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І. Вступ 

 

  Заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 1 здійснює свою діяльність відповідно до законів України „Про дошкільну освіту”, „Про освіту”, у 

своїй роботі керується Положенням про дошкільний  навчальний  заклад,  наказами Міністерства освіти і науки України, наказами Міністерства 

охорони здоров’я, методичними листами  Міністерства освіти і науки України, актами Вараської  міської   ради, її виконавчого  комітету, 

управління    освіти  виконавчого  комітету  Вараської  міської  ради,  іншими  нормативно – правовими  актами. 

Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на 

забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної та загальної освіти. У закладі наявна уся необхідна нормативно-

правова база згідно діючого законодавства щодо функціонування та розвитку закладу дошкільної освіти.  

Режим  роботи  закладу дошкільної освіти  №1  визначається  в  порядку, встановленому  чинним  законодавством. 

Форми організації освітнього процесу у дошкільному підрозділі ґрунтуються на основі Базового компоненту дошкільної освіти та  

програми  розвитку дитини дошкільного віку „Українське дошкілля”, ( вид. „Мандрівець”, Тернопіль-2017). 

 Навантаження дітей у формі занять розпочинається з першої молодшої групи, а форми їх проведення – фронтальна, індивідуальна, групова. 

  

Тривалість занять становить: 

 Третій рік життя – 10 хв.               Четвертий рік життя – до 15 хв. 

 П’ятий рік життя – до 20 хв.         Шостий рік життя – до 25 хв.. 

 

№ Відомості Показники 

1. Мова навчання українська 

2. Кількість груп усього 7 

 ясельні 2 

дошкільні 5 

3. Режим роботи дошкільних груп: 07.00 – 19.00 

4. Кількість вихованців 130 

5. Кількість працівників усього 45 

 

 

педагогічний персонал 19 

обслуговуючий персонал 26 
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Мережа закладу 

 

І молодша група  (з 1 до 2р.) – 15 дітей; 

І молодша група  (з 2 до 3р.) – 15 дітей; 

ІІ молодша група (з 3 до 4р.) – 15 дітей (інклюзивна); 

ІІ молодша група (з 3 до 4р.) – 20 дітей; 

середня група       (з 4 до 5р.) – 15 дітей (інклюзивна); 

старша група        (з 5 до 6р.) – 20 дітей 

старша група        (з 5 до 6р.) – 20 дітей                  Всього: 120 дітей 

 

Керує закладом з 27.09. 2016  директор: 

Магдич Світлана Володимирівна – освіта вища педагогічна (початкове навчання), педагогічний стаж 29 років. 

 

Психологічну службу очолює: 

Лук’яневич Альона Петрівна, освіта вища педагогічна ( психологія дітей дошкільного віку ),  педагогічний стаж –17 років. 

 

Музичні керівники:  

Шараєва Наталія Михайлівна, освіта неповна вища  спеціальна, (фортепіано), педагогічний стаж 37 років 

Колпакова Тетяна Дмитрівна, освіта неповна вища спеціальна, (фортепіано), педагогічний стаж 28 років 

 

Вихователі з повною вищою спеціальною освітою (дошкільна педагогіка і психологія): 

1. Намонюк Інна Володимирівна 

2. Бірук Наталія Петрівна 

3. Гриневка Ірина Романівна 

4. Андрощук Оксана Михайлівна 

5. Оксенюк Марія Петрівна 

6. Дейнеко Альона Петрівна 

 

Вихователі з неповною вищою спеціальною освітою (дошкільне виховання) 

1.  Савчук                Наталія           Василівна 

2.  Зінчук                 Галина             Володимирівна 

3.  Дячук                  Галина            Анатоліївна 

4. Штинь                 Оксана             Сергіївна 

5. Тишко                 Руслана           Володимирівна 
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Вихователі з вищою педагогічною освітою: 

 

1. Колбун Світлана Миколаївна 

2. Радчук Софія Валентинівна 

3. Томашевська       Тетяна           Миколаївна 

 

Аналіз освітнього складу педагогічного колективу: 
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ІІ Нормативно-правове документи для забезпечення освітнього процесу 

 

І. Базові 

1. Закон України «Про освіту»  

2. Закон України «Про дошкільну освіту»  

3. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція).  

4.  Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808-ХІІ, зі змінами від 18 червня 1999 р.  

5. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р.  

6.  Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV.  

7.  Конвенція про права дитини.  

8. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (№1721-р від 27.08.2010). 

9. Конституція України.  

10.  Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів 

спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів 

усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН 

України №128 від 20.02.2002).  

11. Порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів, затверджений постановою Кабінету Міністерства 

України від 05.04.1994.  

12. Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України, затверджені наказом Міністерства 

освіти і науки України від 7 вересня 2000 р. №439.  

13.  Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.  

 

ІІ. Установчі документи 

1. Положення про дошкільний навчальний заклад. затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. 

№305.  

2. Про затвердження примірного статуту дошкільного навчального закладу (наказ Міністерства освіти і науки від 24.04.2003 р. № 

257). 

3. .Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів (лист від 18.02.2011 №1/9-114). 

4. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів» (лист МОН України №1/9-36 від 24.01.2007 р.). 

5. Типові штатні нормативи дошкільних навчальних закладів (затверджені наказом Міністерства освіти і науки №1055 від 

04.11.2010).  

 

http://dyvokray.org.ua/normatyvna-baza/3-documents
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ІІІ. Атестація 

1. Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 

р. №1/9-363).  

2. Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», затверджене наказом Міністерства освіти України від 

06.10.2010 р. №930. {Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 

20.12.2011, наказом МОН № 1135 від 08.08.2013}  

 

ІV. Діловодство 

1. Примірна інструкція з діловодства в дошкільних закладах (наказ МОН України від 01.10.2012 р. № 1059) 

2. Інструкція «Про порядок ведення книжок працівників», затверджена 29.07.93 №58.  

3. Про затвердження інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, 

об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, 

постанова кабінету міністрів України від 14 квітня 1997 р. №348.  

 

V. Кадрове забезпечення 

1. Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затверджений постановою Кабінету            Міністрів України від 

14.06.2000 №963.  

2. Перелік закладів і установ освіти…, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 4.11.1993 №909.  

3. Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації…, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.06.1997 №695.  

4. Щодо посади помічника вихователя, лист МОН та ЦК профспілки … від 19.03.2009 №1/9-176, «02-5/116».  

 

VІ. Медичне обслуговування 

1. Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і 

науки України від 30.08.2005 № 432/496).  

2. Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах,затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 14.06.2002 №826.  

3. Лист МОН від 10.04.2019 №1/9-235 "Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп ЗДО" 

4. Лист МОЗ № 111−01÷89 від 29.03.18 року «Щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної 

освіти» 

 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013/
https://deponms.carpathia.gov.ua/uploads/1_9-235-Sodo-poradku-zarahuvanna-ditej-do-inkluzivnih-ta-specialnih-grup-ZDO.pdf
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60605/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60605/
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VІІ. Методичний кабінет 

1. Рекомендації щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

закладах освіти, затверджені науково-методичною комісією шкільної педагогіки, психології та школознавства Міністерства освіти 

України від 27 листопада 1997 р. №6. 

2. Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 “Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України 

для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році” 

3. Лист МОН України №1/9-419 від 02.07.2019 "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної 

освіти у 2019/2020 навчальному році" 

4. Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році” 

5. Наказ МОН № 372 від 16.04.2018 року «Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної 

освіти» 

6. Лист МОН України від 02.06.2015 №2/4 – 14-1100 – 15 «Про гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних 

навчальних навчальних закладах різних типів та форми власності» 

 

VІІІ. Обладнання 

1. Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист 

Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153). 

2. «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти»  Наказ 

МОН № 1633 від 19.12.2017 року 

 

ІХ. Планування 

1. Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455).  

2.  Про організацію і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.2010).  

3. Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. 1/9-352 (рекомендації щодо планування діяльності, ведення 

документації і звітності усіх планок психологічної служби системи освіти України).  

4. Освітні програми: 

                       «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. кол.: Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. Л. та ін.); 

«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.); 

«Безмежний світ гри з LEGO», програма розвитку дітей від 2 до 6 років, ( авт. Рома О. Ю., Борук О. П., Близнюк В. Ю, Гонгало В. 

М.) 

 

https://drive.google.com/file/d/1oU7SJ4aZZG7cCOLKLGPPgZFELE8MNJPr/view
https://drive.google.com/file/d/1oU7SJ4aZZG7cCOLKLGPPgZFELE8MNJPr/view
https://rada.info/upload/users_files/02143790/b44e433d2c4795d03ec356e8fa9784c8.pdf
https://rada.info/upload/users_files/02143790/b44e433d2c4795d03ec356e8fa9784c8.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Db5P_CNZu5Sp5v_4_yKJUJrHLqeKrJ4u/view
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/
http://osvitayahotin.org.ua/images/LustuMON2015/LustMON2_4-14-1100-15.doc
http://osvitayahotin.org.ua/images/LustuMON2015/LustMON2_4-14-1100-15.doc
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58626/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58626/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58626/
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Х. Психологічна служба 

1. Положення про психологічну службу системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 

р. №127.  

2. Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти, затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 2001 р. №691.  

3. Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-

439).  

4. Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами 

системи Міністерства освіти і науки України, наказ міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2006 р. №864.  

5. Лист МОН від 18.07.2019 № 1/9-462 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2019-2020 н.р.” 

6. Лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» 

 

ХІ. Оплата праці 

1. Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом МОН України від 15.04.1993 №102.  

2. Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних.., затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2011 №373.  

3. Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп, лист МОН України від 26.11.2008 №1/9-764.  

4. Про внесення змін до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, наказом МОН України від 24.02.2005 

№118.  

5. Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ 

освіти, затверджений постановою Кабінету міністрів України від 31.01.2001 №78.  

6.  Про оплату праці працівників освіти і науки в умовах епідемії грипу, лист МОН України від 02.11.2009 №1/9-757; №02-8/437.  

7. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів 

та організацій окремих галузей бюджетної сфери, постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. №1298.  

8. Схема тарифних розрядів посад керівних та педагогічних працівників дитячих дошкільних навчальних закладів усіх типів і 

найменувань (крім дитячих будинків), наказом МОН України від 26.09.2005 №557.  Про внесення зміни до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 26.09.2005 № 557.   

9. Постанова Кабінету Міністрів України Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від25 серпня 2004 р. 

№ 1096 від 14.02.2018 № 75 “Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності” 

 

ХІІ. Охорона життя і здоров’я 

1. Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного 

навчального закладу».  

https://drive.google.com/file/d/1C_DLUgNzYKqPi1cCqy30UsvP-3UBpuZH/view
https://rada.info/upload/users_files/02143790/7567216bb418edad214dedb120310bf2.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/72-2018-%D0%BF
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2. Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах (наказом МОН України від 28.10.2008 

№985).  

3. Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 №280. Щодо організації проведення обов’язкових 

профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з 

обслуговуванням населення і може привести до поширення інфекційних хвороб.  Про внесення змін до наказу Міністерства 

охорони здоров'я України від 23 липня 2002 року № 280.  

4. Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у 

дошкільних навчальних закладах"  

5. Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів  

6. Лист МОН України «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах 

дошкільної освіти»  № 1/11-1491 від 14.02.19 року 

 

ХІІІ. Робота з дітьми, які не відвідують ЗДО 

1. Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку». 

2. Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007). 

3. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади (лист МОН № 1/9-510 від 

18.12.2000 року). 

4. Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які 

виховуються в умовах сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 30.06.2011 №714). 

 

ХІV. Робота з батьками 

1. Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них 

навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667.  

2. Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 

26.08.2002 №1243. 

3. Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН України №1/9-666 від 27.09.2010 р.).  

4. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН України №1/9-811 від 17.12.2008 р.).  

5. Примірне положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховують в умовах сім’ї, 

затверджене наказом МОН… України 30.06.2011 №714.  

6. Лист МОН від 15.06.2018 № 2÷9−392 «Щодо відрахування вихованців закладів дошкільної освіти» 

7. Лист МОН від 13.11.2018 № 1/9-691 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти" 

8. Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на 

випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами» 

9. Лист МОН  від 07.11.2018 № 6.7-1120 «Про необхідність забезпечення доступності навчальних приміщень» 

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
http://shprvo.ck.ua/upload/files/1_9-392.pdf
https://rada.info/upload/users_files/02143790/30bf1e4cb7e271facf3e217ae2ea0262.pdf
https://rada.info/upload/users_files/02143790/47dd4a4e35837ab36b54cdf079ce5c3b.pdf
https://rada.info/upload/users_files/02143790/47dd4a4e35837ab36b54cdf079ce5c3b.pdf
https://rada.info/upload/users_files/02143790/db7a092b6d567cc76a32f360f852f3e9.pdf
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10. Наказ МОН України від 07.04.2015 №404 «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей 

у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» 

 

ХV. Стимулювання праці 

1. Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам навчальних закладів державної та комунальної 

форми власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 05.06.2000 №898.  

2.  Положення про нагородження грудним знаком «Відмінник освіти України», «Софія Русова» Міністерства освіти і науки 

України, наказ МОН України від 11.07.2005 №402.  

3. Лист Міністерства соціальної політики від 17 березня 2017 року № 737÷0÷101−17÷28 «Щодо доплати працівникам, які 

використовують у роботі дезінфікувальні засоби, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів» 

 

ХVІ. Час відпочинку 

1.Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи міністерства освіти України, який може 

надаватись додаткова відпустка, затверджено 11.03.1998.  

2.Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346. 

3.Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402.  

4.Про право одиноких матерів на додаткову відпустку на дітей, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 

25.08.2005 №36-455.  

 

ХVІІ. Фізичне виховання 

1.Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 

від 27.08.2004 р.). 

2.Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу (лист МОН України №1/9-563 від 16.08.2010 р.).  

3.Державні вимоги до системи фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді, затверджені наказом Міністерства 

освіти України від 25 травня 1998 р. №188.  

4.Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 

позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 21 липня 2003 р. №486.  

5.Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та 

позашкільних навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2005 р. №458. 6. Лист 

МОН України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах»  

 

http://osvitayahotin.org.ua/images/LustuMON2015/NakazMON404.doc
http://osvitayahotin.org.ua/images/LustuMON2015/NakazMON404.doc
http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100004723-schodo-doplati-pratsivnikam-yaki-vikoristovuyut-u-roboti-dezinfikuvalni-zasobi-a-takozh-pratsivnikam-yaki-zaynyati-pribirannyam-tualetiv-list-minsotspolitiki-vid-17-03-2017-no-737-0-101-17-28
http://www.visnuk.com.ua/uk/document/100004723-schodo-doplati-pratsivnikam-yaki-vikoristovuyut-u-roboti-dezinfikuvalni-zasobi-a-takozh-pratsivnikam-yaki-zaynyati-pribirannyam-tualetiv-list-minsotspolitiki-vid-17-03-2017-no-737-0-101-17-28
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ХVІІІ. Харчування 

 

1.Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.  

2.Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V.  

3.Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

№1591.  

4.Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист 

МОН України №1/9-394 від 21.06.2007 р.  

5. Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329.  

6.Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323. 
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 ІІІ. Аналіз роботи закладу дошкільної освіти № 1 за 2020– 2021 навчальний рік 

 

Напрямки діяльності 

         Згідно з основними положеннями Державної національної програми «Освіта. Україна ХХI століття», Законів України «Про дошкільну 

освіту», «Про освіту»  упродовж 2019-2020 навчального року освітній  у ЗДО №1 був спрямований на вирішення головної методичної мети 

«Впровадження інноваційних стратегічних напрямків формування особистості дитини в багатомовному, інформаційно-комунікаційному та 

здоров’язбережувальному середовищі»   та головних річних завдань: 

 

1. Формування у вихованців навичок спілкування та ефективної взаємодії з однолітками та дорослими засобами творчих ігор, театралізованої 

діяльності, роботи з дитячою книгою. 

2. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку засобами LEGO – та STREAM - технологій. 
3. Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку. 

 

Для реалізації завдань цих проблем були створені необхідні умови: 

- зібрано нормативну базу; 

- дібрано дидактичний матеріал; 

- обладнано групові осередки; 

- напрацьовані конспекти, узагальнені роботи педагогів за цими проблемними темами; 

- систематизовано дібраний матеріал вихователем - методистом; 

- педагогами розроблені чіткі перспективні плани роботи щодо проблемних тем; 

- у закладі традиційно проводились педради, семінари – практикуми, методичні години тощо, роботу яких було спрямовано на вирішення 

питань індивідуально  - типологічних особливостей вихованців; 

- планомірно проводилась робота щодо покращення матеріально – технічної бази дошкільного закладу; 

- робота з організаційно – освітнього процесу носила науково – методичний пошуковий характер і була побудована на діагностичній основі. 

 

У 2020 – 2021 н.р. на реалізацію річних завдань та головної проблемно-методичної теми було спрямовано роботу усіх ланок ЗДО. 

Удосконалення цього процесу відбудовувалось у таких напрямках: 

1. Створення у педагогічному колективі власної моделі інноваційного розвитку  закладу дошкільної освіти. 

2. Підвищення конкурентоздатності закладу дошкільної освіти   №1 в соціумі міста. 

3. Пошук та розробка ефективних методів навчання і виховання, управління освітнім  процесом та професійним розвитком педагогів. 

4. Практичне  застосовування педагогами закладу  вміння користуватись технічними засобами з метою підвищення ефективності  занять,  

продуктивності  навчання.  

5. Створення оптимальних умов  для виявлення, розвитку і реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямках: 

інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному. 
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6. Надання  кожному  вихованцеві освіти  відповідно  до  його  можливостей,  здібностей  та  інтересів. 

7. Розвиток  педагогічної  співпраці  сім’ї,   закладу дошкільної освіти і  громадськості  як  реальний  шлях  утвердження  демократизації  та  

гуманізації  в  навчанні та вихованні. 

8. Забезпечення  сприятливих   умов  для  фізичного розвитку  вихованців, дотримання санітарних  правил,  правил  техніки безпеки. 

9. Зміцнення  матеріально-технічної  бази закладу; забезпечення  освітнього  процесу  сучасними технічними  засобами,   комп’ютерною  та  

мультимедійною  апаратурою. 

 

 Подальше впровадження Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» в нашому закладі  будувалася за 

такими напрямами: 

-   оновлення педагогічного процесу, перехід від навчально – дисциплінарної до   особистісної моделі виховання; 

- побудова освітнього процесу, з дотриманням основних принципів та    завдань  програми розвитку дитини дошкільного віку   «Українське 

дошкілля», використання нових підходів до організації життєдіяльності дітей; 

- формування психологічної грамотності вихователів,  підвищення рівня їх професійної зрілості, педагогічної культури і   майстерності; 

- розробка тематичних блоків, організація роботи по їх наочно –  дидактичному забезпеченню; 

- створення відповідного розвивального середовища; 

- пошук нових форм взаємодії з батьками вихованців; 

-        використання інноваційних технологій в роботі з дошкільниками.  

 

Вихователі  продовжували  роботу по створенню відповідного розвивального середовища в дошкільних групах  згідно річних завдань, 

подбали про те, щоб воно було доцільним, зручним та  інформативним, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників до пізнання світу, 

забезпечувало умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу вибору, забезпечувало гармонійні відносини між 

вихованцями, дітьми та навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності дошкільнят, відповідно до їх нахилів та 

уподобань.  

 Протягом року  вихователі всіх вікових груп   значно поповнили кількість іграшок, розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових 

матеріалів, художньої та методичної літератури  для реалізації основних завдань  програм, запланованих тематичних циклів. Вихователями 

нашого закладу було проведено значну роботу по озелененню груп, створювались умови для комфортного перебування у групах, проведені якісні 

ремонтні роботи.  Однак роботу в цьому напрямку слід продовжити, так як не всі групи, їх інформаційне та ігрове наповнення відповідають 

вимогам часу та нормативно-методичним інструкціям.  

 

Якість освіти 

 

Основним акцентом у освітній роботі  закладу є максимальна гуманізація освітнього процесу.  

Для реалізації  проблемних питань працівниками закладу було поширено практику організації різних форм роботи по залученню батьківської 

громадськості до активної співпраці у втіленні освітніх завдань. Завдяки праці педагогів та батьків діти груп № 4, 7 (старший дошкільний вік) 
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досягли досить хороших результатів, а саме: майже усі діти отримали змогу навчитись читати за методикою  Л. Шелестової, було проведено 

ґрунтовну підготовку руки до письма, ознайомлено дітей зі звуковим аналізом слів, поділом слів на склади, визначенням наголосу, а також 

приділено максимум уваги логіко-математичному та мовленнєвому розвитку дітей. 

Результативність освітнього процесу в старших дошкільних групах проаналізовано згідно з діагностуванням та проведенням порівняльних 

аналізів. 

У грудні та травні була проведена діагностика рівня знань, умінь та навичок згідно з освітніми лініями розвитку відповідно до  програми 

розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

 

Результати моніторингу показано у таблицях № 5,6 

 
 

 

        Висновок: відзначається позитивна динаміка, що становить  3, 5 % зростання якісних знань порівняно з попереднім навчальним півріччям. 

Також була частково проведена діагностика дітей  щодо готовності до навчання у школі.Обстеження проходило в режимі онлайн (у зв’язку 

з карантином). Для реалізації цілей визначення шкільної готовності психологом були проведені такі методики: 
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Група № 5 (ІІ півріччя)

Особистість дитини Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури

Гра дитини Дитина у пізнавальному просторі
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Група № 3 (ІІ півріччя)

Особистість дитини Дитина в соціумі

Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури

Гра дитини Дитина у пізнавальному просторі

Мовлення дитини
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1. Загальне уявлення про рівень шкільної зрілості та психічний розвиток дитини: розвиток дрібної моторики, уміння   виконувати завдання за 

зразком, розвиток сприйняття - тест шкільної зрілості Керна-Йєрасека. 

2. Для визначення рівня розвитку соціальної готовності, пов'язаною із загальною проінформованістю, розвитком словесно-логічного мислення 

- тестова бесіда з оцінюванням психосоціальної зрілості Ярослава Йєрасека. 

3. Для   визначення   рівня   розвитку   передумов навчальної діяльності: уміння уважно слухати й точно виконувати вказівки дорослого,   

орієнтуватися   на   умову   задачі,   рівень розвитку зоровомоторної координації та регуляції власних дій - методика "Графічний диктант" 

Д.Б.Ельконіна. 

4.  Визначення самооцінки «Сходинки Немова» 

5. Для визначення мотиваційної сфери – методика М.Р.Гінзбурга «Визначення внутрішньої позиції учня». 

 

Було обстежено 36 дітей старшого дошкільного віку.  

Узагальнені результати діагностики психологічної готовності дітей старших груп до шкільного навчання 

Загальна оцінка психологічної готовності до систематичного навчання в школі 

 

К-сть обстежених 

дітей 

Готові до шкільного 

навчання 

Умовно готові Не готові 

                35                      33                     2                      - 

          

          Отже було виявлено, що майже всі обстежені діти мають достатній рівень розвитку сприйняття. Проводять узагальнення за 

функціональними та родовими ознаками, мають добре розвинуту дрібну моторику руки. Мають початкові математичні уявлення,  вміють 

виконувати дії за правилом, але ще не всі мають сформовану шкільну мотивацію та внутрішню позицію учня.  

Аналізуючи  спостереження за дітьми, слід відмітити, що більшість випускників виявляють вправність, витривалість, енергійність у 

повсякденній діяльності, беруть активну участь у різноманітних іграх, вправах, заняттях, володіють необхідними навичками особистої гігієни, 

орієнтуються в ознаках здоров’я та хвороби, розуміють правила безпечної поведінки, дотримуються їх у реальному житті.  Вихованці старших 

вікових груп добре орієнтуються в основних емоціях, вміють регулювати свої почуття, розуміють свій емоційний стан та стан людей, що навколо, 

адекватно реагують на різні життєві події та ситуації. Діти орієнтуються в своїх чеснотах і вадах,  прагнуть демонструвати свої здібності та 

вміння. Дошкільники вміють налагоджувати дружні стосунки з однолітками та дорослими, знають межі соціально схвалюваної , прийнятної та 

неприйнятної поведінки, правила поведінки з незнайомими людьми. Слід визнати, що майже всі діти   мають досить високий рівень розумового 

розвитку, у вихованців добре сформовані навчальні вміння та навички: вони володіють раціональними способами організації учбової діяльності, 

вміють слухати пояснення педагогів щодо змісту навчальних завдань, планомірно їх виконувати, доводити розпочате діло до кінця, звертатися 

по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності, зрозуміло й послідовно висловлювати свої думки, адекватно реагувати на педагогічну оцінку 

дорослих. Вихованці вміють спостерігати, розмірковувати, запам’ятовувати та відтворювати навчальний матеріал. У ході проведених з 

дошкільниками бесід  було встановлено, що майже всі з них розуміють, що чекає їх у школі, прагнуть бути школярами, мають досить високий 
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рівень соціального розвитку.  Діти володіють необхідними вміннями та навичками, які допоможуть вивчати передбачені шкільною програмою 

предмети, спілкуватися з однолітками, узгоджувати свої дії з діями інших дітей, співпрацювати один з одним в різних видах діяльності. 

Особливу увагу педагоги приділяли індивідуальній та груповій роботі, що сприяло подальшому розвитку дітей та адаптації до шкільного 

навчання. Наприклад, робота за моделлю: вихователь – психолог - вчитель має високу ефективність усунення труднощів у період приходу дитини 

у перший клас.  

У закладі  дошкільної освіти №1 уже не перший рік  педагогами впроваджуються новітні технології та методики:  

- Методика «Розвивальне читання» Л.Шелестової; 

- Педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності; 

- розвиток творчих здібностей засобами LEGO - та STRIAM- технологій. 

- Використання методики Карла Орфа під час занять з музичного виховання. 

- Технологія психолого-педагогічного проектування. 

- Використання елементів ейдетики та мнемотехнолології. 

- Методика Н.Гавриш  використання карт розумових дій та коректурних таблиць. 

- Впровадження коректурних таблиць та асоціативних карток на заняттях з розвитку мовлення в дошкільних групах 

- Формування логіко-математичної компетенції через використання логічних блоків Дьєнеша. 

- Освіта для сталого розвитку. Школа друзів планети. 

- Мнемотехніка – технологія засвоєння нової інформації. 

На перший план у закладі педагогами висувалася проблема забезпечення нових підходів до організації педагогічної діяльності закладу 

дошкільної освіти, взаємодії усіх ланок освітнього процесу: дитячий садок – початкова школа – сім'я. 

Під постійним контролем адміністрації проводилася робота з організації співпраці дошкільного закладу із ліцеями №1 та №2. Для 

забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів та батьків майбутніх 

першокласників. У зв’язку х карантинними заходами відбулося онлайн засідання спільного методичного засідання вихователів старших груп та 

вчителів початкових класів з теми «Скоро нас чекає школа». 

  

Методична робота 

 

      Діяльність педагогічного колективу закладу за своїм змістом і результативністю була спрямована на реалізацію мети, поставленої 

на початку навчального року в справі навчання та виховання  підростаючого покоління, а також на реалізацію чітко визначених принципів 

організації методичної роботи, на основі яких здійснювався системно-культурний підхід вдосконалення особистості педагога і розвитку 

його творчого потенціалу. 

Головною метою науково-методичної роботи в закладі була  допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, 

удосконалення і підвищення професійного рівня.  

 Серед завдань: 

- використання нетрадиційних форм роботи для підвищення педагогічної майстерності;  
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- активізація роботи з узагальнення та цілеспрямованого впровадження передового педагогічного досвіду; 

- розвиток творчої активності педагогічних працівників; 

- участь у експериментально-дослідній роботі; 

- поліпшення психологічного супроводу освітнього процесу;  

- удосконалення психолого-педагогічної освіти педагогів;  

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом навчально-виховний комплекс №1 забезпечений достатньо, про 

що свідчить аналіз  статистичних даних складу педагогічного колективу та соціально – дидактичний аудит. 

 

Соціально – дидактичний аудит,  графічний аналіз кваліфікації, освіти, віку педагогів закладу дошкільної освіти №1 

станом на 01.09.2021. 

 

Усього педагогів: 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Аналіз підсумків роботи за 2020-2021 н. р. свідчить, що колектив педагогів  у процесі своєї діяльності ефективно працював над 

реалізацією таких освітніх завдань:  

 підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом самоосвітньої діяльності та 

шляхом організації роботи щодо професійної адаптації молодих педагогів, роботу постійно діючих семінарів,  проведення методичних 

тижнів, роботи творчих груп; 

 продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я вихованців;  

 підвищення іміджу закладу дошкільної освіти;  
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 поширення передового педагогічного досвіду працівників закладу шляхом участі у конкурсах професійної майстерності, виступів на 

міських методичних об’єднаннях, участі у міських семінарах;  

 створення умов для оволодіння педагогами інноваційними методиками з метою підвищення результативності освітнього процесу.  

      Також методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня 

педагогів. 

 

№ з/п Вид діяльності Планова 

кільк. 

педагогів 

Фактична 

кільк. 

педагогів 

 

% 

1. Курси підвищення кваліфікації 3 3 100 

2. Атестація 2 2 100 

3. Самоосвіта 19 19 100 

4. Участь у роботі творчих груп 8 6 75 

5. Участь у роботі міських методичних 

об'єднань 

19 14 76 

6. Відкриті покази занять 2 2 100 

7.  Наставництво 5 5 100 

8. Участь у засіданнях «Школи молодого 

педагога» 

5 5 100 

            

        З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, був 

переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень 

знань, умінь та навичок у досягненні мети. Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах при РОІППО 5 педагогів. 

З них: директор МАГДИЧ С.В., вихователі ОКСЕНЮК М.П., ДЕЙНЕНКО А.П., інструктор з фізкультури ДЯЧУК Г.А., практичний психолог 

ЛУК'ЯНЕВИЧ А.П. Педагоги в процесі навчання оволоділи дистанційними формами навчання та поділились своїми знаннями з колегами під час 

методичної години. 

       У 2020 - 2021 навчальному році атестувалось 5 педагогів. За результатами атестації вихователям КОЛБУН С.М., ОКСЕНЮК М.П., ШТИНЬ 

О.С., ТОМАШЕВСЬКІЙ Т.М. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», ШТИНЬ О.С. присвоєно   звання «вихователь-

методист», матеріали її досвіду було систематизовано у методичній збірці «Формування екологічної компетентності дошкільників у природничо-

екологічному середовищі», яка була схвалена науково-методичною радою РОІППО (протокол № 01 від 26.02.2021). Вихователю-методисту 

ПОТІЧКО С.М. було підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вихої категорії» та присвоєно звання «старший вихователь». 

        На високому рівні було проведено звіт педагогів, що атестувалися, під назвою «Я – майстер своєї справи». Вихователі всебічно розкрили 

суть проблемних питань, над якими працювали під час атестації, було використано інформаційні техгнології для обміну досвідом. Слід відмітити, 

що методичний рівень педагогічних працівників значно зріс протягом останніх років. Про це також свідчать проведені колективні прегляди занять 



19 

 

таких педагогів, як ОКСЕНЮК М.П., ШТИНЬ О.С., ТОМАШЕВСЬКА Т.М. Усі методичніта організаційно-педагогічні форми роботи висвітлено 

у соціальних мережах та на сайті закладу. 

       Особлива увага в закладі приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, включаючи 

навчання у вузах, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, 

педагогічної та психологічної літератури, публікацій періодичних видань. З метою швидкого донесення професійної інформації, різноманітного 

методичного матеріалу, нормативних документів, у нашому закладі створено групу у соціальній мережі Viber, яка використовується для 

спілкування педагогічних працівників та активного обміну інформацією. 

     Для досягнення результативності протягом року було організовано ряд методичних та організаційно-педагогічних заходів. Цікаво та змістовно  

пройшли колективні перегляди занять, музичні та фізкультурні свята, розваги, методичні заходи та ін. згідно річного плану.     Досить злагоджено 

та емоційно пройшли ранки для дошкільнят «Свято Осені», «Новорічні свята», свята до Дня матері, випускні ранки для старших дошкільників. 

       На високому рівні були організовані розваги до свята Стрітення, до 45-тиріччя закладу, до Дня вишиванки, Дня захисту дітей, різноманітні 

конкурси та виставки, тематичні тижні.                  
       У цьому  навчальному році педагоги продовжили працювати над масштабним проєктом із впровадження в освітній процес LEGO - та 

STRIAM- технологій. Активно проводилась робота гуртка «Від кубика – до робота» для середніх та старших груп. Продовжено протягом року 

роботу творчої групи  «Розвиток творчих здібостей дітей дошкільного віку засобами LEGO – та STRIAM технологій». 

         Крім того, наші педагоги ТИШКО Р. В. та ДЕЙНЕКО А. П. презентували роботу STRIAM-лабораторії на міській педагогічній конференції, 

продемонструвавши педагогам сучасні педагогічні технології у роботі хабу «Сучасне дошкілля». 

       Не оминали увагою наші педагоги   різноманітні пам'ятні дати та свята. Досить цікаві форми роботи були проведені у День довкілля та день 

планети Земля: досліди, акції, квести, інтегровані заняття, виготовлення тематичних поробок. У День Здоров'я  - цікаві спортивні розваги, катання 

на самокатах, забіг працівників разом з дітьми, у день Сніговика ліпили чудові фортеці та проходили тематичні  фізкультурні розваги. Активно 

усі учасники освітнього процесу прийняли участь у підтримці дітей з аутизмом, у допомозі до початку навчального року дітям, які потрапили у 

скрутні життєві обставини. 

      Усі ці заходи відображалися на сайті нашого закладу, активно функціонувала група у мережі Facebook, дякуючи активним та сучасним 

педагогам. 

        З квітня у закладі було відкрито інклюзивну групу, в якій виховуються двоє дітей з особливими освітніми потребами. Педагогічний колектив 

активно включився у впровадження інклюзії в закладі, на даний час розпочато обладнання ресурсної кімнати, оформлено усю необхідну 

документацію та проведено онлайн-наради, консультації, навчання по проблемних питаннях інклюзивної освіти. 

 

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що вони мали науково – методичний і пізнавальний характер, 

сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, розвитку творчості 

та креативності наших педагогів. Однак частина педагогів не змогла показати свій рівень майстерності, не виконавчши річний план у частині 

колективних преглядів. 

        Протягом року функціонував сайт закладу, де всі методичні заходи, свята, виставки, зустрічі систематично висвітлювалися. 

Методичний кабінет закладу забезпечував методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних  методичних заходів. На 
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базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу атестаційної комісії. За участі методичного 

кабінету вивчалися такі питання: адаптація  вихованців груп раннього віку, стан роботи зі збереження здоровя і життя дітей та попередження 

травматизму, стан роботи з розвитку пізнавальної активності та ознайомлення з природою рідного краю,  моніторинг організації прогулянки в 

зимовий період,   організація життя та виховання у групах № 6. 4,  проходив медико-педагогічний контроль на заняттях з фізичного виховання. 

За результатами вивчення узагальнені матеріали (довідки, накази директора, рішення педагогічної ради), розроблені рекомендації щодо усунення 

виявлених недоліків.  

Один із напрямків роботи методичного кабінету - створення картотеки, узагальнення та презентація матеріалів із досвіду роботи педагогів 

закладу (вихователів НАМОНЮК І.В., ШТИНЬ О.С.). 

У 2020-2021 н.р. педагоги- дошкільники активно брали участь у міських методичних об’єднаннях вихователів дошкільних груп, 

інструкторів з фізичної культури, музичних керівників, практичних психологів, вихователів-методистів.   

У 2020-2021 н.р. у закладі функціонувала методична рада. До її складу увійшли педагоги із вищою кваліфікаційною категорією та із 

званнями: МАГДИЧ С.В., ЗІНЧУК Г. В., ШТИНЬ О. С., БІРУК Н.П., КОЛПАКОВА Т.Д. 

 Протягом навчального року проведено 4 засідання методичної ради згідно плану. 

            Робота методичного об’єднання вихователів була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вихователя, 

удосконалення методики проведення заняття. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як 

організаційні питання так і науково-методичні питання.  

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів засвідчив, що вони мали науково – методичний і пізнавальний характер, 

сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, розвитку творчості 

та креативності наших педагогів. 

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі окремі недоліки:  

 педагоги закладу залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях; 

 психологічна служба недостатньо працює з обдарованими дітьми та педагогами; 

 не всі педагоги брали активну участь у реалізації річного плану роботи; 

 у недостатній кількості педагоги були забезпечені періодичною пресою та методичними посібниками; 

В цілому рівень роботи педагогічного колективу по виконанню роботи за 2019-2020 навчальний рік можна відзначити, як достатній. 

        Протягом року функціонував сайт закладу, де всі методичні заходи, свята, виставки, зустрічі систематично висвітлювалися. 

Дуже багато педагогів нашого закладу відвідало міські семінари та колективні перегляди занять та режимних моментів. Молоді педагоги 

постійно брали участь у засіданнях міської «Школи молодого вихователя».  

      Необхідно відзначити, що всі колективні форми методичної роботи у закладі дошкільної освіти №1  використовувалися з метою вироблення 

єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результату колективної 

діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. 
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Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей 

 

Заклад дошкільної освіти №1 має медичний кабінет, в цьому році обладнано окремий ізолятор для  дітей з інфекційними захворюваннями. 

Його обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує досвідчена  сестра медична 

старша ЛУГВІЩИК  Н. В.  (стаж роботи на посаді – 29 років, вища категорія). 

         Велику увагу протягом навчального року колектив  закладу приділив формуванню здоров’язберігаючої компетентності дітей. Ефективність 

оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-

педагогічними заходами в умовах звичайного режиму життя дошкільників. Дитину оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, 

медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за 

виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.  

       Результати обстеження й оцінки стану здоров’я дітей обов’язково доводяться до відома батьків. Медичний працівник, в міру своїх 

повноважень, контролює дотримання санітарно-гігієнічних вимог групових кімнат, приміщень, майданчиків. Приймає участь у здійсненні 

медико-педагогічного контролю під час занять дітей фізичною культурою. Здійснює контроль за станом здоров’я, психологічного  та фізичного 

стану  дітей.  

       Огляд дітей на озанки ГРВІ та термометрія  проводиться щоденно вихователями ясельних та дошкільних груп. Контроль здійснює сестра 

медична старша. 

       Систематично проводяться антропометричні вимірювання та оцінювання фізичного розвитку дітей. 

       Контроль за станом здоров’я дітей здійснюється трьома шляхами: 

1. Правильна організація ранкового прийому, 

2. Обхід медичним працівником дошкільних груп. 

3. Спостереження вихователів. 

       Згідно з річним планом  закладу медсестра проводить серед працівників  закладу та батьків санітарно-освітню роботу. Форми й тематика – 

різноманітні. 

        Аналіз захворюваності проводиться медичною сестрою на основі даних річного статистичного звіту, що базується на матеріалах медичної 

документації, яка ведеться щоденно. Облік захворюваності проводиться з- огляду на час відсутності дитини в дошкільному закладі через хворобу. 

Всі дані про захворюваність фіксуються в картках дітей. 

         Аналіз причин захворюваності дітей, динаміки їхнього стану здоров’я допомагають виявити слабкі сторони в організації профілактичної 

роботи в ЗДО і скласти план заходів, спрямованих на покращення стану їх здоров’я, зниження захворюваності. 
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Показн. стану  

здор. 

Кільк. 

показн. 

 

Група здоров’я 

 

 

Група по фізкультурі 

 

Фізичний розвиток 

І 

 

ІІ ІІІ осн. підг. спец. гарм. н/сер. в/сер. 

Кількість 

Дітей 127 

121 4 2 125 2 - 121 - 6 

% 94 4 2 98,5 1,5 - 97 - 3 

         

          Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму впродовж дня, 

загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я 

вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.  

        Кращим  відвідування  дітей  було у таких групах: № 6 (вихователі ТОМАШЕВСЬКА Т. М., ОКСЕНЮК М. П.), групах № 3 (вихователі 

ТАРАСЮК О. І., ДЕЙНЕКО А.П.),  № 5  (вихователі НАМОНЮК І. В., ЗІНЧУК Г. В.).  № 2 (вихователі БІРУК Н. П., ГРИНЕВКА І. О.). Підсумки 

аналізувалися на нарадах при директорі, методичних годинах, виробничих нарадах.  

На належному рівні проводиться робота щодо дотримання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах. 

Систематично здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати контролю відображені в Журналі контролю за 

харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування ведеться відповідно до встановлених вимог. Графік видачі 

готової продукції з харчоблоку дотримується. 

Значна увага приділялася з боку адміністрації дотриманню санітарно-епідеміологічного режиму у період адаптованого карантину. 

   Зранку  сестра медична старша проводила температурний скринінг всіх учасників освітнього процесу, протягом дня теж вимірювалась 

тепмература кожні 4 години, про що заносились  відповіді зааписи до «Журналу скринінгу температури». До закладу не приймалися  особи, у 

яких температура вища ніж 37.2. 

    Перебуваючи у закладі, діти кожні 2 години обробляють руки рідким милом, витираючись паперовим рушником. 

   Вся освітня робота планується таким чином, щоб забезпечити вихованців масимальним перебуванням на свіжому повітрі, а також 

дотриманням соціальної дистанції. Педагоги закладу навчають дітей правильному миттю рук, користування засобами особистої гігієни у 

невимушеній ігровій ситуіції. 

    Помічники вихователів також докладають великих зусиль для дотримання санітарних вимог: проводять санітарну обробку всіх приміщень 

закладу кожні 2 години, з використанням дезінфікуючих засобів; проводять провітрювання всіх приміщень згідно затвердженого графіку. 

Своєчасно проводять санітарну обробку використаних паперових рушників. 

         Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на нарадах при директорові, аналізувалися показники 

та розроблялися заходи щодо їх покращення. 
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      Велике значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена 

увага на проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, вживання вітаміну С, часнику, цибулі, 

лимонів), попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з 

дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної ради , на 

консультаціях для вихователів, загальних та групових батьківських зборах, виробничих нарадах. 

         Протягом навчального року медичним працівником 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 75% до 90%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130-160 уд/хв. 

 

Соціальний захист 

 

У  закладі дошкільної освіти протягом року планомірно проводилась робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Конституції 

України, Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», Конвенції про права дитини. Питанню соціального захисту вихователі приділяли 

увагу на батьківських зборах, нарадах, індивідуальних та групових консультаціях. Адміністрація закладу склала соціальний паспорт та план 

роботи.  Громадський інспектор з охорони дитинства постійно аналізувала роботу з дітьми пільгового контингенту. Створено детальну базу даних 

про дітей «групи ризику». Проводилась широка робота щодо попередження насильства в сім'ї, в зв’язку з цим були оформлені рубрики для батьків 

«Мої права», «Обов’язки батьків», «Попередження жорстокого поводження з дітьми» та інші, було проведені групові консультації та 

індивідуальні бесіди з батьками. 

Заклад дошкільної освіти    забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей.  Видано наказ про 

призначення громадського інспектора з охорони дитинства по закладу, призначено громадським інспектором ЛУК'ЯНЕВИЧ  А. П., практичного 

психолога. Вона оновлює базу даних дітей пільгового контингенту та надає інформацію до управління освіти. Дана інформація доводиться 

своєчасно та у повній мірі під час виробничих  нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківської ради, бесідах та консультаціях до відома 

батьків і педагогів. 

Планомірно проводилась робота  з обдарованими дітьми. За бажанням батьків та дітей була організована гурткова робота, спрямована  

щодо розвитку творчих здібностей  та обдарованості дошкільників. Протягом року працювали гуртки „Масочка” (Шараєва Н. М.),  „Веселі 

черевички” (Колпакова Т.Д.), „Малятко - здоров'ятко” (фізінструктор), «Читайлик»,   «АБВГДейка» «Від кубика до робота» тощо. 

Проводилася робота з розвитку пізнавальних здібностей дошкільників, морально – етичного, соціально – емоційного розвитку. 

Педагоги намагаються використовувати такі методи: 

- експериментування і дослідів; 

- ознайомлення дітей із соціальними явищами; 

- формування досвіду творчої діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті. 
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 Робота з сім'єю та громадськістю 

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту Базового компонента 

дошкільної освіти в Україні, одним з головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.  

Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення 

на теми, що актуальні для певної вікової групи.  

На високому рівні пройшли загальні батьківські збори, батьківські збори для майбутніх вихованців груп раннього віку та майбутніх 

першокласників (у режимі онлайн), звіт керівника, досить плідно працювала Рада закладу (голова КОЛБУН С. М.), приймаючи участь в 

освітньому процесі та зміцненні матеріальної бази закладу. Неодноразово директором закладу  МАГДИЧ С.В. були проведені засідання 

батьківської ради, де вирішувалися нагальні проблеми закладу. Протягом року розглядалися питання профілактики правопорушень серед дітей, 

робота з неблагополучними сім’ями, участь батьків у благодійних та екологічних акціях, зокрема: «Пташина їдальня», «За чисте довкілля», 

«Посади сад», «Наша клумба – найкраща!» тощо. Активно велася пропаганда недопущення жорстоко поводження з дітьми та безпечного 

користування інтернет ресурсами. Систематично батьки ознайомлювалися з використанням бюджетних та благодійних коштів. 

Сучасне оформлення демонстраційних стендів, функціонування сайту закладу, груп у соціальних мережах  дало  можливість батькам 

отримати інформацію не лише про виховання своєї дитини, а й дізнатися про роботу всіх працівників. В групових приміщеннях та рекреаціях 

закладу оформлені та періодично змінюються батьківські куточки: «Для вас, батьки», «Ростемо здоровими», «Сторінка психолога» тощо. 

Систематично проводяться консультації для батьків на актуальні теми. Увійшло в традицію складання педагогами  перспективних планів роботи 

з батьками протягом року. На жаль, цьогоріч в звязку з карантинними обмеженнями більшість видів роботи пройшли у режимі онлайн. Хочеться 

звернути увагу на зростаюче зацікавлення батьків життям дитини в закладі. Спільно з батьками щорічно облаштовуються та поновлюються 

куточки дитячих меблів,  закуплені столи, дитячі стінки в усіх групах, озеленені куточки природи, придбано велику кількість інвентаря для 

художньої, трудової, фізкультурно-оздоровчої, ігрової, музичної діяльності.  

У групових приміщеннях завдяки зусиллям батьків проведено поточні та косметичні ремонти та зроблено багато іншого. 

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування закладу, є економічні чинники. Не розв’язано й досі проблему 

фінансування освітнього процесу у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити матеріально-технічну базу, удосконалити 

розвивальне середовище. 

Наш заклад і надалі продовжує планомірну роботу  з сім'єю, а саме: 

- формування тісного взаємозв’язку закладу освіти з сім'єю, вивчення диференційованого підходу до кожного вихованця; 

- проведення родинних свят, батьківських зборів, днів відчинених дверей; робота консультпунктів; 

- особиста діагностика дітей, індивідуальні консультування батьків психологом з метою вирішення труднощів і проблем розвитку дітей; 

- робота родинної вітальні. 

          Функціонує веб-сайт закладу дошкільної освіти   №1 та групи у соціальних мережах. 

Метою Сайту та спільних груп є оперативне і об’єктивне інформування громадськості про його діяльність та включення в єдиний освітній 

інформаційний простір мережі Інтернет.  
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     Основним завданням Сайту є інформаційне забезпечення про надання освітньо-виховних послуг учасникам освітнього процесу в  закладі в 

електронному вигляді та формування його позитивного іміджу.  

     Інформаційний ресурс Сайту є відкритим та загальнодоступним. 

     Адміністратор сайту– вихователь ОКСЕНЮК Марія Петрівна.  

      Оновлення сайту здійснюється постійно. Інформація, що пов’язана з якісною характеристикою педагогічного складу, планування роботи 

закладу, методичного забезпечення освітнього процесу, оновлюється напередодні початку нового навчального року. За потребою змінюється 

застаріла інформація. 

Проте постійно доповнюються і оновлюються такі сторінки як: 

 Оголошення 

 Методичний вісник 

 Свята та розваги 

 Фотогалерея 

 Для вас, батьки. Консультації вихователів, медичних працівників, практичного психолога. 

 Інформаційна відкритість 

 Прозорий бюджет 

 

Проблеми, над якими продовжує працювати педагогічний колектив закладу дошкільної освіти №1 у взаємодії  з батьками: 

- підвищення психолого – педагогічної культури батьків; 

- формування позитивно-емоційного ставлення до педагогів; 

- індивідуальний підхід до роботи з сім'ями вихованців; 

- пропаганда дошкільної освіти в соціумі; 

- урахування вікових особливостей характеру батьків; 

- усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім'ї.  

 

Фінансово-господарська діяльність 

Фінансово-господарська діяльність у закладі дошкільної освіти №1 здійснювалась згідно з річним планом. Із метою забезпечення 

стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а контроль за їх виконання здійснювався адміністрацією та 

відповідними комісіями профспілкового комітету, про що свідчать наявні акти перевірок, накази. 

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 діяльність 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. 
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Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.  

Весь освітній процес здійснювався, беручи до уваги Інструкції з охорони життя і здоров'я дітей дошкільного віку. Контроль за 

необхідними і безпечними умовами праці триступеневий, за участю директора, відповідальних осіб, комісії з охорони праці, громадського 

інспектора, Ради закладу. 

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму.  

Протягом року завдяки зусиллям педагогів та адміністрації є стабільно низьким процентний рівень невиробничого травматизму, не мали 

місця нещасні випадки виробничого характеру.  

Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки розглядалися на виробничих 

нарадах, педрадах, зборах. Для дітей старшого дошкільного віку  було організовано зустріч на території закладу з працівниками служб ДСНС 

України в місті Вараш,  систематично проводились об'єктові тренування та тренування по евакуації під час пожежі. Під час Тижня безпеки відбулись 

тренінгові заняття по наданню першої медичної допомоги, відпрацьовувались необхідні дії при різного виду небезпечних ситуаціях (пожежа, 

терористичний акт, радіаційна небезпека, повітряна тривога).  Таким чином, контроль питань з охорони праціта безпеки діяльності в закладі у 2020-

2021 н. р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувався адміністрацією. 

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються 

обладнання, оснащення, меблі, предметно-ігрове середовище, придбання інформаційно-технічних засобів навчання. 

 

Висновки, пріоритетні цілі і завдання, що забезпечують якість  освіти  на 2021 - 2022 навчальний рік 

 

На підставі отриманих результатів за 2020-2021  н. р. можна виділити і загальні недоліки в роботі закладу дошкільної освіти  №1: 

- не в повному обсязі реалізувалися завдання щодо створення розвивального середовища у дошкільних групах; 

- потребує постійного вдосконалення мовленнєвий розвиток дітей та мовлення вихователів;  

- незадовільний рівень проведення занять та інших форм роботи окремими педагогами закладу. 

Причиною цих недоліків є: 

- недостатнє співробітництво з окремими категоріями батьків вихованців; 

- недостатнє розкриття суб'єктивного досвіду дитини; 

- недостатній рівень роботи наставників з молодими педагогами; 

- низький рівень підготовки до занять  окремих педагогів. 

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньої роботи з дітьми в 2020 – 2021 н.р. була проведена на досить високому рівні. 

Слід продовжувати роботу по поповненню ( відповідно до чинних програм) творів образотворчого мистецтва, музичного репертуару.  Також слід 

продовжувати роботу над наочно – дидактичним забезпеченням тематичних циклів, збільшувати кількість демонстраційних та роздаткових 

матеріалів, продовжувати працювати над створенням розвивального та інформаційно-технічного середовища. На даний час актуальним є 

забезпечення освітнього процесу інформаційно-комунікативними та технічними засобами навчання, вільним доступом до мережі Internet. 
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Потрібно  підвищувати професійний рівень педпрацівників, продовжувати працювати над  удосконаленням їх педагогічної майстерності,   з 

урахуванням вимог  чинних програм, Базового компоненту дошкільної освіти, впроваджувати в  освітній  процес  нові прогресивні ідеї та 

інноваційні технології, педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського.  

Аналіз та оцінювання виконання річних завдань 2020- 2021 н. р. засвідчив, що пріоритетними завданнями для вдосконалення 

методичної служби на наступний період розвитку є: 

- Продовження роботи з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності вихованців в контексті формування в 

дітей культури міжнаціонального спілкування, виховання мовленнєвої культури особистості; урахування народних традицій в 

освітній діяльності, долучення дітей до цінностей національної культури свого народу  в світлі вимог Базового компонента 

дошкільної освіти  

- Підвищувати якість освіти через активне впровадження в освітній  процес інформаційно-комп’ютерних технологій, спрямованих 

на професійне зростання творчої активності педагогів та формування основ інформаційної культури у дітей дошкільного віку. 

- Продовжувати створювати умови для  збереження оптимального рухового режиму, загартування та зміцнення здоров’я дітей, 

використовуючи сучасні методи оздоровчо-розвивального напрямку та різноманітну дитячу діяльність.  

- Забезпечити дбайливе толерантне ставлення до особистості дитини раннього віку в різних життєвих ситуаціях та в процесі активної 

взаємодії з предметним світом.  

- Продовжувати відпрацьовувати механізми наступності між дошкільною,  початковою ланками освіти та батьківською 

громадськістю  щодо розвитку, виховання і  навчання дітей у певному віковому періоді.  

Плануючи роботу педагогічного колективу на новий 2021 - 2022 н. р. вважається за доцільне: 

- проводити роботу за  програмою «Українське дошкілля» ; 

- будувати освітній процес відповідно донового  Базового компонента дошкільної освіти. 

- систематично проводити дидактичне тестування педагогів із метою підвищення їх професійної компетентності; 

- активно впроваджувати основні напрацювання по ранньому навчанню дітей читання за методикою Л. Шелестової, впровадження 

оздоровчих технологій в освітній процес. 

- Розвивати творчі здібності дітей на основі сучасних педагогічних технологій. 
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 Зважаючи на аналіз освітньої роботи у 2020-2021 н. р., враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив разом з 

батьками і громадськістю визначає такі пріоритетні завдання на 2021-2022 н. р.: 

 

1. Створення належних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти через компетентність і практичну 

готовність педагогів працювати в умовах реалізації особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом 

впровадження інноваційних педагогічних технологій з метою реалізації принципів гуманізації та 

індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти. 

 

2. Продовження освітньої роботи,  яка сприяє сталому розвитку особистості дошкільника, формує творчі та 

технічні здібності, продуктивне та критичне мислення дітей шляхом застосування LEGO – та STREAM - 

технологій 

 

3. Формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дошкільника, виховання елементів 

природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього. 
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ВЕРЕСЕНЬ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень  Методична година 

1.Консультація «Пріоритетні напрямки роботи дошкільної освіти на 2021 

-2022 навчальний рік» 

2.Презентація та обговорення навчально-методичної літератури 

відповідно до річних завдань роботи педагогічного колективу 

3.Огляд періодичної преси та нормативних документів МОНУ 

 

вихователь-методист 

 

 

 

Оформити виставку новинок методичної літератури. вихователь-методист  

Продовжити  створення на базі методичного кабінету відеотеки 

педагогічних надбань працівників закладу 

педагоги, вихователь-

методист 
 

Наповнення сайту дошкільного закладу ОКСЕНЮК М.П.  

ІІ тиждень Розробити план заходів роботи з молодими педагогами  

 

вихователь-методист  

Бюро педагогічних знахідок від практичного психолога: Як 

Приборкати хаос адаптаційного періоду: поради вихователям, батькам 

ЛУК'ЯНЕВИЧ А.П.  

Поповнити та поновити каталоги періодичних видань вихователь-методист  

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до 

стилю роботи закладу, здійснювати індиві-дуальне консуль-тування 

педагогів, які тільки приступили до роботи. 

 

адміністрація закладу  

ІІІ тиждень Організація роботи творчої групи  «Розвиток творчих здібностей                 

дітей дошкільного віку засобами LEGO - та STRIAM - технологій.»            на 

2021/2022 н.р. 

виховватель-

методист, педагоги 

середніх та старших 

груп 
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Поповнити та систематизувати матеріал з розділу «Інноваційні 

технології в дошкільній освіті» 

педагоги, вихователь-

методист 
 

ІV тиждень Оформити методичні рекомендації щодо впровадження інноваційних 

технологій  в сучасному закладі дошкільної освіти  

вихователь-методист  

Індивідуальне консультування педагогічних працівників з метою 

підвищення ефективності педагогічної діяльності. 

вихователь-методист, 

директор 
 

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

І тиждень Розвага для дошкільників «Дитсадок – наш другий дім, добре й весело 

у нім!»  

педагоги,  відп. 

КОЛПАКОВА Т. Д 
 

Розробити спільний план наступності в роботі дошкільного підрозділу 

ЗДО та ліцею №1 

вихователь-методист, 

директор 
 

Конкурс на краще розвивальне середовище дошкільних груп вихователі  

Виставка малюнків до Дня міста «З днем народження, Вараш!» РАДЧУК С.В.  

ІІ тиждень Організація роботи батьківської ради 

 

директор  

Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу в умовах 

пандемії зі збереженням основних вимог безпеки, практичні поради 

щодо дій вихователів у перший день дитини в дитячому садку після 

тривалої відсутності у зв’язку з карантином. Організація режимних 

моментів в умовах адаптивного карантину.  

Сестра медична 

старша 
 

Засідання команд  психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП Члени команди  

ІІІ тиждень Організувати роботу гуртків   

«Веселі черевички» 

 

КОЛПАКОВА Т. Д. 
 

«Малятко - здоров'ятко»  фізінструктор  

 «Від кубика до робота»  середні та старші 

групи 
 

«Читайлик»  середні групи  

«АБВГДейка»  старша група  

«Від кубика до робота»  середні та старша 

групи 
 

Виставка малюнків    «У кожній казці – мудрості перлинка» (за 

творами Сухомлинського) до дня народження педагога. 

Вихователі, відп. 

ГРИНЕВКА І.Р. 
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 Фестиваль ранкової гімнастики «Рух – це здоровя!» ДЯЧУК Г.А., 

керівники музичні, 

вихователі 

 

ІV тиждень Забезпечити взаємовідвідування занять з метою обміну досвідом 

 

педагоги-наставники  

V тиждень Виставка колективних та родинних творчих робіт з осінніх дарів 

природи «Осінній калейдоскоп» 

 

педагоги, відп.                      

ЗІНЧУК Г.В. 
 

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Моніторинг розвитку компетентності дітей дошкільного віку, врахування 

результатів обстеження при плануванні фронтальних, групових та 

індивідуальних форм роботи з дошкільниками 

 

вихователь-методист  

ІІ тиждень Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності 

та якість організації освітнього процесу. 

 

вихователь-методист, 

ЛУГВІЩИК Н.В. 
 

ІІІ тиждень Стан організації харчування 

 

Директор, 

ЛУГВІЩИК Н.В. 
 

ІV тиждень Організація роботи щодо соціального захисту дітей Директор, 

практичний психолог 
 

V тиждень Дотримання санітарно-гігієнічного режиму на території закладу Сестра медична 

старша 
 

Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека 

учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень 1.Провести комплектацію груп, підбір меблів згідно нормативів та 

відповідно вікових особливостей дітей.  

2. Проводити інструктажі   по ППБ, ЦО і ОП ( первинні, цільові, 

повторні,  позапланові) для персоналу 

3.Забезпечити перевірку знань з ППБ, ЦО і ОП у  вперше оформлених на 

роботу працівників та за графіком перевірки знань персоналу 

4. Перевірка готовності груп до нового навчального року.  

- Складання актів-дозволів на експлуатацію всіх приміщень, 

спортивного та ігрових майданчиків; 

- перевірити забезпеченість харчоблоку, груп кухонним та 

столовим посудом; 

- провести аналіз використання коштів за енергопостачання, 

водопостачання за літній період згідно лімітів споживання; 

директор, завідувач 

господарства, сестра 

медична старша 
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- забезпечити всі групи необхідним матеріалом для формування 

культурно-гігієнічних навичок у дітей ясельного та садового 

віку; 

- перевірити стан пожежних рукавів та кранів; 

- - підготувати підвальне приміщення до опалювального періоду, - 

ІІ тиждень 1. 1.Розробити і затвердити 

графік роботи персоналу закладу на 2021  - 2022 навчальний  рік. 

Директор, голова 

профспілки 
 

ІІІ тиждень 2. 2.Скласти за затвердити  персональні графіки роботи окремих  

працівників закладу на навчальний рік (згідно графіка роботи персоналу 

закладу на 2021 -2022 навчальний рік). 

директор, завідувач 

господарства 
 

Виробнича нарада 

1.Стан організації харчування (довідка за результатами 

попереджувальної перевірки). 

2.Про дотримання інструкцій по охороні життя та здоров’я дітей, 

забезпечення пожежного захисту у закладі дошкільної освіти. 

3.Про дотримання заходів щодо економного використання 

електроенергії, води, тепла 

4. Стан ведення ділової документації, планування освітнього процесу  

5. Підготовка до роботи в осінньо- зимовий період 

3. 6.Різне 

директор  

ІV тиждень Організувати збір насіння квітів на території закладу. 

 

завідувач 

господарства 
 

ІV тиждень Організувати проведення навчання  з персоналом з питань охорони 

життя та здоров’я дітей, дотримання ТБ і ППБ на робочих місцях. 

завідувач 

господарства, 

директор 

 

Організувати проведення навчання  з персоналом з питань охорони 

життя та здоров’я дітей, дотримання ТБ і ППБ на робочих місцях. 

завідувач 

господарства, 

директор 
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ЖОВТЕНЬ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень  Колективний перегляд в середній групі:  Інтегроване заняття-квест на 

тему «Подорож країнами світу» 

КОЛБУН С.М.  

Організація медико – педагогічного супроводу дітей „групи ризику” вихователь-

методист, старша 

сестра медична, 

практичний 

психолог 

 

Провести день методичного кабінету для вихователів – початківців з 

метою раціонального використання дидактичних матеріалів в освітньому 

процесі 

вихователь-методист  

Створити медіа-банк інноваційних освітніх та педагогічних технологій, 

технологій  організації освітнього простору. 

вихователі  

ІІ тиждень Лялькова  вистава для дошкільнят (підготовка та проведення) педагоги, 

музкерівники 
 

Психолого-педагогічний консиліум «Про адаптацію дітей раннього і 

молодшого дошкільного віку до умов дошкільного закладу  

практичний 

психолог, вихователі 

груп раннього віку 

 

Майстер-клас для вихователів «Використання STREAM-технологій в 

освітньому процесі» 

ДЕЙНЕКО А.П.  

Скласти план тематичного контролю «Особливості діяльності 

педагогічних працівників в інноваційному освітньому просторі»  та 

ознайомити з ним педагогів. 

вихователь-методист  

Формування планів-графіків атестації, індивідуальні консультації для тих, 

хто атестується у 2021-2022 році. 

вихователь-методист  

ІІІ тиждень Методична година 

1 Мистецтво налагодження ефективної педагогічної  взаємодії. (тренінг) 

2. Майстер-клас для педагогів «Створення презентації у програмі 

Мicrosoft PowerPoint зі вставленим мультфільмом» 

 

Практичний 

психолог, вих.-

методист 
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3.Огляд новинок професійних веб-ресурсів та преси.  

Наповнення сайту закладу. ОКСЕНЮК М.П.  

Створення рекламного буклету з інформацією про освітню діяльність 

груп  

вихователь-методист  

ІV тиждень 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 простору 

Вихователі 

інклюзивних груп, 

практичний 

психолог 

 

Діагностика професійного рівня педагогічних працівників закладу 

 

педагоги, 

вихователь-методист 
 

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

І тиждень Продовжувати впровадження фізкультурно-оздоровчих напрямків 

роботи по групах «Нетрадиційні види самомасажу» - група № 6 

«Природотерапія, самомасаж» - група № 4 

«Кольоротерапія + психогімнастика» - група № 7 

«Дихальна гімнастика, пальчикові ігри» - група № 1 

«Суджок терапія» - група № 4 

«Пісочна терапія, дихальна гімнастика» - група № 5 

«Музикотерапія, танцювальна арт-терапія» - група № 3 

Вихователі  

День Здоров'я  відп. фізінструктор, 

ЛУГВІЩИК Н. В. 
 

ІІ тиждень Фізкультурна розвага «Ми – маленькі козаки»  

 

інструктор з 

фізкультури 
 

Тематичний тиждень «Безпека дорожнього руху» 

 

педагоги,вихователь-

методист 
 

Виставка колективних малюнків на тему «Правила дорожні повинен 

знати кожен!»  

педагоги, відп. 

ДЕЙНЕКО  А. П. 
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ІІІ тиждень Батьківська конференція  

1. Звіт директора  про виконану роботу за 2020/2021 н.р.  

2.  Звіт про проведення оздоровчого періоду та обсяг виконаних робіт по 

підготовці до нового навчального 2021/2022 року.  

3. Пріоритетні напрями роботи закладу дошкільної освіти  №1 на 2021 – 

2022 н. р.  

4.Вибори голови та членів батьківської ради закладу, звіт про роботу 

ради за попередній навчальний рік.  

5. Презентація «Використання освітніх технологій з дітьми в дії» 

6. Використання освітніх технологій вдома 

Директор, голова 

батьківської ради 
 

Свято Осені. Розваги у дошкільних групах. музкерівники  

ІV тиждень День відкритих дверей (при наявності  карантинних обмежень  - в режимі 

онлайн) 

адміністрація 

закладу, педагоги,  

музкерівники 

 

Консультація для батьків «Роль дидактичних ігор у формуванні 

соціального здоров’я дошкільників: порадник батькам.»  

ТИШКО  Р.В.  

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Тематичний контроль «Стан рівня взаємодії педагога з дітьми як 

показника його професійної компетентності (умови,середовище 

використання інноваційних технологій, компетентнісний підхід до 

розвитку кожної дитини)». 

Директор, 

вихователь-методист 
 

ІІ тиждень Дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.   

ІІІ тиждень Медико-педагогічний  контроль на заняттях з фізичного виховання.   

ІV тиждень Аналіз дотримання санітарно-епідемічних заходів у закладі дошкільної 

освіти 

  

Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень Провести інструктажі з питань пожежної безпеки для працівників 

закладу 

директор, завідувач 

господарства 
 

 

Проаналізувати заходи з підготовки закладу до зимового періоду 

 

директор, завідувач 

господарства 
 

Організовувати інвентаризацію і списання майна закладу, яке вийшло з 

ладу  і не підлягає ремонту. 

директор, завідувач 

господарства 
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ІІ тиждень Організація медичного огляду працівників. 

 

сестра медична 

старша, директор 
 

Забезпечення   своєчасної   підготовки приміщень і   території закладу до 

зими, проведення ревізії сантехнічного обладнання, заготівля піску для 

двірника.  

директор, завідувач 

господарства 
 

ІІІ тиждень Перевірка знань з питань охорони життя та здоров’я дітей, дотримання 

ТБ і ППБ на робочих місцях 

 

члени комісії, 

персонал згідно 

графіка 

 

Провести підписку на пресу для закладу на 2022 рік завідувач 

господарства 
 

ІV тиждень Контролювати своєчасне ведення та здачу необхідної документації: 

-   табелів щоденного відвідування дітей 

- табелів обліку робочого часу 

-  виконання норм харчування (%) 

- відомостей про суму витрат на харчування та батьківську плату 

 

директор, завідувач 

господрства, сестра 

медична старша 
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ЛИСТОПАД 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень Ділова гра «Показники сформованості творчої активності та 

креативності педагога» 

вихователь-методист  

 Засідання «Школи молодого педагога» вихователь-методист  

ІІ тиждень Відвідати семінари-практикуми в закладах освіти міста згідно графіка. педагоги  

Продовжити  здійснювати підбірку кращих зразків планів, конспектів 

занять, режимних моментів,  календарного та перспективного планування.  

вихователь-методист 

 
 

Наповнення сайту закладу.  ОКСЕНЮК  М. П.  

ІІІ тиждень Засідання «Школи молодого педагога» вихователь-методист  

Психолого-педагогічний консиліум 

«Про психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, 

дітей групи ризику  

практичний 

психолог 
 

Поповнити банк даних методичних та дидактичних матеріалів щодо 

охорони життя та здоров'я дітей. 

вихователь-методист  

Семінар з елементами тренінгу  для педагогів «Використання 

психогімнастики в освітньому процесі» 
 

ЗІНЧУК Г.В., 

НАМОНЮК І.В. 
 

ІV тиждень Засідання педагогічної ради № 1 

Тема: Про STREAM – освіту як інноваційний підхід до розвитку базових 

компетенцій дітей дошкільного віку  

Форма проведення: проблемна педагогічна рада 

1. Про актуальність і значущість впливу STREAM – освіти на 

інтенсивний розвиток базових компетенцій дітей дошкільного 

віку 

2. 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 

 

 

 

 

НАМОНЮК І.В. 

 

 

ДЕЙНЕКО А.П. 
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3. Про стан науково - методичного забезпечення та створення 

педагогічних умов для реалізації STREAM -освіти дітей 

дошкільного віку. 

4. Про LEGO - конструювання як метод розвитку інженерного 

мислення у дітей та компонент STREAM -освіти дошкільників (з 

досвіду роботи) 

5. Про розвиток дослідницьких навичок у дітей дошкільного віку як 

метод STREAM -освіти (з досвіду роботи) 
 

МАГДИЧ С.В. 

 

 

ГРИНЕВКА І.Р. 

 

 

ЗІНЧУК Г.В. 

Продовжувати здійснювати роботу по упорядкуванню та підбору нового 

програмно – репертуарного матеріалу з художньої літератури, музичного 

та образотворчого мистецтва, ігрової діяльності для якісного 

впровадження  Програми «Українське дошкілля»  

 

вихователь-методист 

 
 

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

І тиждень День Здоров'я  

 

відп. фізінструктор, 

ЛУГВІЩИК Н. В. 
 

ІІ тиждень Фотовиставка «Друзі наші менші» (діти зі своїми домашніми 

улюбленцями) 

Педагоги, відп. 

НАМОНЮК І.В. 
 

ІІІ тиждень Консультація для батьків «Шляхи та методи формування емоційного 

інтелекту дитини» 

САВЧУК Н.В.  

ІV тиждень Акція «Пташина їдальня»  педагоги  

Фестиваль театральної творчості «Талант має кожен» (старі казки на 

сучасний лад) 

Вихователі груп № 

2,4,6,7, 3, керівники 

музичні 

 

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Аналіз науково-методичного забезпечення та створення педагогічних 

умов для реалізації STREAM -освіти дітей дошкільного віку ( до 

педагогічної ради) 

Директор, 

вихователь-методист 
 

ІІ тиждень Стан організації вихованців в умовах закладу дошкільної освіти (група 

№2) 

Директор, 

вихователь-методист 
 

ІІІ тиждень Стан організації вихованців в умовах закладу дошкільної освіти (група 

№ 5) 

Директор, 

вихователь-методист 
 

ІV тиждень Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності 

педагогічних працівників 

Директор, 

вихователь-методист 
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Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека 

учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень Аналіз харчування дітей в осінньо-зимовий період Директор, 

батьківська рада, 

сестра медична 

старша 

 

Аналіз ведення діловодства в закладі директор  

ІІ тиждень  Скласти перелік товарів та подати заявку до кошторису на наступний 

2022 рік  

директор, завідувач 

господарства 
 

ІІІ тиждень Організувати вивезення  листя та сміття з території закладу 

 

директор, завідувач 

господарства 
 

Здійснювати контроль за економією електроенергії, водопостачання та 

теплопостачання протягом року. 

завідувач 

господарства 
 

ІV тиждень Затвердити план евакуації (оновлений ) та порядок оповіщення людей на 

випадок виникнення пожежі  

директор  
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ГРУДЕНЬ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень Колективний перегляд інтегрованого заняття в середній групі «Гра-

стратегія «Відкриваємо кав'ярню» 

ГРИНЕВКА І.Р  

Науково-практичний семінар «LEGO - конструювання як компонент 

STREAM-освіти дошкільників» 

вихователь-

методист, педагоги 
 

 Колективний перегляд інтегрованого заняття в старшій групі 

«Лабораторія Чомучкіних» 

ТОМАШЕВСЬКА 

Т.М. 
 

ІІ тиждень Психологічний тренінг «Ефективні форми спілкування» практичний 

психолог 
 

Здійснити знайомство педагогів з новинками науково-методичної 

літератури, педагогічними виданнями   

вихователь-методист  

Продовжувати поповнювати методичний кабінет методичною та 

художньою літературою.  

адміністрація 

закладу, педагоги 
 

ІІІ тиждень Підготовка до новорічно-різдвяного циклу святкових ранків  та розваг. ШАРАЄВА Н. М., 

КОЛПАКОВА Т. Д. 
 

Внести в каталог інформацію про публікації останніх місяців фахових 

періодичних видань. 

вихователь-методист  

 ІV тиждень І. Методична година  

1. Семінар-практикум «Використання освітніх технологій під час занять з 

логіко-математичного розвитку» 

2. Індивідуальна траєкторія розвитку професійної компетентності 

педагога (консультація-тренінг) 

3. Круглий стіл: «Самоосвіта: унікальні, актуальні, цікаві знахідки, 

результативність використання в роботі» (обмін думками з питань 

самоосвіти) 

4. Огляд новинок професійних веб-ресурсів та преси. 

 

вихователь-методист 

 

вихователь-методист 

 

 

вихователь-методист 

 

 

ЗІНЧУК Г.В. 
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Наповнення сайту закладу. ОКСЕНЮК М.П.  

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

І тиждень 1.День Здоров'я  

 

 

ДЯЧУК Г.А., 

ЛУГВІЩИК Н. В. 
 

 Майстер-клас для педагогів «Інновації у здоров’язбережувальних 

технологіях» 

ДЯЧУК Г.А., 

вихователь-методист 
 

ІІ тиждень Консультація  для батьків «Що потрібно для успішного старту 

першокласника?» 

ТОМАШЕВСЬКА 

Т.М. 
 

Тиждень правового виховання «Свої права знай, та про обов'язки не 

забувай!» 

вихователь-

методист, педагоги 

 

ІІІ тиждень Проведення новорічних ранків  «Через гори, через гай іде Святий 

Миколай». 
 

ШАРАЄВА Н. М., 

КОЛПАКОВА Т. Д 
 

ІV тиждень Акція «Ялинкова іграшка власноруч»  - виготовлення іграшок своїми 

руками» 

педагоги, відп. 

ТИШКО Р.В. 
 

Виставка -  конкурс новорічно-різдвяних  композицій «Зимовий 

вернісаж»  
 

педагоги, відп. 

ШТИНЬ О. С. 
 

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Організація роботи з батьками та громадськістю. Директор, 

вихователь-методист 
 

ІІ тиждень Перевірка засвоєних знань у дошкільних групах (середні, старша групи) 

 
 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної 

освіти 
 

 

Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень Огляд навчальних приміщень з метою перевірки дотримання правил 

техніки безпеки.  

директор, завідувач  

господарства 
 

ІІ тиждень І.Виробнича нарада 

1.Про результативність роботи закладу щодо зниження захворюваності 

та аналіз харчування дітей за 2021 рік   

2.Про стан роботи зі зверненням громадян у 2021 році;  

3.Про результати дотримання санітарно-епідемічних заходів протягом 

адаптивного карантину;  

директор  
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4. Про підготовку графіку щорічних відпусток. Затвердження графіку 

щорічних відпусток.  

5. Про бюджетні запити на 2022 рік.  

 

ІІІ тиждень 

ІV тиждень 

Підготувати приміщення до новорічних ранків, інструктаж педагогічного 

колективу, обслуговуючого персоналу з правил техніки безпеки під час 

новорічних ранків. 

директор, завідувач 

господарства 
 

Забезпечити виконання заходів з охорони праці, цивільного захисту, 

пожежної безпеки. 

директор, завідувач 

господарства 
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СІЧЕНЬ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень З метою надання методичної допомоги, здійснити контроль за 

самоосвітою педагогів.   

вихователь-методист  

Консультація для вихователів «Застосування гендерного підходу під 

час організації основних видів діяльності дошкільників». 

вихователь-методист  

 Узагальнити результати перевірки знань дітей за I півріччя та 

підготувати рекомендації для педагогів та батьків. 

вихователь-методист  

ІІ тиждень  Ознайомити педагогів з нормативними документами, що регулюють 

функціонування освітнього процесу  

директор  

Тренінг «Психофізична свобода у професійній діяльності вихователя»  ЛУК’ЯНЕВИЧ А. П.  

Поповнити кабінет науково – методичною літературою.  вихователі  

ІІІ тиждень Колективний перегляд інтегрованого заняття для дітей  середньої групи  

з навчання читання за методикою Л. Шелестової 

БІРУК Н.П.  

Поповнити  каталоги методичних та дидактичних матеріалів по групах вихователі  

Наповнення сайту закладу. ОКСЕНЮК М.П.  

ІV тиждень Методична година 

1.Консультація «Наступність між дошкільною та початковою ланками 

освіти в рамках впровадження концепції «Нової української школи»» 

2. Коло ідей «Використання освітніх технологій в роботі з дітьми»  

«Розвиваємо, навчаємо, виховуємо за допомогою мультимедійних 

ігор» (презентація ігор, обмін досвідом) 

3.Огляд періодичної преси та новинок професійних веб-ресурсів. 

 

 

вихователь-методист 

 

 

 

 

АНДРОЩУК  О. М. 

 

 

Поповнити каталог з розділів   «Охорона здоров'я», «Інноваційні освітні 

технології»  

вихователь-методист 

 

 

І тиждень День Здоров'я  фізінструктор, 

ЛУГВІЩІК  Н. В. 
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Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

ІІ тиждень Тематичний тиждень вшанування українських традицій „І прийдуть до 

тебе три свята у гості”.  

 

педагоги, музичні 

керівники 
 

ІІІ тиждень  Провести спільну педагогічну нараду вчителів, вихователів, батьків на 

тему ”Підготовка дітей до школи спільними зусиллями”.  
вихователь-

методист, педагоги 
 

 Дитячий фестиваль колядок та щедрівок. педагоги,  керівники 

музичні 
 

ІV тиждень Засідання батьківської ради. Звіт голови батьківської ради за І півріччя директор  

Консультація для батьків «Гаджети в житті дитини: за і проти» БІРУК Н.П.  

Виставка аплікації з нетрадиційних матеріалів «Зимова казка» 

 

педагоги, відп. 

КОЛБУН С. М. 
 

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Стан ведення документації Директор,  

вихователь-

методист, сестра 

медична старша 

 

ІІ тиждень 

ІІІ тиждень 

Стан створення безпечного середовища та організації предметно - 

просторового розвивального середовища дошкільних груп 

ІV тиждень Підготовка педагогів до навчальних занять. Вихователь-

методист 
 

Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень Затвердити штатний розпис, кошторис.  директор  

ІІ тиждень Затвердження планів роботи на II півріччя, уточнення графіків роботи 

працівників.  

директор  

ІІІ тиждень Закріплення відповідальних за важливі ділянки роботи закладу на 2021 

рік, написання обов’язкових наказів на початок року по закладу.  

директор  

ІV тиждень Консультація для помічників вихователя 

«Дотримання техніки безпеки – обов’язкова умова успішної трудової 

діяльності» . 

завідувач 

господарства 
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ЛЮТИЙ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень Консультація для вихователів «Дошкільний заклад і родина: 

співпраця заради дитини» 

вихователь-методист  

Поповнити методичний кабінет презентаціями для гурткової роботи з 

дітьми у сфері впровадження STREAM- технологій 

вихователь-

методист, педагоги 
 

ІІ тиждень Консультація практичного психолога: «Феномен професійного 

вигорання: причини виникнення та шляхи» 

ЛУК'ЯНЕВИЧ А.П.  

Колективний перегляд перегляд інтегрованого заняття з використанням 

LEGO-технології в молодшій групі 

ТИШКО Р.В.  

Зібрати та систематизувати кращі зразки планів, конспекти занять, 

режимних моментів, календарного та перспективного планування. 

вихователь-методист  

ІІІ тиждень Заслухати молодих спеціалістів по роботі з наставниками  вихователь-методист  

Підібрати матеріал для допомоги батькам у вихованні і навчанні дітей 

„Виховуємо разом”  

вихователь-методист  

ІV тиждень Методична година 

Теоретичний семінар «Інновації в системі дошкільної освіти» 

1.Впровадження коректурних таблиць та асоціативних карток на 

заняттях з розвитку мовлення в дошкільних групах 

2. Формування логіко-математичної компетенції через використання 

логічних блоків Дьєнеша. 

3. Використання технології педагогічного проєктування в освітньому 

процесі. 

4. Освіта для сталого розвитку. Школа друзів планети. 

5. Мнемотехніка – технологія засвоєння нової інформації. 
 

 

вихователь-методист 

НАМОНЮК І. В. 

 

ШТИНЬ О.С. 

 

ДЕЙНЕКО А.П. 

 

ЗІНЧУК Г.В. 

ГРИНЕВКА І.Р. 

 

 

 Наповнення сайту закладу. ОКСЕНЮК М.П.  

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

І тиждень Консультація для батьків «Розвиток мовлення засобами художньої 

літератури»  

 

 

ШЕРЕМЕТА М.В. 
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 День Здоров'я фізінструктор, 

ЛУГВІЩІК  Н. В. 
 

ІІ тиждень Розвага «Як Зима з Весною сперечалися і у настроях змагалися» педагоги, керівники 

музичні 
 

ІІІ тиждень День мистецтва 

 Лялькова вистава для вихованців закладу  
педагоги, музичні 

керівники 
 

Екскурсії дітей старшого дошкільного віку до шкільних класів, до 

бібліотеки  

вихователь-

методист, вихователі 

старших груп  

 

ІV тиждень Конкурс «Город на підвіконні» Вихователі усіх груп  

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Стан проведення Днів здоров`я, спортивних свят та розваг Директор, 

вихователь-

методист, сестра 

медична старша 

 

ІІ тиждень Стан відвідування дітьми груп та їх наповнюваність   

ІІІ тиждень Моніторинг організації харчування у закладі  

ІV тиждень Рівень  сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей  

Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень Робота з особовими справами працівників і трудовими книжками.  директор, діловод  

ІІ тиждень Огляд протипожежних засобів.  директор, завідувач  

господарства 
 

ІІІ тиждень Контроль за організацією харчування в закладі директор  

ІV тиждень Консультація для помічників вихователя 

«Необхідність суворого дотримання санітарних норм»  

сестра медична 

старша 
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БЕРЕЗЕНЬ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень Консультація для вихователів «Пізнавальні прогулянки з 

Дошкільниками: нові підходи до організації» 

вихователь-методист  

Колективний перегляд занятття з розвитку пізнавальних здібностй з 

використанням LEGO-технологій . 

БІРУК Н.П.  

Організувати співробітництво з міською дитячою бібліотекою: 

використання фондів бібліотеки, екскурсії дітей старшого дошкільного 

віку. 

вихователь-

методист, вихователі 

старших груп 

 

ІІ тиждень Оформити підбірку дидактичних ігор з безпеки життєдіяльності у 

методичному кабінеті. 

вихователі  

ІІІ тиждень Семінар –тренінг «Проведення інтегрованого освітнього процесу на 

основі інтелектуальних карт.» 

вихователь-методист  

Інтерактивний  захід-презентація для педагогів, які атестуються: «Я 

майстер своєї справи». 

педагоги, що 

атестуються 
 

Наповнення сайту дошкільного закладу.  ОКСЕНЮК М.П.  

ІV тиждень Засідання педагогічної ради №3 

Тема: Про впровадження інклюзивної освіти та збереження і зміцнення 

здоров’я дошкільників 

1. Про особливості дошкільної інклюзивної освіти в ЗДО. 

2. Про психолого - педагогічний супровід дітей з особливими 

потребами (основні напрямки діяльності, досвід роботи) 

3. Про творчу взаємодію учасників освітнього процесу в умовах 

інклюзивної освіти (основні напрямки, досвід роботи) 

4. Про складові системного підходу до формування основ здорового 

способу життя суб’єктів освітнього простору закладу дошкільної 

освіти 

 

 

Вихователь-

методист 

ЛУК'ЯНЕВИЧ А.П. 

 

БІРУК Н.П. 

 

директор 
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5. Про підсумки атестації педагогічних працівників в 2021- 2022 н.р. директор, педагоги, 

що атестуються 

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

І тиждень Майстер-клас для педагогічних працівників  «Надання першої 

долікарської допомоги». 

ЛУГВІЩИК Н.В.  

Консультація для батьків «Дитина взяла чужу річ – що робити?». АНДРОЩУК О.М.  

День Здоров'я  відп. фізінструктор, 

ЛУГВІЩИК Н.В. 

 

 Проведення ранку «Свято Мами і Весни» педагоги старшої 

групи № 6, 

музкерівники 

 

ІІ тиждень Фотовернісаж «Краще сімейне селфі» ТОМАШЕВСЬКА 

Т.М. 
 

ІІІ тиждень Тематичний тиждень  «Рідна мово моя калинова» 

 

вихователь-

методист, педагоги 

 

Оформлення батьківських куточків з матеріалами щодо підготовки 

дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. 

педагоги старших 

груп, практичний 

психолог 

 

ІV тиждень Колективний перегляд заняття у старшій групі «Майбутні інженери – 

шукачі, конструктори й відкривачі» (STREAM – освіта дітей 

дошкільного віку) 

ОКСЕНЮК М.П.  

Спільні трудові акції з батьками по благоустрою  території  закладу. 

Акція «Посади сад» 

вихователі, 

помічники 

вихователів 

 

Внутрішня 

система 

І тиждень Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації 

Директор, сестра 

медична старша, 
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оцінювання 

якості освіти 

 

ІІ тиждень Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого 

освітнього простору 

вихователь-методист  

ІІІ тиждень Організація та методика проведення загартовуючих заходів, їх 

Раціональне поєднання 
 

ІV тиждень Організація та проведення прогулянок  

Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень Планування ремонтних робіт в закладі  на літній період , по території і 

загальних приміщеннях. 

директор, завідувач 

господарством 
 

ІІ тиждень Організація роботи по озелененню і благоустрою території закладу 

(посадка кущів, дерев, розведення квітів). 

завідувач 

господарством 
 

ІІІ тиждень Здійснити ревізію технічного стану ігрового та спортивного обладнання 

на дитячих майданчиках.  

завідувач 

господарством 
 

ІV тиждень Виробнича нарада 

1.Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму.                              

2.Про заходи з підготовки та експлуатації ігрових та спортивного 

майданчиків у весняно-літній період.                                                                         

3. Про заходи щодо благоустрою території закладу.                                               

4. Про підготовку та проведення Тижня з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності                                                                                               

5.Про підготовку та організацію літнього оздоровлення в дошкільному 

закладі .                                                                                                                    

6. Про дотримання режимів прогулянок та провітрювання у весняно-

літній період 

директор, завідувач 

господарством 
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КВІТЕНЬ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень Брифінг «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»  практичний 

психолог 
 

Колективний перегляд інтегрованого заняття в середній групі 

«Формування мовленнєвої та пізнавальної компетентністі дошкільників 

за допомогою мнемотехніки» 

 

АНДРОЩУК О.М.  

Висвітлення роботи з дошкільниками в засобах масової інформації  педагоги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ІІ тиждень Колективний перегляд заняття з логіко-математичного розвитку з 

використанням інноваційних технологій (блоків Дьениша) у молодшій 

групі 

ШТИНЬ О.С.  

Оформити підбірку матеріалів «Методична робота протягом року»  вихователь-

методист, педагоги 
 

ІІІ тиждень Психолого-педагогічний консиліум 

«Про готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі» 

практичний 

психолог, вихователі 

старших груп 

 

Організувати співробітництво з пожежною частиною міста (екскурсії, 

виставки робіт, запрошення працівників пожежної частини на заняття до 

дітей)  

вихователь-

методист, педагоги 
 

Виставка дитячих робіт «Намалюю писанку, намалюю, фарбами 

яскравими всіх здивую» 

АНДРОЩУК О.М.  

Колективний перегляд заняття з основ безпеки життєдіяльності для 

дітей молодшого дошкільного віку 

РАДЧУК С.В.  

ІV тиждень Методична година 

Організація роботи з безпеки життєдіяльності дітей у дошкільному 

закладі  

вихователь-методист  
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Консультація «Формування компетенції з питань безпеки 

життєдіяльності у дітей дошкільного віку в світлі Базового компонента 

дошкільної освіти» 

Тренінг для вихователів «Світячи іншим –не згори сам»  

 Огляд періодичної преси  

 

  

Організувати виставку в методичному кабінеті „Творчість наших 

педагогів” 

вихователь-

методист, педагоги 
 

Наповнення сайту  закладу. ОКСЕНЮК М.П.  

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

І тиждень День радості. Розвага  «Жартуємо разом» 

 

 педагоги, відп. 

КОЛПАКОВА Т. Д. 
 

 

День Здоров'я  

фізінструктор, 

ЛУГВІЩІК  Н. В. 
 

ІІ тиждень Консультація для батьків «Роль спілкування для розвитку малюка» ЗІНЧУК Г.В.  

Екологічний тиждень «Земля – наш спільний дім» . вихователь-

методист, педагоги 
 

ІІІ тиждень Творчий проект «Магія писанки»  вихователь-

методист, педагоги 
 

ІV тиждень Музична розвага «Великдень зустрічаємо, радіємо, співаємо!» педагоги, музичні 

керівники 
 

Тематичний тиждень «Тиждень безпеки життєдіяльності дитини» 

 

директор, 

вихователь-

методист, педагоги 

 

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Медико-педагогічний   

контроль на заняттях з фізичного виховання 

Директор, сестра 

медична старша, 

вихователь-методист 

 

ІІ тиждень Контроль за рівнем підготовки дітей до школи. Перевірка засвоєних 

знань у старших групах 
 

ІІІ тиждень Психолого – діагностичне обстеження готовності дітей 6-річного віку до 

навчання у школі. 
 

ІV тиждень Стан розвивального середовища та методичного забезпечення в 

дошкільних групах. 
 

Адміністративно 

– господарська 

І тиждень Організувати роботи по озелененню і благоустрою клумб закладу 

(посадка кущів, дерев, розведення квітів). 

завідувач 

господарства 
 



52 

 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека учасників 

освітнього 

процесу 

ІІ тиждень Аналіз харчування дітей в весняно – літній період.  директор  

 Перевірити стан ігровихта спортивних майданчиків та забезпечити  

заміну піску. 

завідувач 

господарства 
 

ІІІ тиждень Організувати медичне обстеження працівників.  директор  

Проведення інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки з 

персоналом, об'єктове тренування.   

директор, завідувач 

господарства 
 

ІV тиждень Проведення обєктового тренування на випадок пожежі. директор, завідувач 

господарства 
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ТРАВЕНЬ 

 

Розділ річного 

плану 

 

Термін 

проведення 

Зміст заходів, форма проведення Відповідальний Примітка 

Діяльність 

методичного 

кабінету 

І тиждень 

ІІ тиждень 

Забезпечити моніторинг досягнень вихованців у засвоєнні навчального 

матеріалу у II півріччі.   

вихователь-методист  

Оформлення виставки в методичному кабінеті. «Готуємось до літа»  вихователь-

методист, педагоги 
 

Опрацювати нормативні документики МОН , МОЗ України щодо 

планування роботи на літній оздоровчий період. 

директор, 

вихователь-методист 
 

ІІІ тиждень Узагальнити результати моніторингу знань вихованців та підготувати 

рекомендації для педагогів та батьків.  

вихователь-методист  

ІV тиждень Засідання педагогічної ради 

Тема:«Підсумки року. Характеристика стану освітньо-виховної роботи» 

Рівень опанування знань вихованцями за 2021 - 2022 н.р. 

1. Аналіз соціально-психологічної та емоційно-вольової готовності 

старших дошкільників до навчання у школі (результати 

діагностуання). 

2. Виконання розділів річного плану, стану роботи з підвищення 

професійної майстерності педагогів.  

3. Про участь педагогів в методичній роботі закладу (результати 

моніторингу) 

 

 

 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

Систематизація діагностичної картки участі педагогів у методичних 

заходах та індивідуальних облікових карток педагогів. 

вихователь-

методист 
 

Організаційно – 

педагогічна 

робота 

 

І тиждень День Здоров'я  фізінструктор, 

ЛУГВІЩІК  Н. В. 
 

Конкурс «Наш квітник – найкращий!»  вихователі, 

помічники 

вихователів 

 

ІІ тиждень  Святкові ранки  «Свято Матері»  педагоги груп № 

3,7,2,4 музкерівники 
 

Консультація для батьків «Як подбати про безпеку дітей влітку». КОЛБУН С. М.  
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ІІІ тиждень Розвага для дітей «Одягну я вишиванку»  

 

музкерівники  

Колективна робота «Вишиваю я сорочку» . вихователь-

методист, педагоги 
 

ІV тиждень Святковий ранок «Прощавай, садок дитячий!» вихователі старшої 

групи, муз керівник 
 

Загальні батьківські збори (для батьків старших груп)  

«Впевнений крок до 1 класу» 

1. Особливості навчання у 1-му класі  

2. Підготовка дітей до школи в аспекті логіко-математичної та 

мовленнєвої діяльності: демонстрація знань старших дошкільників у 

фрагментах заняття.  

3. Збираємо портфель першокласника. (Що потрібно дитині у школі) 

4. Психологічна готовність дитини до школи.  

 

МАГДИЧ С. В., 

вихователі групи 

№6, 

практичний 

психолог 

 

Внутрішня 

система 

оцінювання 

якості освіти 

 

І тиждень Моніторинг дотримання норм та правил охорони праці в закладі. Директор, сестра 

медична старша, 

вихователь-методист 

 

ІІ тиждень Стан відвідування дітьми груп та їх наповнюваність.  

ІІІ тиждень Створення комфортних, безпечних, доступних та нешкідливих умов 

розвитку, виховання, навчання дітей та праці 
 

ІV тиждень Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти  

Адміністративно 

– господарська 

діяльність, 

охорона праці та 

безпека учасників 

освітнього 

процесу 

І тиждень Розробити план заходів по покращенню матеріально - технічного стану 

приміщень закладу  на період до кінця 2022 року. 

завідувач 

господарства 

 

 

ІІ тиждень Продовжити роботу по ландшафтному дизайну ігрових майданчиків. завідувач 

господарства 
 

ІІІ тиждень Провести інструктаж з персоналом щодо ремонтних робіт.  завідувач 

господарства 
 

ІV тиждень Загальні збори колективу  

«Звіт про роботу закладу у 2021-2022 навчальному році» 

 

директор  
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Перелік додатків 

 

 Алгоритм атестації педагогічних працівників на 2021 -  2022  н. р. 

 Медико – профілактичні заходи 

 Робота з молодими педагогами 

 Перспективний план роботи з батьками 

 План роботи практичного психолога 

 План роботи з наступності закладу дошкільної освіти  №1 та ліцею №1 

 Наради за участю директора 

 Графік проходження атестації 

 Графік підвищення кваліфікації працівників закладу 

 План проведення масових заходів та дійств музично-естетичного циклу 

 Теми поглибленого опрацювання 

 План роботи з безпеки життєдіяльності 

 План роботи методичної ради 

 Плани гурткової роботи. 

 План роботи ради закладу 

 План роботи творчої групи. 

 Циклогама моніторингу освінього процесу 
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