Неселевська 

О.В., 
вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

 

план семінару, 

методичні 

рекомендації 

 

3.1.2 Круглий стіл «Інтеграція 

спадщини Сухомлинського 

В.О. у  сучасний  освітній 

простір закладу дошкільної 

освіти»  

11 вересня 

2018 року 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

 

план семінару, 

методичні 

рекомендації 

 

3.1.3. Практичний семінар: 18 вересня вихователь- план семінару,  
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«Реалізація інтегративного 

підходу в побудові та 

організації освітнього 

процесу»: 

Що таке інтеграція? 

Інтегрований освітній 

процес як спеціально 

організована взаємодія 

дитини і дорослого 

Вимоги до інтегрованих 

занять 

Обговорення кращих 

інтегрованих занять з 

досвіду роботи колективу 

Складання пам’ятки щодо 

організації та проведення 

інтегрованого заняття 

2018 року методист 

Шалда Н.В. 

 

методичні 

рекомендації 

3.1.4. Семінар у формі «Круглого 

столу»: «Забезпечення 

наступності дошкільної 

та початкової школи  в 

умовах впровадження 

Державного стандарту 

початкової школи»: 

(обговорення основних 

принципів наступності, 

шляхів модернізації форм і 

змісту роботи з дітьми 

відповідно до Концепції 

нової української школи)  

11 

жовтня  

2018  року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В., 

завуч 

Шляхецька 

Л.П.; 

вихователі, 

вчителі 

початкових 

класів 

 

план та 

матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 

 

3.1.5. Семінар – лекція  
«Покоління Z: психологічні 

особливості сучасних дітей» 

16  жовтня 

2018  року 

практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

план та 

матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 

 

3.1.6. Міський семінар для 

завідувачів, вихователів-

методистів ЗДО «LEGO 

конструювання як 

компонент STREAM-освіти 

дошкільників» 

25 жовтня 

2018  року 

Завідувач 

Неселевська 

О., 
вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

План, 

програма, 

мультимедійна 

презентація 

 

 

3.1.7 Науково-методичний  

семінар:  «STREAM  - 

освіта – новий інтеграційний 

підхід до розвитку, 

виховання  й навчання 

дітей»:  

Теоретична частина: 

  Методологічні засади 

альтернативної програми  

«STREAM –освіта, або 

13 

листопада  

2018  року 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

 

План, 

програма, 

мультимедійна 

презентація 
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Стежинки у Всесвіт»; 

 Методичні засади; 

альтернативної програми  

«STREAM –освіта, або 

Стежинки у Всесвіт». 

Практична частина: 

  Як облаштувати 

«STREAM  

- середовище, яке виховує 

дослідників (пропозиції, 

обмін думками, створення 

макетів, моделей) 

 Поєднання живопису, 

літератури, музики для 

пізнання довкілля: 

репрезентація медіа теки 

журналу «Джміль» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8. Семінар-практикум: 
Використання інтерактивної 

дошки в освітньому процесі: 

 Роль мультимедійних 

засобів в освітньому 

процесі 

 Технічні характеристики 

SMART-дошки 

 Нормативні документи, 

якими слід керуватися при 

використанні старт-дошки 

 Можливості інтерактивної 

дошки в роботі з 

дошкільнятами 

 Особливості підготовки 

матеріалу до роботи з 

інтерактивною дошкою 

29 

листопада 

2018  року 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В., 

учитель 

інформатики 

школи №9 

 

План, 

програма, 

мультимедійна 

презентація 

 

  

 

 

3.1.9. Педагогічна майстерня 

(семінар): «Природничо –

наукова освіта дошкільників 

та формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності на зимовій 

прогулянці» (STREAM –

освіта, обмінюємось 

досвідом роботи, 

презентація творчих 

доробків ) 

11 грудня 

2018 року 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В.,  

педагоги 

закладу 

план та 

матеріали 

семінару, 

мультимедійні 

презентації   

 

3.1.10. Семінар – практикум: «Як 

забезпечити емоційний 

комфорт в закладі 

дошкільної освіти»   

15 січня 

2019 року 

практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

план та 

матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 

 

3.1.11. Навчально-практичний 19 лютого вихователь- мультимедійна  



 

 

 60 

семінар «Методичні аспекти 

реалізації освітньої лінії 

«Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі»: 

 Інтеграція змісту освіти 

 Формування у 

дошкільників пошуково-

дослідницьких умінь 

 Формування у 

дошкільників 

математичних уявлень 

 Формування у 

дошкільників цілісної 

картини світу 

 Формування у 

дошкільників компетентної 

поведінки в різних 

життєвих ситуаціях 

2019  року методист 

Шалда Н.В. 

 

презентація 

3.1.12.  Щоб робота була в 

радість (профілактика 

синдрому професійного 

вигорання) 

26 березня 

2019 року 

практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

план та 

матеріали до 

семінару 

 

3.1.13. Семінар-практикум 

«Інтелектуальна карта як 

засіб символізації і 

систематизації інформації»: 

 Особливості побудови 

інтелектуальних карт.  

 Технологія складання 

інтелектуальних карт: 

плануємо процес.  

09 квітня 

2019року 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 

 

план та 

матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 

 

ІІІ. 3.2. Консультації: 
3.2.1. Інструктивно-методичні 

наради 

1раз намісять 

(другий 

вівторок 

місяця) 

вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

тези консультації  

3.2.2. Щомісячно залучати дітей 

до самодіагностики з 

проблемних питань і 

відповідності до 

пріоритетних напрямків 

роботи 

1раз намісять 

(другий 

вівторок 

місяця) 

вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

тести для 

самодіагностики, 

узагальнені 

результати 

 

3.2.3. Методичні рекомендації 

щодо проведення  

тематичного блоку «Україна 

- щедрий край на таланти і 

врожай» (з 03.09. по 07.09.)  

та заходи святкування Дня 

міста (3 вересня) 

31.08.2018 р. вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.4. Нормативно-правове  та 

навчально-методичне 

04.09.2018 р. вихователь - 

методист 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 
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забезпечення організації 

освітнього процесу  в 

поточному навчальному році 

(виставка - презентація 

методичних посібників, 

огляд –коментар 

нормативних документів) 

Шалда Н.В. 

3.2.5. Моніторинг розвитку 

компетентності дітей 

дошкільного віку, 

врахування результатів 

обстеження при плануванні 

фронтальних, групових та 

індивідуальних форм роботи 

з дошкільниками. 

05.09.2018 р. вихователь – 

методист 

Шалда Н.В. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.6.  Консультація психолога 

щодо організації 

індивідуальної роботи з 

дітьми в період адаптації 

25.09.2018 р. Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.7. Індивідуальна співбесіда-

консультація за змістом 

чинних Програм  

17.09. – 

21.09.2018 р. 

вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.8. Про види діяльності дітей 

упродовж дня з метою 

формування в дошкільників 

природничо-наукових 

уявлень  

25.09.2018 р. вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

Анкети, 

узагальнені 

результати 

 

3.2.9. Методичні рекомендації з 

використання методичного 

посібника  «Пізнаємо світ 

разом з LEGO» 

09.10.2018 р. вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.10. Про використання блогів для 

консультування батьків та як 

візитівки професійної 

діяльності педагога 

23.10.2018 р. вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

Мультимедійні 

засоби навчання 
 

3.2.12 Консультація психолога: 

Секрети розвивальної 

роботи з дітьми раннього 

віку 

23.10.2018 р. Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.13 Консультація психолога: 

Консультування вихователів 

групи раннього віку та 

молодших груп за 

підсумками адаптації 

06.11.2018 р. Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.14 Види дитячої діяльності  та 

форми організації за 

альтернативною програмою 

«STREAM  - освіта»  

13.11.2018 р. вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

Мультимедійні 

засоби навчання 
 

3.2.15. Корпоративний імідж 

дошкільного закладу  як 

чинник фахового зростання 

04.12.2018 р. вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 
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педагогів 

3.2.16. Консультація психолога: 

Як спілкуватися з агресивно 

налаштованими батьками 

18.12. 2018 р.  Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.17. Сучасний погляд на 

підготовку та проведення 

батьківських зборів та  

дієві форми роботи з 

батьками. 

22.01.2019 р. вихователь-

методист 

Шалда Н. В., 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.18. Залучаємо батьків до 

профілактики гострих 

респіраторних захворювань 

22.01. 2019 р. Ст. м/с 

Ольшанченко 

І 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.19. Сучасні гаджети в роботі з 

дітьми: фотоапарат для 

формування пізнавальної 

активності, диктофон – для 

розвитку комунікативних 

навичок, ноутбук – для 

організації спільної 

діяльності. 

05.02.2019 р. вихователь-

методист 

Шалда Н. В., 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.20. Консультація психолога: 

Про типову пізнавальну 

позицію дітей візуалів, 

аудіалів, кінестетиків 

12.03.2019 р. Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.21. Про основні форми 

розмірковування у дітей та 

прийоми його розвитку 

12.03.2019 р. вихователь – 

методист 

Шалда Н.В. 

методичні 

рекомендації 
 

3.2.22. Консультація психолога: 

Про профілактику 

емоційний травм в умовах 

закладу дошкільної освіти 

02.04. 2019 р. Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

тези, матеріали, 

тексти 

консультації 

 

3.2.23. Організаційно-методичні 

вимоги до проведення 

милування природою. 

 

16.04.2019 р. вихователь - 

методист 

Шалда Н.В. 

Мультимедійні 

засоби навчання 
 

 

 

3.2.24. Методичні рекомендації 

щодо підготовки та  

планування життєдіяльності 

дітей в літній період 

23.05.2019 р. вихователь-

методист  

Шалда Н.В. 

рекомендації  

3.2.25. Перша долікарська допомога 

при пораненнях і кровотечі  

та перша долікарська 

допомога дітям-алергікам 

при укусах ос, бджіл, 

джмелів, мурах. 

30.05.2019 р. Ст. м/с 

Ольшанченко 

І 

тези консультації  

 Консультації для молодих спеціалістів 

 Для керівника музичного: 

3.2.26. Про складові роботи 

музичного керівника 

12.09.2018 р. вихователь-

методист  

Шалда Н.В. 

тези консультації 

 

 

 

3.2.27. Як налагодити комунікацію 

з дітьми, щоб зробити 

17.10.2018 р. вихователь-

методист  

тези консультації 
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заняття результативним Шалда Н.В.  

3.2.28.. Особливості використання 

фонограми «мінус-голос» у 

роботі з дітьми дошкільного 

віку 

08.01.2019 р. вихователь-

методист  

Шалда Н.В. 

тези консультації 

 

 

 

 Для педагогів групи з вивчення англійської мови 

3.2.31. Про завдання і зміст 

формування основ 

англомовної комунікативно-

мовленнєвої компетенції 

дітей шостого року життя 

06.09.2018 р. вихователь-

методист  

Шалда Н.В. 

тези консультації 

 
 

3.2.32. Методичні рекомендації 

щодо використання ігрових 

методів навчання  

дошкільників англійської 

мови 

23.10.2018 р. вихователь-

методист  

Шалда Н.В. 

тези консультації 

 
 

ІІІ. 4. РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ  

 
 ІІІ. 4.1. Колективний перегляд педагогічного процесу: 
 Взаємодія педагогів з родинами  через різні форми роботи: 

 

4.1.1. Майстер-клас для батьків 

«Як розвивати мовлення 

дітей за допомогою 

художніх творів» 

10 жовтня вихователь 

Гутянка Т.М. 

План, 

сценарій, 

фотозвіт 

 

4.1.2. Семінар - практикум для 

батьків: «Мистецтво 

виховувати в дитині 

доброту» 

17 жовтня вихователь 

Кузьменко 

Ю.П. 

План, 

сценарій, 

фотозвіт 

 

4.1.3. Консультація – практикум 

«Як навчити дитину 

самостійно гратися та 

прибирати за собою 

іграшки?» 

24 жовтня вихователь 

Плохіх Г.В. 

План, 

сценарій, 

фотозвіт 

 

      

 Перегляд організованих форм життєдіяльності дітей: 

4.1.4. Інтегроване заняття з 

використанням LEGO-

технології в молодшій групі 

16 жовтня вихователь 

Гутянка Т.М. 

сценарій 

заняття, 

фотозвіт 

 

4.1.5. Інтегроване заняття з 

використанням LEGO-

технології в середній групі 

23 жовтня вихователь 

Лейко О.О. 

сценарій 

заняття, 

фотозвіт 

 

4.1.6. Інтегроване заняття з 

використанням LEGO-

технології в старшій групі 

30 жовтня вихователь 

Плохіх Г.В. 

сценарій 

заняття, 

фотозвіт 

 

4.1.7. Інтегроване заняття з 

ознайомлення дошкільників 

з геометричними фігурами з 

використанням сучасних  

методик (блоків Дьєнеша, 

розвивальної гри 

06 листопада Вихователь 

Кузьменко Ю. 

сценарій 

заняття, 

фотозвіт 
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В.Воскобовича «Геоконт»)  

в середній групі 

4.1.8. Інноваційні підходи до 

роботи за картиною на 

груповому занятті 

22 листопада Вихователь 

Забутна О.М. 

Сценарій заняття, 

методичні 

доробки, фотозвіт 

 

4.1.9. Використання 

мультисенсорного підходу 

на інтегрованому занятті 

22 січня Вихователь 

Шугаєва Я.С. 

Сценарій заняття, 

методичні 

доробки, фотозвіт 

 

4.1.10. Панорама перегляду 

освітньої роботи з 

дошкільниками в рамках 

впровадження 

альтернативної  програми 

«STREAM-освіта, або 

Стежинки у Всесвіт»    
- «Дзвіночки» (3 р.ж.)  

- «Краплинки» (4 р.ж.) 

- «Пізнайки» (4 р.ж.) 

- «Зайченята» (4 р.ж.) 

- «Добрики» (4р.ж.) 

- «Всезнайки» (5 р.ж.) 

- «Веселка» (5 р.ж.) 

- «Чомусики» (6 р.ж.) 

- «Сонечко» (6 р.ж.) 

- «Грайлики» (6 р.ж.) 

25.03.2019-

05.04.2019 

 

 

 

 

 

25.03. 

26.03. 

27.03. 

28.03. 

29.03. 

02.04. 

03.04. 

04.04. 

05.04. 

08.04. 

вихователі 

груп 

конспекти 

занять, 

методичні 

доробки 

 

 

4.1.11. Участь педагогів, що 

атестуються в «Декаді 

педагогічних інновацій» 

грудень, за 

графіком 

Гутянка Т.М. 
Кузьменко Ю.П. 

Плохіх Г.В. 

Сценарії заняття, 

методичні 

доробки 

 

4.1.12. Свято рідної мови  квітень Вчитель-логопед 

Гетьманенко І.В. 

Сценарії заняття, 

методичні 

доробки 

 

4.1.13. Колективний перегляд – звіт 

гурткової роботи у 

педагогів: Казановської Г.І., 

Тюпенко К.М., СтупакГ.І., 

Трофимець Л., Трунової 

М.Д. 

квітень-

травень 
керівники 

гуртків: 

 

  

 ІІІ. 4.2. Огляди – конкурси – змагання: 

4.2.1. Огляд готовності  груп до 

нового навчального року 

вересень 

2018 р. 

завідувач, 

вихователь-

методист 

узагальнені 

матеріали 

 

4.2.2. Огляд LEGO-осередків в 

групах 

жовтень 

 2018 р. 

завідувач, 

вихователь-

методист 

узагальнені 

матеріали 

 

4.2.3. Презентація-конкурс 

«Краще розвивальне 

середовище групової 

кімнати» 
 

жовтень 

 2018 р. 

завідувач, 

вихователь-

методист 

узагальнені 

матеріали 

 

4.2.4. Огляд-конкурс «Квітник, 

огород на підвіконні» 

березень 

2019 р. 

завідувач, 

вихователь-

методист 

узагальнені 

матеріали 
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4.2.5. Міський фестиваль-огляд 

«Світ дошкілля» 

квітень 

2019 р. 

завідувач, 

вихователь-

методист 

узагальнені 

матеріали 

 

4.2.6. Забезпечити участь старших 

дошкільників у міському 

святі - змаганні з легкої 

атлетики серед дошкільних 

закладів міста. 

травень 

2019 року 

завідувач, 

вихователь з 

фіз. культури, 

вихователь-

методист 

наказ  

 ІІІ. 4. 3. Педагогічні виставки: 

4.3.1. Виставка - презентація 

«Літературних проектів  за 

творами для дітей В. 

Сухомлинського» (з нагоди 

100 –річчя з дня 

народження) 

з 24 вересня 

по 27 

вересня  

завідувач, 

вихователь-

методист 

матеріали 

виставки, 

фоторепортаж 

 

4.3.2. «Зимовий вернісаж» 
виставка новорічно-

різдвяних композицій. 

з 18 грудня 

по 21 грудня 

2018 року 

завідувач, 

вихователь-

методист 

матеріали 

виставки, 

фоторепортаж 

 

4.3.3. Великодня писанка квітень 

2019 року 

завідувач, 

вихователь-

методист 

фоторепортаж  

4.3.4. “Мій педагогічний досвід!” 
(виставка узагальнених 

матеріалів, педагогів,  що 

атестуються). 

квітень 

2019 року 

завідувач, 

вихователь-

методист 

ширми, папки, 

брошури 

 

 ІІІ. 4. 4. Творчі групи: 

4.4.1. Продовжити  роботу творчої 

групи з проблеми «Розвиток 

особистості дитини 

засобами LEGO- 

конструювання» 

упродовж 

року 

завідувач, 

вихователь-

методист 

План роботи 

творчої групи 

 

ІІІ.5. ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД 

 

5.1. Моделювання ППД: 

 Моделювання педагогічного 

досвіду  щодо інтеграції 
LEGO-технологій в освітній 

процес 

упродовж 

року 

творча група Упровадження 

результатів  
накопиченого досвіду 

регіонів України. 

Організація освітнього 
процесу, вироблення 

системи управління 

 

5.2. Вивчення ПП:  

 Вивчати систему роботи 

педагогів, що атестуються. 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

система роботи  

5.3. Узагальнення ППД: 

 Узагальнити  досвід  

педагогічного колективу  з 

проблеми: «Пізнаємо світ 

разом з LEGO» (інтеграція 

LEGO-технології  в освітній 

простір закладу дошкільної 

освіти) 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

опис,  

збірник 

методичних 

матеріалів 

 

5.4. Впровадження ППД: 

5.4.1 Спрямувати роботу колективу упродовж вихователь- рекомендації,  
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на загальне впровадження в 

практичну діяльність сучасних 

досягнень,  ефективних  та 

інноваційних технологій 

року методист, 

завідувач 

практичний 

психолог 

консультації, 

методичне, 

програмове 

забезпечення, 

психологічний 

супровід 

5.4.2. Розпочати  вивчення та 

впровадження альтернативної 

програми формування  

культури інженерного 

мислення в дошкільників 

«STREAM-освіта, або 

Стежинки у Всесвіт   

інноваційних  LEGO-

технологій 

упродовж 

року 

вихователь-

методист, 

завідувач, 

практичний 

психолог 

рекомендації, 

консультації, 

методичне, 

програмове 

забезпечення, 

психологічний 

супровід 

 

5.4.3. Продовжити  впровадження 

інноваційної  LEGO-технології 
та програм соціально-

фінансової та економічної 

освіти дошкільників: 

 (Програм: «Дошкільникам 

про сталий розвиток», 

«Афлатот») 

упродовж 

року 

вихователь-

методист, 

завідувач 

рекомендації, 

консультації, 

методичне 

забезпечення 

 

5.4.4. Продовжити роботу  щодо 

впровадження  проектної 

діяльності як сучасного 

формату соціалізації 

дошкільників 

упродовж 

року 

вихователь-

методист, 

завідувач 

рекомендації, 

консультації, 

методичне 

забезпечення 

 

ІІІ. 6. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ КОНСИЛІУМИ  

6.1. Про адаптацію дітей 

раннього і молодшого 

дошкільного віку до умов 

дошкільного закладу  

жовтень практичний 

психолог, 

вихователі груп 

раннього віку 

протокол, 

рекомендації 

 

 

6.2. Про психологічний супровід 

дітей з особливими 

освітніми потребами 

жовтень, 

квітень 

практичний 

психолог, 

вихователі групи 

для дітей з вадами 

мовлення 

протокол, 

рекомендації 

 

 

6.3. Про готовність дітей 

старшого дошкільного віку 

до навчання в школі 

квітень-травень практичний 

психолог, 

вихователі груп 

старшого 

дошкільного віку 

протокол, 

рекомендації 

 

 

ІІІ.7. ТИЖНІ БЕЗПЕКИ 

7.1. Увага!  Діти  на 

дорозі!(місячник) 

з 1 вересня по 

30 вересня  

завідувач, 

вихователі  
наказ  

 Тиждень безпеки 

дорожнього руху 

З 12 по 18 

листопада 2018 

року 

(з 20.05. по 

24.05.19) 

завідувач,  

вихователь-

методист, 

вихователі 

  

7.2. Тиждень знань з основ 

безпеки життєдіяльності 

населення 

З 20 листопада 

по 24 листопада 

з 20 травня по 

24 травня 

завідувач наказ  

7.3. З вогнем не жартуй! 

(Тиждень протипожежної 

з 19лютого по 

23 лютого 
завідувач, 

вихователі 

наказ   
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безпеки)  груп 

7.4. Тиждень охорони праці 

(місячник) 

З 01 квітня по  

30 квітня  
завідувач, 

вихователі 

груп 

наказ   

 

ІІІ.8.ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ 

8.1. Олімпійський  тиждень 
(всеукраїнський олімпійський 

урок в рамках олімпійського 

тижня) 

10.09.-14.09. завідувач,  

вихователі , 

вихователь-

методист 

наказ   

 Тематичний тиждень за 

творами В. Сухомлинського 

«Людина починається з 

добра» 

24.09.-28.09.    

8.2.  Тиждень толерантності 12.11.- 16.11. Практичний 

психолог 
заходи  

8.3. Всеукраїнська акція «16 днів 

проти насильства» 

26.11 – 11.12. Практичний 

психолог 
заходи  

8.4. Всеукраїнський тиждень 

права «Свої права ти, 

друже, знай, їх цінуй та 

захищай» 

03.12.– 07.12. пр. психолог, 

вихователі , 

вихователь-

методист 

заходи  

8.5. Тиждень здоров’я 

 

14.01. –18.01. завідувач,  

пр. психолог, 

вихователі , 

вихователь-

методист 

наказ   

8.6. Тиждень української мови 

(21.02. – Міжнародний день 

рідної мови) 

18.02. -22.02. завідувач,  

пр. психолог, 

вихователі , 

вихователь-

методист 

наказ   

8.7. Тиждень української дитячої 

книги (02.04. - Міжнародний 

день дитячої книги) 

01.04. -05.04. завідувач,  

пр. психолог, 

вихователі , 
вихователь-методист 

наказ   

8.8 При плануванні освітньої 

роботи з дошкільниками 

доцільно врахувати: 
 30 вересня – Всеукраїнський день 

бібліотек; 

 1.10- Міжнародний день музики; 
 11.11. – Міжнародний день 

енергозбереження; 

 20.11. Всесвітній день дітей; 
 24.11. – День друзів; 

 04.12. – Міжнародний день обіймів; 

 10.12. Всесвітній день футболу; 
 11.01. – Міжнародний день «дякую»; 

 18.01. – Міжнародний день зимових видів 

спорту; 
 17.02. – День спонтанного прояву 

доброти; 

 03.03.- Всесвітній день письменника; 
 21.03. – Всесвітній день поезії; 

 27.03. – Міжнародний день театру; 

 01.04. – Міжнародний День птахів; 
 21.04. – День навколишнього середовища; 

 29.04. – Міжнародний день танцю; 

 03.05.  – День кондитера; 
 15.05 – Міжнародний день родини; 

Третій четвер травня – Всесвітній день 

вишиванки 

упродовж 

року 

завідувач,  

 вихователі ,  

керівники музичні, 
вихователь-методист 

освітні заходи 

в 

перспективних 

та календарних 

планах 
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ІІІ.9. ДНІ ЗДОРОВ’Я В  ЗДО 

9.1. Остання середа кожного 

місяця: 

 

25 вересня 

31 жовтня 

28 листопада 

26 грудня 

30 січня 

27 лютого 

27 березня 

24 квітня 

вихователь з 

фізичної 

культури, 

вихователі 

календарний 

план 

 

ІІІ. 10. ДІАГНОСТИКА, МОНІТОРИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

10.1. Моніторингові дослідження 

з питань розвитку дітей 

(загальний розвиток, 

фізичний розвиток, 

музичний розвиток) 

вересень, 

січень, 

травень 

вихователь-

методист, 

вихователі груп, 

практичний 

психолог 

результати 

моніторингу, 

рекомендації 

 

10.2. Діагностики  професійної 

компетентності педагогів з 

проблемних питань  у 

відповідності до 

пріоритетних напрямків 

роботи  

вересень, 

листопад, 

січень, 

березень, 

травень 

вихователь-

методист, пр.. 

психолог 

результати 

моніторингу, 

рекомендації 

 

10.3. Моніторингові дослідження  

навчально-методичного 

забезпечення освітнього 

процесу за пріоритетним 

напрямами роботи 

вересень-

жовтень 

вихователь-

методист 
інформація до 

відому 

 

10.4. Моніторингові дослідження 

надання дошкільникам 

освітніх послуг та рівень її 

якості, рівня виконання 

державних стандартів 

дошкільної освіти за БК та 

чинними програмами  

квітень-

травень 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

результати 

моніторингу,  

довідка, 

рекомендації 
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РОЗДІЛ ІУ 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальний 

 

Примітка  Відм. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 6 

ІУ. 1. Комплексне вивчення  

1.1. Рівень сформованості 

компетенцій дітей  за освітніми 

лініями БК та чинних Програм 

 (до педагогічної ради). 

травень завідувач, 

вихователь -  

методист 

довідка,  

наказ 
 

1.2. Соціально-психологічна та 

емоційно-вольова готовність 

старших дошкільників до 

навчання в школі (до педагогічної 

ради) 

січень, 

травень 

психолог довідка, 

рекомендації 
 

ІУ. 2. Тематичне вивчення  

2.1.  Готовність груп до нового 

навчального року: атестація 

робочих місць ( до наради при 

завідуючій). 

з 17 вересня 

по 28 вересня 

завідувач, 

методист 

довідка, 

наказ 
 

2.2.      

2.3. Аналіз  науково-методичного 

забезпечення та створення 

педагогічних  умов  для реалізації 

STREAM -освіти  дітей 

дошкільного віку ( до педагогічної 

ради). 

з 05.11. по 

16.11.  

 

 

вихователь -  

методист 

довідка  

2.4. Аналіз професійних компетенцій 

вихователів, що забезпечують 

успішну реалізацію 

здоров’язберігаючого  змісту  

освіти (до педагогічної ради) 

з 14.01. по 

18.01. 

вихователь -  

методист 

довідка  

2.5. Медико - педагогічний контроль 

за проведенням ранкової 

гімнастики і занять з фізкультури 

( до наради при завідуючій). 

3 04 лютого 

по 08 лютого  

завідувач, 

вихователь -  

методист 

довідка, 

наказ 

 

2.6. Аналіз  створення умов та 

інноваційних підходів  до 

реалізації освітніх завдань 

сенсорно-пізнавального розвитку 

дітей дошкільного віку (до 

педагогічної ради). 

з 11.03. по 

15.03. 

вихователь -  

методист 

довідка  

2.7. Аналіз дитячих робіт з 

зображувальної діяльності  (до 

методичної години) 

з 22.04.  по 

26.04 

вихователь -  

методист 

довідка  

2.8.      
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ІУ.3. Оперативний та вибірковий  контроль 
(оперативний контроль від двох до семи питань на місяць)   

 ІУ.3.1. Контроль за станом освітнього процесу: 
3.1.1. Стан готовності закладу 

дошкільної освіти до нового 

навчального року 

  (до наради при завідуючій) 

серпень завідувач,  

ст. медсестра 

інформація, 

наказ 
 

3.1.2. Стан виконання ухвалених 

управлінських рішень 

 (до наради при завідуючій) 

згідно 

визначених 

термінів 

завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.3. Стан  проведення Днів здоров`я, 

спортивних свят та розваг 

(до відома) 

1 раз на 

місяць 

завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.4. Стан планування освітньої роботи 

з дітьми старшого дошкільного 

віку щодо забезпечення 

наступності(до наради при 

завідуючій) 

вересень завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.5. Стан рівня рухового розвитку 

дітей дошкільного віку 

 (до наради при завідуючій) 

жовтень 

травень 

вихователь з 

фіз. культури, 

методист 

інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

3.1.6. Стану перспективного та 

календарного планування 

освітньої роботи  

(до методичної години) 

листопад, 

березень 

вихователь-

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.7. Стан рівня організації і 

проведення свят і розваг з дітьми 

(до відома) 

листопад, 

січень, 

травень 

завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.8. Стан роботи з пріоритетних 

питань, визначених річним 

планом роботи 

(до наради при завідуючій) 

січень-лютий завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.9. Стан ведення документації 

педагогами 

(до наради при завідуючій) 

вересень завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.10 Стан адаптації  дітей раннього та 

молодшого дошкільного віку до 

умов закладу дошкільної освіти 

(до наради при завідуючій) 

жовтень завідувач, 

практичний 

психолог 

інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

3.1.11 Стан дотримання педагогами 

Примірної інструкції з 

діловодства у дошкільних 

навчальних закладах» (до відома) 

листопад завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.12 Аналіз дотримання санітарно-

гігієнічних вимог під час 

організації освітнього процесу 

(до наради при завідуючій) 

грудень завідувач, 

вихователь -  

методист, 

старша с/м 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.13 Стан температурного режиму під 

час опалювального сезону 

(до відома) 

жовтень-

квітень 

старша с/м, 

вихователі 

інформація  

3.1.14 Стан проведення наскрізного постійно старша с/м, інформація  
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провітрювання приміщень 

(до відома) 

вихователі 

3.1.15 Стан проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів (до наради 

при завідуючій) 

грудень завідувач, 

вихователь -  

методист, 

старша с/м 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.16 Стан проведення групових 

батьківських зборів та роботи з 

батьками за перше півріччя 

 (до наради при завідуючій) 

січень завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.17 Стан корекційної роботи в групі 

дітей з  вадами мовлення   

(до наради при завідуючій) 

січень завідувач інформація, 

рекомендації 
 

3.1.18 Стан психологічного супроводу  

дітей молодшого та старшого 

дошкільного віку 

  (до наради при завідуючій) 

лютий завідувач інформація, 

рекомендації 
 

3.1.19 Стан виховання культурно-

гігієнічних навичок у дітей(до 

наради при завідуючій) 

березень завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

рекомендації 
 

3.1.20 Стан забезпечення інвентарем, 

обладнанням, посудом, мийними 

засобами груп, харчоблоку 

(до відома) 

упродовж 

року 

Завідувач, 

завгосп 

інформація  

3.1.21 Стан роботи з профілактики 

дитячого травматизму 

(до наради при завідуючій) 

квітень завідувач інформація, 

рекомендації 
 

3.1.22 Стан організації та проведення 

Тижня безпеки (до відома) 

квітень завідувач інформація, 

рекомендації 
 

3.1.23 Стан підготовки до літнього 

оздоровчого періоду 

 (до наради при завідуючій) 

травень завідувач,  

ст. медсестра 

інформація, 

наказ 
 

3.1.24 Стан організації та проведення 

гурткової роботи 

(до наради при завідуючій) 

травень завідувач, 

вихователь -  

методист 

інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

 ІУ.3.2. Оперативний контроль із питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, медичного обслуговування, організації харчування: 

3.2.1. Стан дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до утримання 

приміщень (оглядово-

оперативний контроль, до наради 

при завідуючій). 

вересень завідувач,  

ст. медсестра 

інформа- 

ція, наказ 

 

3.2.2 Стан виконання посадових 

інструкцій (оглядово-оперативний 

контроль, до наради при 

завідуючій). 

вересень завідувач, 

завгосп 

інформація  

3.2.3. Сан виконання інструкцій з 

охорони праці(оглядово-

оперативний контроль, до наради 

при завідуючій). 

квітень завідувач, 

завгосп 

інформація  

3.2.4. Стан ведення документації листопад завідувач, інформація,  
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відповідно Примірної інструкції з 

діловодства у ДНЗ (оглядово-

оперативний контроль, до наради 

при завідуючій). 

вихователь-

методист 

за 

необхідністю 

наказ 

3.2.5. Стан своєчасного  внесення  

батьками плати за харчування  

дітей (оперативний контроль) 

1 раз на 

місяць 

завідувач інформація  

3.2.6. Стан дотримання Інструкції з 

організації харчування дітей у 

ДНЗ (оглядово-оперативний 

контроль, до наради при 

завідуючій). 

жовтень, 

лютий, 

квітень 

завідувач, ст. 

медсестра 

інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

3.2.7. Стан проходження працівниками 

закладу обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів 

(оперативний контроль) 

1 раз на 

місяць 

завідувач, ст. 

медсестра 

інформація  

3.2.8. Стан дотримання графіків роботи 

різними категоріями працівників 

ДНЗ (оглядово-оперативний 

контроль, до відома). 

1 раз на 

місяць 

завідувач інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

3.2.9. Стан  відвідування дітьми груп та 

їх  наповнюваність 

(оперативний контроль до наради 

при завідуючій) 

І раз на 

місяць 

завідувач інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

3.2.10 Стан виконання норм  харчування 

дітей (оперативний контроль до 

наради при завідуючій) 

1 раз на 

місяць  

завідувач, ст. 

медсестра 

інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

3.2.11 Стан захворювання дітей 

(оперативний контроль до наради 

при завідуючій) 

1 раз на 

квартал 

завідувач, ст. 

медсестра 

інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

3.2.12 Стан проведення тренувань згідно 

з планом евакуації (до відома) 

лютий 

квітень 

завідувач інформація, 

за 

необхідністю 

наказ 

 

 

РОЗДІЛ У 

 РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальний 

 

Примітка  Відм. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 6 

1.  Підпорядкувати роботу 

методичного кабінету відповідно 

наказу МОН України №372 від 

16.04.2018 року «Про 

затвердження Примірного 

положення про методичний 

кабінет закладу дошкільної 

освіти» 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

  

2.  Підготувати та оформити: 

 Списки педагогічних кадрів. 

 

вересень 

 

вихователь-
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 Списки педагогів, які 

підлягають атестації. 

 Списки педагогів, що будуть 

відвідувати міські форми 

методичної роботи; 

 Списки педагогів, що 

потребують курсової 

підготовки. 

 Узагальнені матеріали 

проведених виставок: 

- виставки - презентації 

«Літературних проектів  за 

творами для дітей В. 

Сухомлинського 

- виставки «Зимовий 

вернісаж» ; 

-  виставки «Великодня 

писанка»; 

 Результати моніторингу 

охоплення дітей гуртковою 

роботою. 

 Результати моніторингу 

якості дошкільної освіти. 

 Аналіз методичної роботи. 

 Аналітичні довідки аналізу та 

вивчення освітньо - виховної 

роботи. 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

грудень 

 

 

 

 

квітень 

 

квітень 

 

травень 
 

травень 
 

 

методист 

3.  Скласти розклади занять та 

графіки  роботи гуртків   

до 4 вересня вихователь-

методист 

розклад  

4.  Скласти додаткові плани до 

річного плану роботи: 

«Наступність в роботі 

дошкільного закладу і школи», 

«Заходи по вдосконаленню 

роботи з проблеми 

«Фізкультурно-оздоровча робота 

в ДНЗ». 

до 08 

вересня 

 

 

 

до 12  

січня 

 

вихователь-

методист 

проект 

плану 

 

5.  Поновити матеріал куточку 

«Інформаційно-методичний 

вісник» та матеріал куточку для 

батьків. 

до 15 

вересня 

 

вихователь-

методист 

інформація 

для стенду 

 

6.  Скласти плани семінарських 

занять. 

до 18 

вересня 

вихователь-

методист 

план  

7.  Підготувати рекомендації 

педагогам щодо виконання 

річних планів  

до 20 

вересня 

вихователь-

методист 

рекомендації  

8.  Скласти план роботи творчої 

групи 

до 30 

вересня 

вихователь-

методист 

план  

9.  Систематизувати методичні 

розробки з теми  «Пізнаємо світ 

разом з LEGO » (оформити у 

до 15жовтня вихователь-

методист 

брошури  
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вигляді брошури) 

10.  Організувати роботу щодо 

оновлення Програми гуртка 

«Золоті рибки» та подати на 

схвалення до ОІППО 

вересень - 

жовтень 

керівник 

гуртка, 

вихователь-

методист 

брошури  

11.  Оновити інформацію на сайті та 

постійно поповнювати контент 

до 01 жовтня 

 

вихователь-

методист 

план  

12.  Організувати виставку 

педагогічної та методичної 

літератури з проблеми STREAM-

освіта дошкільників 

до 10 

жовтня, 

упродовж 

року 

Вихователь-

методист 
виставка  

13.  Організувати колективну 

передплату фахових видань. 

до 15 жовтня вихователь-

методист 

абонементи  

14.  Здійснити ревізію методичних 

матеріалів кабінету 

до 31 жовтня 

 

вихователь-

методист 

  

15.  Підготувати: 

-  рекомендації на допомогу 

вихователям  щодо планування 

освітньої роботи з дітьми з 

впровадженням  методичної 

розробки «Пізнаємо світ разом з 

LEGO»; 

- план проведення Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності 

дошкільників 

до 01 

листопада  

вихователь-

методист 

рекомендації  

16.  Поповнити картотеку передового 

педагогічного досвіду. 

до 01 грудня вихователь-

методист 

картотека  

17.  Організувати виставку 

педагогічної та методичної 

літератури з проблеми:  

- основні концептуальні 

положення Нової української 

школи; 

- вдосконалення змісту 

дошкільної освіти формування 

здоровязбережувальної 

компетенції у дітей дошкільного 

віку; 

- вдосконалення сенсорно-

пізнавального розвитку дітей 

дошкільного віку  за Базовим 

компонентом  дошкільної освіти 

засобами інноваційних 

технологій». 

 

 

 

до 01 жовтня 

 

до 01 лютого 

 

 

 

 

 

 

 

до 01 

березня 

Вихователь-

методист 
  

18.  Підготувати тематичний каталог 

публікацій за напрямками: 

  Ключові компетентності 

НУШ для життя 

 STREAM-освіта дошкільників 

 Сучасні  підходи до сенсорно-

пізнавального розвитку дітей 

 

 

 

жовтень 

листопад 

січень 

 

 

 

вихователь-

методист 

 

 

тематичний 

каталог 
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дошкільного віку  за Базовим 

компонентом  дошкільної 

освіти 

19.  Організувати виставку дитячих 

робіт: 

  «У кожній казці – мудрості 

перлинка» (за творами 

Сухомлинського) 

 «Осінній вернісаж» 

 «Веселка зимових свят» 

 «Професія моєї мами» 

 «Намалюю писанку, 

намалюю, фарбами 

яскравими всіх здивую» 

  «Я люблю свій рідний край  

 «Літо танцює, літо співає» 

 

 

вересень 

 

 

жовтень 

грудень 

березень 

квітень 

 

 

травень 

червень 

 

 

вихователь-

методист 

 

 

 

дитячі 

роботи 

 

20.  Надіслати кращий досвід 

педагогів закладу з до фахових 

видань України. 

лютий  Вихователь-

методист 
тека, добірка  

21.  Систематизувати матеріали 

атестації педагогічних працівників, 

надати аналітичну довідку в 

управління освіти. 

квітень вихователь-

методист 

  

22.  Організувати виставку порт фоліо 

педагогів, що  атестувалися в 

поточному навчальному році. 

квітень вихователь-

методист 

  

23.  Забезпечувати оновлення та 

поповнення інформації на  сайті 

ДНЗ 

щотижня вихователь-

методист 

  

24.  Оновлювати інформацію на 

презентаційних стендах 

1 раз на 

місяць 

вихователь-

методист 

інформація 

для стенду 

 

25.  Продовжити роботу по створенню 

збірки кращого педагогічного 

досвіду педагогів закладу за 

Базовим компонентом дошкільної 

освіти  

упродовж 

року 

вихователь-

методист, 

педагоги 

закладу 

тека, збірка  

26.  Поповнити кабінет новими 

методичними виданнями. 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

посібники  

27.  Систематизувати матеріал 

проведених колективних переглядів 

та заходів під час декади 

педагогічної майстерності. 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

конспекти 

занять 

 

28.  Систематизувати матеріали засідань 

педагогічної ради 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

папка  

29.  Скласти  Проект Річного плану  червень-

серпень 

вихователь-

методист 

проект плану  
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РОЗДІЛ УІ 

 ОРГАНІЗЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 
  
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальний 

 

Примітка  Відм. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 6 

УІ. 1. Взаємодія дошкільного закладу з сім’єю 
1. Групові батьківські збори та масові форми роботи з батьками: 

1.1 Узгодити тематику групових 

батьківських зборів на нараді 

при завідуючій. 

До 12 вересня завідувач, 

вихователі 

групи 

плани роботи  

1.2. Включити до планів роботи з 

родинами проведення 

консультацій – порад 

практичного психолога   
«Виховання без образ або що 

хвилює маленьку дитину» 

до 12 вересня завідувач,  

практичний 

психолог 

вихователі 

груп 

окремий план 

та графік 

проведення 

 

1.3. 

 

Включити до тематики 

батьківських зборів питання 

 формування сенсорно-

пізнавальної, мовленнєвої, 

соціально-комунікативної 

та  здоров’язбережувальної 

компетенції дітей в сім’ї 

до 12 вересня Вихователі груп плани роботи  

1.4. Вихователям старших груп 

включити до тематики 

батьківських зборів питання 
щодо формування психологічної 

готовності дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в 

школі та обговорити з батьками 

Наказ МОН  «Про затвердження 

Порядку зарахування, 

відрахування та переведення учнів 

до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти»   

до 12 вересня Вихователі груп плани роботи  

2 З метою просвітницької роботи з батьками: 

2.1. Через індивідуальні та  

індивідуальні-групові форми 

роботи ознайомити 

батьків,або осіб, які їх 

замінюють, з документами, 

що регламентують діяльність 

дошкільного закладу 

вересень завідувач, 

вихователі 

груп 

бесіди, 

консультації, 

інформаційні 

стенди 

 

2.2. Ознайомити батьків або осіб, 

які їх замінюють, з правилами 

прийому дітей до 

дошкільного закладу. 

під час 

прийому 

дітей 

завідувач, 

практичний 

психолог, 

вчитель-

логопед 

бесіди, 

пам’ятки 
 

3. З метою пропагування освітньої діяльності закладу: 
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3.1. Надавати батькам 

інформацію про умови 

перебування дітей в ЗДО; 

історію, досягнення та 

традиції закладу  через 

інформаційні стенди з 

фотоматеріалами, буклети, 

інтернет –сайт ЗДО, відкриті 

групи спільнот в соціальній 

мережі Facebоok, персональні 

блоги педагогів 

постійно завідувач, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог, 

вчитель-

логопед, 

вихователі 

груп 

Інформаційні 

та 

презентаційні 

стенди, веб-

сайт, відкриті 

групи спільнот 

в соціальній 

мережі 

Facebоok, 

персональні 

блоги 

педагогів 

 

3.2. Організовувати екскурсії по 

ЗДО  в День відкритих дверей 

щоквар- 

тально 

завідувач, 

вихователь-

методист 

графік  

3.3. Оновити рекламні буклети з 

інформацією про освітню 

діяльність груп 

 завідувач, 

вихователі 

груп 

буклет  

3.4. Оформити наочні 

консультативні матеріали для 

батьків відповідно до річних 

завдань із основних напрямів 

роботи закладу 

упродовж 

року 

завідувач, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

Інформаційні 

та 

презентаційні 

стенди 

 

3.5. Організовувати перегляд 

освітніх форм роботи з дітьми  

через проведення Днів 

відкритих дверей  за темами: 

«Вчимо добро навколо 

помічати і правила моралі 

цінувати»  
 ( в рамках літературного 

проекту  за творами для 

дітей В. Сухомлинського) 

 «Майбутні інженери – 

шукачі, конструктори й 

відкривачі» 

(STREAM – освіта дітей 

дошкільного віку)  

 

 

 

 

 

 

 

15.11.2018  

 

 

 

 

25.03.2019-

05.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

закладу 

 

 

 

 

Педагоги 

закладу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план 

проведення, 

журнал 

відгуків 

 

 

 

 

4. З метою визначення потреб родин та особливостей виховання дітей у сім’ях: 

4.1. Шляхом  вивчення 

документів і початкових 

відомостей про дитину, яка 

поступила до ЗДО, 

анкетування, індивідуальних 

співбесід вивчити та зробити 

аналіз соціально-педагогічних 

факторів сімейного 

виховання дітей (відомості про 

батьків, їхній вік, освітній рівень, місце 

роботи, житлові умови, склад сім`ї, тип 

До 12 вересня 

2018 року 

вихователі 

груп, психолог 

узагальнена 

карта, 

рекомендації 
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сім`ї, проблеми сімейної педагогіки та 

інш.). 
4.2 Виявити та  поновити банк 

даних дітей соціально 

незахищених, пільгових і 

вразливих категорій; 

спланувати індивідуальні 

форми роботи з такими 

родинами; скласти соціальні 

паспорти груп 

До 12 вересня 

2018 року 

вихователі 

груп, 

завідувач, 

психолог 

списки, план  

4.3 Провести діагностичне 

анкетування батьків з метою 

виявлення запитів  щодо 

тематики консультацій та 

проблем сімейної педагогіки.  

До 15 вересня 

2018 року 

Практичний 

психолог 

анкети, 

діагностична 

карта 

 

5. З метою підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків та 

ефективності родинного виховання: 

5.1. Загальні батьківські збори: 

- Про пріоритетні напрямки 

роботи дошкільного закладу в 

новому навчальному році; 

- Як налагодити  ефективне 

спілкування з дітьми з 

агресивною поведінкою? 

- Про тенденції розвитку 

дошкільної та початкової 

освіти в умовах 

реформування загальної 

середньої освіти на засадах 

Концепції Нової української 

школи 

-   Звіт і вибори батьківського 

комітету. 

17 жовтня 

2018 року 

 

завідувач 

Неселевська 

О.В. 
 

прак. псих. 

 Лагода С.О. 

 

вихователь-

методист Шалда 

Н., 
 завуч школи 

Шляхецька Л.П. 

 

 

 

голова 

батьківського 

комітету 

 

 

 

інформація 

 

 

інформація, 

рекомендації 

 

інформація, 

мультимедійна 

презентація 

 

 

звіт 

 

5.2. Загальні батьківські збори: 

-  Про підсумки роботи 

колективу та аналіз 

методичної роботи за 

навчальний рік 

- Чому діти бояться всього на 

світі і чи потрібно з цим 

боротися? 

- Про безпеку дітей в літній 

період 

- Про те, чому діти не хочуть 

спілкуватися? 

- Про роботу ЗДО в літній 

період. 

22 травня 

2019 року 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

Неселевська 

О. В., 
 

 

прак. псих. 

 Лагода С.О. 

 

ст.м/с 

Ольшанченко 

І.В. 

вчитель-

логопед 

Гетьманенко 

І.В. 
завідувач 

Неселевська 

 

 

звіт 

 

інформація, 

рекомендації 

 

інформація, 

ркомендації 

 

інформація, 

рекомендації 

 

інформація 

 

5.3. Дискусійно-семінарське 

заняття  батьками 6 р.ж.з 

елементами тренінгу  

 

28 листопада 

2018 року 

Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

план заняття  
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«Дівчатка та хлопчики: 

психологія виховання» 

5.4. Сприяти роботі Школи для 

батьків дітей старшого 

дошкільного віку «Лідери для 

лідерів» 

упродовж 

року, 1 раз на 

два місяці 

Практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

план роботи  

5.5. Залучати батьків до виставки 

дитячої  творчості «Пізнаємо 

світ разом з  LEGO» 

До 10 жовтня 

До 12 січня 

До 10 березня 

Вихователі  

груп 

  

5.6. Надавати практичну 

допомогу батькам з проблем 

виховання  і розвитку 

дошкільників через 

Бібліотеку для батьків,  

через інернет-спілкування, 

контент веб-сайту 

дошкільного закладу,  

відкриті групи спільнот в 

соціальні мережі Facebook,  

персональні блоги 

педагогів, через 

консультування за запитом 

упродовж  

року 

вихователь-

методист; 

завідувач, 

практичний 

психолог, 

старші 

медичні сест., 

вихователі 

  

5.7. Надавати рекомендації щодо 

створення умов для 

повноцінного розвитку дітей 

дошкільного віку вдома 

упродовж  

року 

практичний 

психолог, 

вихователі 

груп.  

Пам’ятки в 

куточках для 

батьків;  

 

6. З метою залучення батьків до активної участі в освітньому процесі: 

6.1 Залучати батьків до участі в 

спортивних святах, Днях 

здоров’я, розвагах, 

тематичних заходах (у межах 

Олімпійського тижня,  Тижня 

безпеки, канікулярного 

тижня) відповідно до Плану 

роботи ЗДО  

упродовж  

року 

завідувач, 

вихователь - 

методист, 

вихователі 

  

6.2 Залучати батьків до освітньої 

роботи за темою 

«Формування сенсорно- 

пізнавальної 

компетентності засобами 

LEGO- конструювання» 

упродовж  

року 

Вихователі груп   

6.3 Залучати батьків до 

оформлення та наповнення 

Батьківських віконечок в 

групах 

упродовж 

року 

Вихователі груп   

6.4 Залучати батьків до 

благоустрою території ЗДО, 

облаштування ігрових 

майданчиків, оснащення 

предметно-ігрового 

розвивального середовища в 

групових приміщеннях  через 

упродовж 

року 

Завідувач, 

вихователі груп 
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різні форми роботи 

6.5 Залучати батьків до виставок: 

новорічно-різдвяних 

композицій «Зимовий 

вернісаж»,  виставки 

«Великодня писанка»  

 

грудень 

 

квітень 

 

Завідувач, 

вихователі груп 
  

6.4. Проводити засідання 

батьківського комітету ЗДО 

один раз на 

квартал 

завідувач, 

голови б/к 
  

6.6. Проводити засідання 

групових батьківських 

комітетів 

щомісяця вихователі   

7. Звіт завідувача ЗДО 

 Звіт завідувача про свою 

діяльність у 2018-2019 

навчальному році перед 

педагогічним колективом та 

батьківською громадою. 

13.06.2019 завідувач 

Неселевська 

О.В. 

Звіт  

УІ. 2. Взаємодія дошкільного закладу з установами, організаціями, 

 робота в мікрорайоні 
1. Залучати місцеву 

телекомпанію ТКС до відео 

зйомок масових заходів 

дошкільного закладу та 

популяризації досвіду роботи 

закладу. 

упродовж 

року 

завідувач фото-

репортаж ТКС 

 

2. Здійснювати роботу по 

залучення спонсорських 

коштів на зміцнення 

матеріально-технічної бази 

дошкільного закладу. 

упродовж 

року 

завідувач, 

завгосп, 

голови 

батьківських 

комітетів 

  

3. З метою підвищення якості 

організації перспективності, 

наступності та спадкоємності у 

роботі дошкільного закладу і 

спеціалізованої школи І – ІІ 

ступенів “Ліцей» затвердити 

спеціальний план (додаток до 

річного плану). 

вересень завідувач план  

4. Скласти та затвердити угоду про 

навчання дітей шестирічного 

віку спеціалізованої школи І – ІІ 

ступенів “Ліцей” на базі 

дошкільного закладу. 

травень завідувач угода  

5. Здійснювати облік дітей 

дошкільного віку у 

закріпленому мікрорайоні, 

виявляти дітей соціально-

незахищених категорій 

згідно 

чинного 

законодавства 

завідувач, 

робоча група 

Наказ  

6. Здійснювати соціально-

педагогічний патронат сімей з 

дітьми, які не відвідують 

дошкільні заклади з різних 

упродовж 

року 

завідувач, 

закріплені 

педагоги 

Наказ  
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причин 

7. Організувати роботу 

Консультативного пункту для 

батьків або осіб, які їх 

замінюють, і дітей, які 

виховуються в умовах сім’ї. 

упродовж 

року 

завідувач Наказ  

8. Співробітництво з міським 

музеєм: екскурсії дітей до 

музею та на тематичні 

виставки 

упродовж 

року 

завідувач   

9. Співробітництво з міською 

дитячою бібліотекою: 

використання фондів 

бібліотеки, екскурсії дітей 

старшого дошкільного віку  

упродовж 

року 

завідувач   

10. Співробітництво з міською 

дитячою Школою мистецтв:  

концерти, виставки творчих 

робіт, екскурсії дітей 

упродовж 

року 

завідувач   

11 Співробітництво з міським 

басейном: Заняття гуртка 

«Золоті рибки» 

упродовж 

року 

завідувач   

12. Співробітництво з пожежною 

частиною: виставки творчих 

робіт, екскурсії дітей до 

пожежної частини, виступи-

консультації працівників 

пожежної части перед 

вихованцями та батьками 

дошкільного закладу 

упродовж 

року 

завідувач   

 

РОЗДІЛ УІІ 

 АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальний 

 

Примітка  Відм. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 6 

УІІ. 1. Зміцнення матеріально-технічної бази 
1 Перевірити готовність груп до 

нового навчального року. 

до 01.09. завідувач, 

завгосп 

  

2 Підготувати приміщення до 

осінньо-зимового периоду 

До 20.09. завідувач, 

завгосп 

  

3 Перевірити готовність груп до 

літньої оздоровчої кампанії 

До 20.05. завідувач, 

завгосп 

  

4 Продовжувати співпрацювати з 

охоронним ТОВ «Безпека» 

щодо відеоспостереження за  

територією  і приміщенням 

закладу 

упродовж 

року 

завідувач, 

завгосп 

план  
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6 Розпочати оновлення та ремонт 

асфальтового покриття доріжок 

на території закладу 

жовтень завідувач, 

завгосп 

план  

7 Розробити план заходів по 

покращенню матеріально-

технічного стану приміщень 

ЗДО на 2019 рік. 

грудень завідувач, 

завгосп 

план  

8 Продовжити роботу по 

ландшафтному дизайну ігрових 

майданчиків 

березень - 

травень 

завідувач, 

завгосп 

  

9 Здійснити ревізію технічного 

стану ігрового та спортивного 

обладнання на дитячих 

майданчика 

березень завідувач, 

завгосп 

план  

10 Виконати поточний ремонт та 

фарбування  ігрового 

обладнання на майданчиках 

квітень-

травень 

завідувач, 

завгосп 

план  

11 Відповідно до приписів 

здійснити підготовку до 

опалювального сезону : 

промивка та гідравлічне 

випробування опалювальної 

мережі;  

повірка приладів обліку тепла  

промивка бойлерів 

травень-

червень 

завідувач, 

завгосп 

план  

12 Вчасно поповнювати ЗДО 

миючими засобами, твердим та 

м`яким інвентарем у 

відповідності до затвердженого 

кошторису та за рахунок 

позабюджетних коштів. 

 

постійно 

 

завідувач 

завгосп 

 

заявки, 

рахунки 

 

13 Залучати спонсорські кошти та 

благодійні внески на оновлення 

матеріально-технічно бази 

закладу 

 

постійно 

 

завідувач 

завгосп 

 

заявки, 

рахунки 

 

14 Придбати комплект дитячих 

меблів для груп:  

6 столів та 60 стільців 

Упродовж 

року 

завідувач 

завгосп 
  

15 Подати заявку до кошторису на 

наступний рік 

травень завідувач заявка  

16 Здійснювати контроль за 

економією електроенергії, 

водопостачання та 

теплопостачання  

протягом 

року 

завідувач 

завгосп 

  

17 Контроль за роботою 

структурних підрозділів: 

Комірника:  

- своєчасної подачі 

замовлень та завезення 

продуктів;  

- збереження продуктів 

постійно завідувач графік 

контролю 
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харчування; відповідності 

сертифікатів; 

- дотримання термінів 

реалізації. 

18 Контролювати роботу 

кухарів: 

- закладку продуктів 

харчування; 

- технологію приготування 

страв; 

- якість приготування страв; 

- відповідність норм видачі 

порцій на групи; 

- дотримання санітарно-

гігієнічних вимог при 

обробці продуктів 

харчування; 

- дотримання термінів 

реалізації вхідного контрою 

якості продукті;  

- виконання інструкцій по ТБ 

та з ОП; 

два раза в 

місяць 

завідувач графік 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Контролювати помічників 

вихователів  щодо виконання 

своїх посадових обов’язків; 

постійно завідувач графік 

контролю 
 

20 Контролювати роботу 

завгоспа: 

- економного використання 

миючих та дезінфікуючих засобів; 

- за своєчасним ремонтом меблів, 

ігрового обладнання на 

майданчиках, сантехнічного та 

технологічного обладнання; 

- за виконанням режиму економії 

води та електроенергії, тепла; 

- своєчасної підготовки системи 

опалення до опалювального 

сезону; 

здійснення вимірів опори ізоляції 

електрообладнання; 

- за дотриманням вимог щодо 

утримання території та приміщень 

ЗДО;  

- за своєчасним поданням 

показників теплоенергії, 

електроенергії, лічильників 

гарячого та холодного водо-

постачання; 

- за виконанням розпоряджень 

Держпродспоживслужби. 

постійно завідувач графік 

контролю 
 

21 Здійснювати контроль за 

роботою сестер медичних: 
- веденням журналів 

бракеражу ГП та журналу 

постійно 

 

 

завідувач   
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бракеражу СП; 

- веденням медичної 

документації; 

- за своєчасним придбанням 

медикаментів та термінів 

використання; 

- своєчасне обстеження 

дітей, проведення щеплень; 

- аналіз захворювання; 

за своєчасним            

проходженням медогляду          

працівниками ДНЗ. 

 

 

22 Контролювати машиніста з 

прання білизни: 
- наявність та дотримання 

графіку зміни білизни, якість 

прання; 

- дотримання норм витрат 

миючих засобів; 

- збереження обладнання; 

- виконання інструкцій з ТБ та 

ОХ. 

постійно 

 

 

 

 

завідувач графік 

контролю 
 

23 Здійснювати контроль за 

своєчасним внесенням 

батьківської плати за 

утримання дітей в ЗДО 

щомісячно завідувач план  

24 Розробити план заходів до 

роботи в весняно-літній період. 

лютий завідувач, 

завгосп 

план  

25 Розробити план заходів до 

роботи в осінньо-зимовий 

період. 

травень завідувач, 

завгосп 

графік  

26 Регулярно здійснювати ревізію 

та поточний ремонт 

електричного обладнання на 

харчоблоці та на пральні. 

1 раз на 

квартал 

завгосп   

27 Регулярно здійснювати ревізію 

та контроль за станом ігрового 

обладнання, дитячих меблів, 

санітарно-технічного 

обладнання, теплотехнічного, 

енерго-технічного та 

технологічного обладнання. 

щомісяця завгосп   

28 Своєчасно проводити 

інвентаризацію та списування 

інвентарю, обладнання та 

матеріалів. 

постійно завідувач, 

завгосп 

  

29 Своєчасно зробити заготовку 

насіння квітів, овочів для 

посадки в весняний період. 

серпень пом. вихов.   

30 Придбати матеріали для 

поточного ремонту приміщень 

та групових кімнат. 

квітень завідувач, 

завгосп 

  

31 Систематично знайомити з постійно завідувач   
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наказами та розпорядженнями 

управління освіти та 

Держпродспоживслужби . 

32 Забезпечити своєчасне 

проходження методичного 

огляду працівниками закладу. 

відповідно 

графіку 

завідувач , 

ст. м/с 

  

33 Оформити ділову 

документацію з платних послуг 

з урахуванням нормативності. 

на початок 

навчального та 

календарного р. 

завідувач   

УІІ.2. Загальні збори колективу 
1  Про стан готовності колективу 

до роботи у новому 2018-2019   

н. р. 

 Про затвердження правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку в закладі. 

 Про виконання вимог з 

охорони праці та пожежної 

безпеки працівниками 

дошкільного навчального 

закладу 

12 вересня завідувач 

Неселевська 

О.В. 
завідувач 

Неселевська 

О.В. 
 

завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація 

 

 

 

наказ, заходи  

 

 

інформація 

 

 

 

2  Звіт керівника з питань 

статутної діяльності, оцінка 

діяльності завідувача на 

посаді за підсумками роботи 

2018-2019 навчальному році 

 Аналіз методичної    роботи 

за поточний навчальний рік. 

 Про підготовку і  

організацію літнього 

оздоровлення дітей. 

 Попередження травматизму 

та запобігання інфекційних 

 захворювань в літній період 

30 травня завідувач 

Неселевська 

О.В. 

 

 

вихователь-

методист 

Шалда Н.В. 
завідувач 

Неселевська 

О.В. 

Ст. с/м 

 Рубан Л.В. 

матеріали 

звіту 

 

 

 

довідка 

 

 

 

рекомендації 

рекомендації 

 

УІІ.3. Виробничі наради дошкільного закладу 
1 Про результати роботи 

колективу в оздоровчий 

період;  

Про підсумки підготовки 

дошкільного закладу до нового 

навчального року 

Про організацію 

соціального захисту дітей у 

поточному навчальному 

закладі 

Про дотримання заходів 

щодо економного 

використання електроенергії, 

води тепла 

6 вересня Ст. медсестра 

Ольшанченко 

І. 

завідувач 

Неселевська 

О.В. 

практичний 

психолог 

Лагода С.О. 

 

завгосп 

 

інформація 

 

 

Акт 

готовності 

закладу 

рекомендації 

 

 

інформація 

 

2  Про результативність 

роботи закладу  щодо 

10 січня 

 

завідувач 

Неселевська 

інформація 
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зниження захворюваності  та 

аналіз харчування дітей за 

2018 рік 

 Про стан роботи зі 

зверненням громадян у 2018 

році; 

 Про результати медичного 

огляду дітей та вдосконалення 

здоров'я-збережувальних 

технологій в ЗДО; 

 Про підготовку графіку 

щорічних відпусток. 

Затвердження графіку 

щорічних відпусток.  

 

 

 

 

О.В.  
 

 

завідувач 

Неселевська 

О.В. 
ст. медсестр 

Ольшанченко 

І.В., Рубан 

Л.В. 

завідувач 

Неселевська 

О.В. 

 

 

інформація,  

 

 

 

інформація,  

 

 

 

      наказ 

3  Про підсумки роботи закладу 

за 2018-2019  навчальний рік 

 Про мережу груп на літній-

оздоровчий період та режим їх 

роботи  

 Про першочергові заходи з 

профілактики дитячого 

травматизму в літній період 

27 травня завідувач 

Неселевська 

О.В. 

 завідувач 

Неселевська 

О.В.  
ст. медсестра 

Ольшанченко 

І.В. 

інформація 

 

інформація 

 

 

рекомендації 

 

 

УІІ. 4. Наради при завідувачеві  
1.  1. Про результати літнього 

оздоровлення в ДНЗ. 

2.Про забезпечення 

організованого початку нового 

навчального року. 

3. Про підготовку до 

опалювального сезону. 

4. Про організацію соціально-

педагогічного патронату дітей в 

закріпленому мікрорайоні та 

систему роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільний заклад. 

5. Про  підготовку до участі в 

засіданнях міський  методичних 

об’єднань. 

6.Про  забезпечення психолого-

педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами, 

соціально-незахищених, пільгових 

і вразливих категорій . 

7. Про підготовку до обласного 

дидактико-педагогічного 

педагогічного колоквіуму 

«Забезпечення процесу 

наступності закладу дошкільної 

освіти – початкової школи в 

умовах реформування освіти». 

 

4 вересня 

завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

2.  1. Про підсумки атестації робочих 

місць 

2. Про  виконання норм 

 9 жовтня завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 
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харчування за 9 місяців та  стан 

заготівлі овочів на зимовий період 

3.Про проведення атестації 

педагогічних працівників у 2018-

2019 навчальному році. 

4. Про організацію гурткової 

роботи у дошкільному закладі. 

5. Про стан батьківської плати за 

харчування . 

6. Про підготовку до міського 

науково-практичного семінару для 

завідувачів та вихователів-

методистів «LEGO – 

конструювання як компонент 

STREAM-освіти дошкільників». 

обговорення, 

рекомендації 

3.  1. Про стан проведення  осінніх 

свят та розваг.  

2. Про аналітичні дані 

відвідування дітьми 

дошкільного закладу за вересень 

жовтень та стан ведення Журналу 

відвідування 

3. Підсумки презентаційного-

конкурсу «Краще розвивальне 

середовище групової кімнати» 

4. Про підготовку до 

проведення педагогічної ради 

про STREAM – освіту як 

інноваційний підхід до 

розвитку базових компетенцій 

дітей дошкільного віку  

6 листопада завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

4.  1.Про стан проведення Дня 

відкритих дверей для батьків 

«Вчимо добро навколо 

помічати і правила моралі 

цінувати». 

2.Про  дотримання вимог до 

якості та безпечності харчових 

продуктів і продовольчої 

сировини у дошкільному 

навчальному закладі.  

3. Про проведення 

протиепідемічних заходів 

4.Про підготовку до 

проведення Новорічних свят. 

5. Про аналіз результатів 

перевірки Держпродслужби 

щодо дотримання санітарного 

законодавства. 

04 грудня завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

5.  1. Про підсумки проведення  08 січня завідувач інформація,  
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новорічних свят. 

2. Про аналіз харчування та 

захворюваності за 2018 рік 

3. Про затвердження графіку 

відпусток на 2019 рік 

4. Про стан батьківської плати 

за харчування  

5. Про аналіз  роботи із 

зверненням громадян за 2018 

рік  

Неселевська 

О.В. 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

6.  1.Про результати оперативного 

контролю  з питань організації 

харчування дітей 

2. Про результати вивчення 

системи роботи педагогів, що 

атестуються  

3.Про аналітичні дані 

відвідування дітей в 

дошкільному закладі по групам 

за вересень – грудень 2018 року  

4. Про виконання плану роботи 

з наступності  в роботі ЗДО і 

школи-ліцею №2 

5. Про підсумки корекційної 

роботи з дітьми  логопедичної 

групи за вересень – січень 2019. 

6. Про підсумки звіту №85-К 

Про діяльність закладу 

дошкільної освіти за 2018 рік 

05 лютого завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

7.  1. Про результати медико -

педагогічного контролю 

2.Про підготовку та проведення 

Дня відкритих дверей для батьків 

«Майбутні інженери – шукачі, 

конструктори й відкривачі» 

3.Про стан роботи з профілактики 

дитячого травматизму. 

4.Про Заходи  з підготовки та 

експлуатації ігрових та 

спортивного майданчиків у  

весняно-літній період. 

5. Про Заходи щодо благоустрою 

подвір’я закладу.  

05 березня завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

8.  1.Про результати атестації 

педагогічних працівників за 

2018-2019 навчальний рік. 

2. Про підготовку та 

проведення Тижня з охорони 

праці і безпеки життєдіяльності 

02 квітня завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 
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3.Про стан захворювання дітей 

за І квартал та аналіз 

відвідування по групах. 

4. Про участь педагогів у 

міській виставці «Мій 

педагогічний досвід» 

9.  1.Про підготовку та 

організацію літнього 

оздоровлення в дошкільному 

закладі 

 2.Про підсумки корекційної 

роботи з дітьми в логопедичній 

групі за рік 

3.Про  своєчасність внесення 

батьками плати за харчування  

4. Про дотримання режимів 

прогулянок та провітрювання у 

весняно-літній період.  

07 травня  завідувач 

Неселевська 

О.В. 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

 

 

РОЗДІЛ УІІІ 

 ПЛАН РОБОТИ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ  
  
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальний 

 

Примітка  Відм. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 6 

 УІІІ.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1.  Скласти і затвердити графік 

роботи   старших медсестер. 
постійно старша сестра 

медична 
  

2.  Брати участь у п’ятихвилинках і 

нарадах у дитячій поліклініці 
постійно старша сестра 

медична  
  

3.  Брати участь у засіданні 

педагогічної ради 

згідно плану 

роботи 

старші сестри 

медичні  

 

  

4.  Прийом дітей-новачків до ДНЗ за 

наявності всієї необхідної 

документації 

постійно старша сестра 

медична  

 

  

5.  Здійснювати правильне ведення 

історії розвитку дитини і 

профілактичних карток. 

постійно старша сестра 

медична  

 

  

6.  Систематичне ведення всієї 

обов’язкової медичної 

документації за встановленою 

формою. 

1 раз на 

місяць 

 

старша сестра 

медична  

 

  

7.  Брати участь у педрадах, на які 

виносяться питання оздоровлення і 

фізичного виховання дітей 

1 раз на 

місяць 

 

старша сестра 

медична  

 

  

8.  Проводити наради з питань стану 

здоров’я та нервово-психічного 

1 раз на 

місяць 

старша сестра 

медична  
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розвитку, захворюваності дітей 

раннього віку 
  

9.  Аналізувати стан захворюваності 

дітей з медичним  і педагогічним 

персоналом ДНЗ. 

1 раз на 

місяць 

 

старша сестра 

медична  

 

  

10.  Здійснювати постійний контроль за 

температурним режимом 

холодильного обладнання та 

холодною пробкою харчових 

продуктів 

постійно старші сестри 

медичні  

 

  

 УІІІ.2. ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА РОБОТА 

1.  Проведення поглиблених оглядів 
дітей: 
від 1 до 3 років; 

від 3 до 7 років. 

1 раз  
на рік 

 

старша сестра 

медична  

 

  

2.  Проведення антропометричних 

вимірювань дітей 

До 2-х років – 1 

раз у квартал; 

Від 2до 6 р. – 1 

раз на півроку 

старша сестра 

медична  
  

3.  Організація поглибленого огляду 

дітей лікарями-спеціалістами 

(дерматологом, ревматологом, 

хірургом, ортопедом, окулістом, 

лікарем ЛФК, логопедом). 

1 раз  
на рік 

 

 

 

старша сестра 

медична  

 

  

4.  Надання медичної допомоги 
дітям, які захворіли, своєчасне 
здійснення ізоляції їх до приходу 
батьків 

за  
необхідністю 
 

старша сестра 

медична  

 

  

5.  Обстеження дітей і співробітників 

на ентеробіоз та гельмінтоз з 

наступною дегельмінтизацією 

ізольованих. 

1 раз  
на рік 

 

старша сестра 

медична  

 

  

6.  Обстеження співробітників на 

гнійничкові захворювання 

1 раз в день старша сестра 

медична 
  

7.  Проведення диспансеризації дітей, 

які мали хронічні захворювання. 
постійно 

 

старша сестра 

медична  
  

8.  Ведення нагляду за виконанням 

санітарно-гігієнічних правил 

приготування їжі та кулінарною 

обробкою продуктів. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

9.  Участь у складанні сезонного 

меню, розрахунок меню-

розкладки 

щоденно старша сестра 

медична  

 

  

10.  Перевірка якості приготовленої 

їжі та ведення журналів 

бракеражу готової  і бракеражу 

сирої продукції. 

щоденно старша сестра 

медична  

 

  

11.  Підрахунок калорійності,норм 

харчування 
щоденно, 1 

раз на місяць 

старша сестра 

медична  
  

12.  Контроль за закладкою продуктів. 

 
постійно 

 

старша сестра 

медична  
  

13.  Контролювати відбір проб готової постійно старша сестра 

медична  
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продукції  

14.  Контроль за зберіганням і 

термінами реалізації продуктів, 

що швидко псуються, ведення 

журналу СП  

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

15.  Контроль за харчуванням дітей, 

дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог  

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

16.  Медико-педагогічний контроль за 

навантаженням на заняттях з 

розвитку рухів і гігієнічними 

умовами проведення всього 

навчально-виховного процесу. 

4 рази на рік,  

 

старша сестра 

медична  

 

  

17.  Своєчасне проведення 

диспансеризації шестирічних. 
постійно 

 

старша сестра 

медична 
  

18.  Контроль за забезпеченістю 

аптеки необхідними ліками та 

медичними інструментами. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

19.  Розробка раціонального режиму 

дня у всіх вікових групах на 

літній оздоровчий  період. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

 УІІІ. 3. ПРОТИЕПІДЕМІЧНА РОБОТА 

1.  Проведення занять за Програмою 

санітарного мінімуму 

2 рази в рік старша сестра 

медична  

 

  

2.  Контроль за санітарно-гігієнічним 

та хлорним режимом згідно з 

інструкцією. Постійний контроль 

за зберіганням та використанням 

дезінфекційних і миючих засобів. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

3.  Контроль за отриманням харчових 

продуктів та наявність повного 

пакету супровідних документів 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

4.  Складання плану профілактичних 

щеплень на рік та суворий 

контроль за його виконанням. 

 старша сестра 

медична  

 

  

5.  Проведення протиепідемічних та 

загартувальних заходів щодо 

боротьби з грипом та іншими 

респіраторними захворюваннями. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

6.  Систематичний огляд дітей на 

педікульоз, коросту 

щоденно старша сестра 

медична  

 

  

7.  Контроль по групах за 

прийманням дітей вранці. 
постійно 

 

старша сестра 

медична,  

вихователі 

  

8.  Суворий контроль за строками 

проходження персоналом мед-

огляду 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

9.  На час карантину контроль за 

дотриманням ізоляції груп у 

приміщенні та на ігрових 

майданчиках 

постійно 

 

старша сестра 

медична  
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10.  Навчання технічного персоналу 

методиці проведення хлорного 

режиму. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

11.  Суворий контроль за приходом до 

дитячого садка дітей, які 

перенесли кишкові інфекції, 

прийом дитини тільки за 

наявності в неї відповідної 

документації із СЕС та довідки 

про проведення лікування 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

 УІІІ.4. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА РОБОТА 

1.  Контроль за санітарним станом 

приміщень, ігрових майданчиків. 
щоденно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

2.  Контроль за повітряно-

температурним режимом, 

аерацією приміщень. 

щоденно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

3.  Контроль за виконанням 

співробітниками правил особистої 

гігієни. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

4.  Контроль за своєчасною зміною 

постільної білизни, рушників, 

серветок. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

5.  Контроль за пранням та 

обеззаражуванням білизни, за 

методикою миття та дезінфекції 

посуду по групах. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

 УІІІ.5 САНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА 

1.  Проведення бесід і лекцій для 

батьків з питань раціонального 

харчування дітей, профілактики 

різних захворювань. Проведення 

тематичних вечорів запитань і 

відповідей. 

постійно 

 

старша 

медсестра 

  

2.  Проведення  консультацій(для 

педагогічних працівників та 

обслуговуючого персоналу) 

Профілактика ентеробіозу. 

Особливості  та методика 
проведення  занять з дихальної 
гімнастики для дошкільників  

Етіологія, симптоматика та 
профілактика харчової алергії.  

Дії персоналу при масових 
спалах грипу та інших ГРВ 

Комплексна профілактика 
застудних захворювань у дошкільному 
закладі. 

Поради для педагогів та батьків 
щодо навчання дитини дій у разі 
виникнення кровотечі.  

Перша долікарська допомога 

дітям-алергікам при укусах комарів, 

 

 

 

вересень 

жовтень 

 

 

листопад  

 

грудень 

 

 

січень 

 

лютий 

 

 

березень 

 

 

 

 

старша сестра 

медична  

 

 
старша сестра 

медична  

 старша сестра 

медична  

 

старша сестра 

медична  

 

старша сестра 

медична  

 

старша сестра 

медична  
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мокреців, інших дрібних комах. 

Етіологія та симптоматика 

гострих кишкових інфекцій у дітей                       

і їх профілактика 

Що важливо знати про отруйні 

властивості кімнатних рослин та 

рослин довкілля 

 

квітень 

 

 

травень  

старша сестра 

медична  

 

старша сестра 

медична  

 

 УІІІ. 6. РОБОТА З ДИСПАНСЕРНОЮ ГРУПОЮ ДІТЕЙ  

1.  Поглиблений огляд дітей з 

проведенням повної антропометрії та 

записом до історії розвитку дитини. 

1 раз  

на 6 місяців 

 

старша сестра 

медична  

вихователі 

 

  

2.  Зобов’язати вихователів після 

денного сну робити вправи для дітей 

з плоскостопістю, для чого 

використовувати масажні ролики, 

ручні масажери, а також проводити 

ходьбу дітей по ковдрі з ґудзиками. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

3.  Організація дієтичного харчування 

дітей із захворюваннями печінки, 

нирок та ДЖВП згідно з довідкою 

дільничного лікаря. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

4.  Обов’язковий огляд дітей 

диспансерної групи за їхнім 

профілем лікарями-спеціалістами під 

час відвідування ними дитячого 

закладу. 

постійно 

 

старша сестра 

медична  

 

  

5.  Підготовка інформації для батьків з 

тем: 

попередження порушення постави 

дитини; 

профілактика плоскостопості; 

належний режим та харчування 

дитини; 

 

 

жовтень 

 

грудень 

 

лютий 

старша сестра 

медична  
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 ПЕРЕЛІК ДОДАТКІВ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ 

(ДОДАЮТЬСЯ ОКРЕМО): 

 

 

1. План проведення свят, розваг, масових заходів спортивного та музично-

естетичного циклу на 2018-2019 навчальний рік 

 

2. План  Комунальної організації (установи, закладу) «Шосткинський 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Дзвіночок»  комбінованого 

типу  з комунальним закладом «Шосткинський  НВК: спеціалізована  школа  і 

– іі ступенів – ліцей» Шосткинської  міської ради   на 2018 – 2019 навчальний  

рік 

 

3. План роботи психологічної служби на 2018-2019 навчальний рік 

 

4. План корекційної роботи вчителя-логопеда на 2018-2019 навчальний рік 

 

5. План роботи вихователя з фізичної культури на 2018-2019 навчальний рік 

 

6. План роботи Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

№1 «Дзвіночок» з проблеми «Фізкультурно-оздоровча робота та заходи по 

зміцненню здоров’я дошкільників» на 2018 рік 

 

7. План роботи творчої групи  з проблеми «Розвиток особистості дитини 

засобами LEGO- конструювання» 
 

8.  План  роботи Шосткинського дошкільного навчального закладу (ясел-

садка) №1 «Дзвіночок» на літній оздоровчий період поточного навчального 

року 

 
9. План проведення атестації педагогічних працівників в дошкільному 

навчальному закладі 

 
10.  Графік роботи гуртків на 2018-2019 навчальний рік 

 

 

 

 

План складений: 

Завідувачем ЗДО №1       Неселевською О. В.                 ________________ 

 

Вихователем-методистом    Шалдою Н. В.                   ________________ 

 
 


