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  1. АНАЛІЗ РОБОТИ ЗА  2017– 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК ТА 

ЗАВДАННЯ НА 2018 – 2019 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
 

Зусилля педагогічного колективу дошкільного закладу №10 «Незабудка»  
управління освіти Шосткинської міської ради в 2017-2018 навчальному році 
були направлені на виконання чинного законодавства Міністерства освіти і 
науки України, а саме Закону «Про дошкільну освіту», «Про охорону 
дитинства», «Положення про дошкільний навчальний заклад», а також 
конвенції ООН «Про права дитини», Національну доктрину розвитку освіти, 
Інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про особливості 
організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному 
році» від  13.06.2018р. №1/9-386, які визначили стратегію розвитку освіти в 
Україні, пріоритетні напрямки та шляхи безперервного навчання та виховання, 
забезпечення можливостей постійного самовдосконалення особистості на 
засадах гуманізації суспільного та родинного виховання, впровадження 
сучасних досягнень науки, інноваційних педагогічних технологій.  

Дошкільний заклад розташований за адресою: провулок Онупрієнка, 74. 

Він розрахований на 195 місць, в тому числі для дітей раннього віку на 30 

місць. На кінець навчального року в закладі нараховувалось 195 дітей, в тому 

числі раннього віку – 20 дітей. Впродовж року функціонувало 11 вікових груп, 

з них 1 група – для дітей раннього віку, 1 група – для дітей з вадами мовлення.  

Діючі групи були укомплектовані відповідно до віку дітей. 

Членами всього колективу проведена велика робота по збереженню та 

зміцненню матеріальної бази. Впродовж року освітньо-розвивальне 

середовище груп поповнилось новими іграшками, художньою дитячою 

літературою, наочністю для проведення занять.    

В 2017-2018 році всі групові приміщення та харчоблок мали в міжсезоння 

гарячу воду від електроводонагрівачів, яких нараховується в закладі 9.  

В поточному навчальному році відремонтовано каналізаційну систему в 

групах «Промінчики», «Розумасики», «Пізнайки»; частково огорожу, пісочниці 

та лавки.  

Виконано косметичний ремонт харчоблоку, ігрового обладнання на 

ігрових майданчиках, тіньових навісів; побілено бордюри, дерева, фундамент, 

стовпчики огорожі. 

Пофарбовано обладнання на харчоблоці. 

За бюджетні кошти придбано пральну машину, холодильник на 

харчоблок, конвектор для групи, рубероїд, медикаменти, віконний блок у групу 

раннього віку, проектор, музичні колонки, екран, процесор та принтер. Ігрові 

майданчики поповнились обладнанням із гуми та дерева.  

Педагогічний колектив закладу нараховує 22 особи, в тому числі 

завідувач, вихователь-методист, вчитель-логопед, 2 музичні керівники, 

практичний психолог, вихователь з фізичної культури, працює група з 

вивченням англійської мови.  



 3 

Показники рівня кваліфікації, стажу, віку педагогів дошкільного 

навчального закладу №10 за статистичними підрахунками дорівнює нормі. 

(див. діаграми) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спостерігається значна динаміка росту освітнього та кваліфікаційного 

рівня педпрацівників закладу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом року в ДНЗ проводилась профілактична, санітарно-

просвітницька робота, яка була направлена на покращення здоров’я дітей та 

зниження їх захворюваності. Акти перевірок міськрайонного відділу Сумського 

обласного лабораторного центру МОЗ України та  Держпродспоживслужби, що 

здійснювались протягом навчального року, оцінюють санітарний стан закладу 

як задовільний. 

У відповідності до наказу МОЗ України і МОН України «Про 

вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі» № 432/496 від 30.08.05 р. зміст роботи з організації і 

проведення медичних оглядів, профілактичних та лікувально-оздоровчих 

заходів передбачений «Планом роботи медичних працівників». Медичне 
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обслуговування дітей закладу здійснюється старшою сестрою медичною 

Свербейкиною Н.М. та лікарем-педіатром дитячої поліклініки.  

Медичне обслуговування в ДНЗ включало проведення обов'язкових 

медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, надання в разі 

потреби невідкладної швидкої індивідуальної профілактичної допомоги і 

організації госпіталізації у разі наявності показань. 

Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем 

щеплень та згідно з наказом МОЗУ від 01.15.2015 р. «Про удосконалення 

проведення профілактичних щеплень в Україні», де затверджені: календар 

профілактичних щеплень в Україні, положення про організацію і проведення 

профілактичних щеплень та перелік медичних протипоказань до проведення 

профілактичних щеплень. 

Обов'язковий медичний огляд здійснювався вузькими спеціалістами 

Центральної та дитячої поліклініки за розпорядженням головного лікаря 

Шосткинської дитячої поліклініки. 

У своїй роботі медична служба керується: Законом України «Про 

дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному 

навчальному закладі»), Законом України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», Законом України «Основи законодавства України про 

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

організації медичного обслуговування дітей в дошкільному навчальному 

закладі», інструктивно-методичними рекомендаціями щодо організації 

фізкультурно-оздоровочої роботи в дошкільному навчальному закладі, 

положенням «Про медичний кабінет дошкільного навчального закладу». 

Медична сестра здійснювала медичний контроль за перебігом періоду 

адаптації. Своєчасно інформувала батьків і педагогічний персонал про 

проведення лікувально-профілактичних заходів, профілактичні щеплення та 

обов'язкові медичні огляди. 

Документація по медичному обслуговуванню дітей ведеться у порядку, 

встановленому МОЗ України. 

Лікувально-профілактична робота в дошкільному закладі була 

спрямована на: 

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

на квартал) 

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

• Організація поглибленого огляду дітей лікарями-спеціалістами 

(дерматологом, ревматологом, хірургом, ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, 

логопедом). (1 раз на рік) 

• Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення 

ізоляції їх у групі до приходу батьків. (за необхідністю) 

• Обстеження дітей і співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною 

дегельмінтизацією ізольованих. (1 раз на рік) 

• Проведення диспансеризації дітей, які мали хронічні 

захворювання.(постійно) 
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• Ведення нагляду за виконанням санітарно-гігієнічних правил приготування 

їжі та кулінарною обробкою продуктів. (постійно) 

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

• Перевірка якості приготовленої їжі та ведення за формою бракеражного 

журналу. (щоденно) 

• Підрахунок калорійності. (постійно) 

• Контроль за закладкою продуктів. (постійно) 

• Контроль за зберіганням і термінами реалізації продуктів, що швидко 

псуються.(постійно) 

• Контроль за годуванням дітей і дотриманням методики цього процесу. 

(постійно) 

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

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

і гігієнічними умовами проведення всього навчально-виховного процесу. 

(постійно) 

• Своєчасне проведення диспансеризації шестирічних. (постійно) 

• Контроль за забезпеченістю аптеки необхідними ліками та медичними 

інструментами. (постійно) 

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

період.(постійно) 

На 01.09.2018 р. в дошкільному закладі за станом здоров’я діти 

розподіляються таким чином: 

Група здоров’я на 01.01.2015 р. на 01.01.2016 р. на 01.01.2017 р. 

Перша група здоров’я 117 (62%) 110 (61%) 119 (75%) 

Друга група здоров’я 64 (34%) 65 (36%) 31 (19%) 

Третя група здоров’я 6 (4%) 6 (3%) 8 (5%) 

Спецгрупа - - - 

Всього дітей 187 181 158 

Рівень захворюваності в дошкільному закладі в порівнянні з минулими 

роками становить:  

Порівняльний аналіз захворювання  за роками: 

 

Назва захворювання Кількість випадків на тисячу 

2015 2016 2017 

ГРВІ 137 126 90 

Грип - - - 

Скарлатина 1 1 2 

Вітряна віспа - - 14 

Еп. паротит - - - 

Токсикоінфекція харч. - - - 

Дизентерія - - - 

Короста - - - 

Інші захворювання - - - 

Всього: 138 127 106 

Пневмонія 1 6 - 
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Бронхіт 6 6 5 

Отит 8 9 7 

Ангіна - 1 2 

Інші захворювання 6 12 3 

Всього: 159 161 123 

Травми - - - 

 2015 2016 2017 
Пропущено однією дитиною: в ДНЗ 5,18 6,01 5,2 
Пропущено однією дитиною: в місті    
Всього випадків на 1000 дітей:  в ДНЗ 815,4 889 709 
Всього випадків на 1000 дітей: по місту    

Рівень захворюваності дітей порівняно з минулим роком дещо зменшився 

з різних об’єктивних причин. (див. діаграми).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз виконання норм харчування дітей в ДНЗ № 10 «Незабудка» 

 

Продукти Видано від встановлених норм 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 

М'ясо 70% 76% 73% 

Сир кисломолочний 75,6% 78% 78% 

Молоко 66,3% 69% 71% 

Риба 63% 62% 47% 

Сир твердий 30% 40% 100% 

Яйця 42% 60% 51% 

Масло вершкове 69% 74% 81% 

Олія 100% 100% 102% 

Фрукти - 6,5% 6,5% 

Сік  6,4% 6% 20% 

Овочі  54% 58% 66% 

Картопля 98% 97% 97% 

Борошно 116% 102% 104% 

Цукор 62% 76% 94% 
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Крупа, макаронні вироби 106,7% 104% 104% 
 

С-вітамінізація блюд в закладі не проводилась. 

Причиною невиконання норм харчування послужило те, що неналежним 

чином проводилось фінансування харчування (заявка на продукти 

виконувалась не в повному обсязі). 

Для економії бюджетних коштів дошкільний заклад за допомогою 

батьків заготовив близько 5 тон картоплі, сухофруктів – 100 кг.  

Відповідно до рекомендації Міністерства освіти і науки України щодо 

проведення методичної роботи з педагогічними кадрами в системі 

післядипломної освіти та на виконання наказу №68-ОД по дошкільному 

навчальному закладу від 20.09.2017 р. «Про організацію методичної роботи з 

педагогами в 2017-2018 році» була спрямована на модернізацію навчально — 

виховного процесу відповідно до ідей Національної доктрини розвитку освіти, 

Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період 

2017 року (розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. 

№1721-р), та реалізації освітньої програми для дітей від двох до семи років 

«Дитина», Базового компоненту дошкільної освіти, Інструктивно-методичні 

рекомендації МОН України «Про особливості організації діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році» від  13.06.2018р. №1/9-386. 

Впродовж всього навчального року педагогічний колектив працював над 

підвищенням професійного рівня та фахової кваліфікації. За кошти педагогів 

методичний кабінет дошкільного навчального закладу постійно передплачував 

фахові періодичні видання, зокрема журнали «Дошкільне виховання», «Палітра 

педагога», «Джміль», «Зростаємо разом»,  «Вчитель-логопед», «Вихователь-

методист дошкільного закладу», «Практичний психолог. Дитячий садок», 

«Музичний керівник»; «Дитячий садок – «Управління дошкільним закладом, 

«Мистецтво», «Психолог дошкілля», «Бібліотечка вихователя дитячого садка», 

та методичну літературу, що надходила з друку. 

      Педагогічні працівники: Морозова О.С., Дмитрієва О.І., Царенко М.П., 

Данченко С.І. (18%) пройшли курсову перепідготовку при СОІППО. Інші 

педагоги згідно п’ятирічного перспективного плану та плану СОІППО 

пройдуть курсову перепідготовку в 2018-2019 навчальному році.  

Відповідно перспективного п'ятирічного плану атестації педагогічних 

працівників та для стимулювання цілеспрямованого, безперервного підвищення 

рівня професійної компетентності педагогів, забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу в 2017–2018 році було проатестовано п’ятеро 

педагогів (23%). Результати атестації наступні: вихователям Царенко М.П., 

Дмитрієвій О.І. підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст другої категорії»; вихователю Данченко С.І. підтверджено раніше 

присвоєну кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії», 

вихователям Морозовій О.С., Пилипенко Н.В. присвоєно кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст першої категорії». 

Для росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, 

підвищення престижу і авторитету професії дошкільника в міжатестаційний 
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період кожен з педагогів поглиблено працював над освітньою проблемою і 

представив напрацьований досвід та власне професійне портфоліо, які були 

заслухані на засіданнях методичних об'єднань відповідних вікових груп, а 

саме: вихователь Царенко М.П. – «Формування життєвої компетентності 

дошкільнят засобами екологічного виховання»; вихователь Дмитрієва О.І. - 

«Використання нетрадиційної техніки образотворчого мистецтва за методикою 

І.Стеценко в освітньому процесі з дітьми дошкільного віку», вихователь 

Данченко С.І. – «Використання ігрових прийомів у роботі з картиною для 

розвитку зв’язного мовлення у дітей за методикою І.М. Мурашковської», 

вихователь Морозова О.С. – «Використання коректурних таблиць в освітньому 

процесі з дітьми дошкільного віку за методикою Н. Гавриш», вихователь 

Пилипенко Н.В. – «Використання коректурних таблиць в освітньому процесі з 

дітьми дошкільного віку за методикою Н. Гавриш».  

Методична робота в дошкільному закладі спрямовувалась на реалізацію 

річних завдань, які поставив перед собою педагогічний колектив, а саме: 

1. Продовжити роботу з патріотичного виховання дошкільників в контексті 

розвитку духовного потенціалу особистості дитини. 

2. Створити умови для організації творчих ігор дошкільників як основного 

засобу освітнього впливу на дитячу особистість. 

3. Спрямувати роботу закладу на актуалізацію освітніх завдань з безпеки 

життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження дітей раннього 

та дошкільного віку за освітньою лінією Базового компоненту дошкільної 

освіти «Особистість дитини». 

4. Підвищувати якість освіти через активне впровадження в навчально-

виховний процес інноваційних технологій, спрямованих на формування 

різних видів компетенцій дошкільників як кінцевого результату засвоєння 

освітніх ліній та професійне зростання творчої активності педагогів. 

В 2017 – 2018 навчальному році педагогічний колектив працював за 

Базовим компонентом, який є Державним стандартом дошкільної освіти 

України, де зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до 

рівня освіченості, розвиненості та виховання дитини 6-7 років; сумарний 

кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного 

навчального закладу перед вступом його до школи.   

Відповідно до вищезазначеного листа Міністерства освіти України 

визначено, що дошкільна освіта у межах Базового компонента здійснювалась за 

освітньою програмою для дітей від двох до семи років «Дитина». 

Методична робота надавала працівникам дошкільного навчального 

закладу дієву допомогу з питань організації освітнього процесу в закладі, 

використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними 

кадрами (семінари, семінари-практикуми, методичні об'єднання, тренінги, 

ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду тощо).  

Для установлення довіри, взаєморозуміння, співробітництва вивчався 

реальний стан освітньої роботи з дошкільниками, своєчасно надавалась 

компетентна допомога педагогічним працівникам, шляхом проведення 
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різноманітних методичних форм роботи підвищувалась фахова компетентність 

та професійна майстерність педагогів. 

Зміст методичної роботи в ДНЗ в минулому навчальному році передбачав 

послідовність вивчення науково – теоретичних засад, структурних та змістових 

особливостей Державного стандарту, ознайомлення з сучасними освітніми 

технологіями його реалізації. Продовжилась робота по забезпеченню реалізації 

всіх освітніх ліній засобами інноваційних технологій. 

В листопаді місяці педагогічні працівники закладу  брали участь в роботі 

обласного науково-практичного семінару  «Інноваційні підходи у реалізації 

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

компонентом дошкільної освіти», метою якого було: обговорення  та пошук 

вирішення проблем інноваційних підходів реалізації завдань освітньої лінії 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Базового компоненту дошкільної 

освіти, ознайомлення з системою роботи педагогічних колективів дошкільних 

навчальних закладів м. Шостка  з окресленої теми. 

  Слухачам семінару були представлені: 

 презентація досвіду вихователя вищої категорії Козловської В.В. на 

тему: «Введення дошкільника в логіко-математичний світ засобами 

педагогічної технології Дьєнеша»; 

 майстер-клас вихователя вищої категорії Пасічної К.О. на тему: 

«Мультисенсорний підхід до формування математичних навичок за 

допомогою паличок Кюїзенера».  

Економічні зміни в суспільстві обумовлюють потребу формування 

передумов економічної освіти в єдності з моральною освітою, опанування 

дітьми дошкільного віку економічних знань і практичних умінь у доступній 

формі.  

Сучасний навчальний заклад має забезпечувати розвиток особистості, 

здатної орієнтуватися, діяти, творити в новому швидкозмінному суспільстві, 

адекватно викликам часу. Саме тому, педагогами закладу приділялась належна 

увага соціальній та фінансово-економічній освіті дошкільників.  У січні місяці 

в дитячому садку пройшов семінар-практикум з фінансово-економічного 

виховання дітей дошкільного віку. 

  В рамках інтеграції вітчизняної дошкільної освіти у світовий простір 

педагогічний колектив був ознайомлений з Міжнародною програмою 

соціальної та фінансової освіти дітей від 3 до 6 років «Афлатот». Вихователі 

групи 5-го року життя «Дзвіночки» Заярна О.П., Пилипенко Н.В. в поточному 

навчальному році впровадили в освітній процес елементи міжнародної 

програми з фінансово-економічного виховання дошкільнят «Афлатот».  

  Також педагогами закладу були створені дидактичні посібники з 

фінансово-економічного спрямування: 

- «Серія занять тітоньки Сови» (Науменко О.В.)  

- «Бюджет» (Пилипенко Н.В.)  

- «Плануємо свої витрати» (Демирчан Л.О.)  

- «Кому що потрібно?» (Бухановська Т.В.)  

- «Комунальні послуги» (Васильковська В.Ф.)  
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- «Супермаркет» (Данченко С.І.)  

Протягом навчального року велика увага приділялась патріотичному 

вихованню дошкільнят в системі формування духовної культури особистості.  

У березні 2018 року на базі закладу було проведено семінар-практикум 

на тему:  «Ми – українці. Історія, традиції і культура народів України». Метою 

семінару було:  

- підвищити рівень професійної компетентності учасників семінару з 

зазначеної теми;  

- систематизувати знання педагогів про історичне минуле держави, 

про державний устрій, символіку, традиції і культуру, про географічний та 

природний компоненти. 

- вдосконалити фахову майстерність слухачів семінару щодо 

мистецьких традицій писанкарства, зокрема, з техніки написання лемківської 

писанки.   

Слухачам семінару-практикуму був представлений майстер-клас 

«Писанковий розмай», який провела майстриня писанкарства Левдік Раїса 

Василівна.  

Діяльність педагогів закладу була направлена на ознайомлення та 

впровадження в освітній процес різних технік писанкарства з вихованцями та 

їх батьками, формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично 

налаштованої особистості дитини-дошкільника. 

Педагоги закладу сприяли створенню умов для накопичення дітьми 

позитивного досвіду дошкільників через активне залучення їх до різних видів 

діяльності: ігрової, пізнавальної, мовленнєво-комунікативної, предметно-

практичної, поліхудожньої.  

Впродовж всього року освітньо-виховний процес був наповнений 

громадянсько-патріотичним змістом, про що свідчить проведення різних форм 

роботи з дітьми, а саме: заняття, музичні та спортивні розваги, екскурсії в 

природу, цільові прогулянки на будівництво, в краєзнавчий музей, пожежну 

частину. 

      Впродовж навчального року велика увага приділялась плануванню 

освітньої роботи, зверталась увага на те, що плануючи роботу з дітьми, 

вихователям необхідно конкретизувати загальні завдання Програми, врахувати 

особистісні здобутки дітей, проміжні показники їхньої компетентності 

відповідно до освітніх ліній. В педагогічному кабінеті були розроблені 

методичні рекомендації до планування освітнього процесу за програмою 

«Дитина» та проведені відповідні консультації для вихователів кожної вікової 

групи та «вузьких» спеціалістів.  

      Педагогам було вказано на те, що вони повинні наповнювати освітні 

(розвивальні, виховні, навчальні) завдання змістом, обирати ефективні форми 

й методи роботи з дошкільниками, приділяти належну увагу створенню 

розвивального життєвого простору. Систематичне оперативне консультування 

дало змогу переконати вихователів, що планування життєдіяльності дітей має 

ґрунтуватись на аналізі вікових та індивідуальних особливостей вихованців, 

підпорядковуватися принципам доцільності (здорового глузду) та системності. 
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Вихователі зрозуміли, що варто час від часу застосовувати диференційований 

підхід у доборі різних за змістом, складністю, умовами організації завдань; 

надавати вихованцям можливість самостійно обирати зміст, матеріал, варіант 

виконання. Це стосується як групи в цілому, так і дітей, які випереджають 

однолітків або відстають від них (поділ умовний, оскільки розвиток — процес 

динамічний). Педагоги визначають зону найближчого розвитку кожної дитини, 

виробляють оптимістичну гіпотезу її розвитку, сприяють досягненню нею 

щоденного успіху. 

      Аналіз перспективного та календарного планування показав, що воно 

відображає загальні підходи та принципи, які спрямовані на реалізацію завдань, 

визначених програмою. Освітня робота за технологією блочно-тематичного 

планування забезпечила інтегрований підхід до організації життя дитини в 

умовах дошкільного навчального закладу. Розподіл програмного матеріалу за 

освітніми лініями забезпечив цілісний підхід до розвитку дитини. Відповідно 

до програми «Дитина» продовжили планування роботи музичні керівники та 

вчитель-логопед. 

Впродовж року тематичним контролем були охоплені питання, що 

виносились на засідання педагогічних рад. Був проведений детальний аналіз 

організації освітньої роботи з безпеки життєдіяльності дошкільників та питання 

організації та проведення творчих ігор дошкільників, вказано на недоліки та 

запропоновані відповідні методичні рекомендації, які зафіксовані в довідках та 

протоколах педрад. Результативність виконання рішень педагогічних рад 

протягом року заслуховувались на нарадах при завідуючій.  

       Взятий курс на інтеграцію змісту освіти реалізувався через інтеграцію 

різних видів дитячої діяльності. Педагоги проводили з дітьми різні види занять: 

тематичні, комплексні, комбіновані, домінантні. Особлива увага приділялась 

підготовці та проведенню інтегрованих занять з пріоритетом певних 

пізнавальних завдань. Час, що вивільнився (зменшення кількості фронтальних 

занять) був плідно використаний для проведення індивідуальних та підгрупово-

індивідуальних занять, що дало змогу покращити якість засвоєння дітьми 

програмних вимог. 

      Детальний аналіз цих занять показав: прогресивність інтеграції полягає в 

тому, що вона дає змогу узгодити різноманітні форми та системи навчання, 

досягти наступності, цілісності та більш ефективного комплексного розв'язання 

освітніх завдань. 

      У зв’язку зі змінами до Закону «Про дошкільну освіту» та забезпечення 

обов’язкової  освіти дітей п’ятирічного віку активізувалась робота в поточному 

навчальному році по формуванню шкільної зрілості старших дошкільників, 

наступності дитячого садка та школи. Доцільно зазначити позитивний досвід 

вихователів старших груп Васильковської В.Ф., Данченко С.І., Морозової О.С., 

Мозольової Н.М., Козловської В.В., Осипенко О.В., Бухановської Т.В., які 

шляхом диференційного підходу та проведення індивідуальної роботи 

забезпечили випереджаюче просування вперед тих дітей, які засвоїли 

програмний мінімум раніше вікового терміну і на кінець навчального року 

оволоділи не тільки свідомим умінням робити звуковий аналіз слів, але й 
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почали самостійно читати. Про це вказують результати моніторингів 

досягнутих успіхів дітей 6-го року життя відповідно до вимог програми 

«Дитина»; рівень засвоєння програмних завдань на кінець 2017–2018 року, 

аналіз дитячих робіт зображувальної діяльності та аналіз оволодіння дітьми 

культурно-гігієнічними навичками.   

Рівень засвоєння програмних вимог 

Групи 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

вихователів 

Всього 

дітей 

обстежено 

3 них мають рівень розвитку 

високий достатній середній низький 

«Непосидьки» 

Морозова Ольга 

Сергіївна  

Мозольова 

Наталія 

Михайлівна  

18 

42% 18% 24% 1% 

«Сонечко» 

Бухановська 

Тетяна 

Володимирівна 

16 

23% 21% 57% 0 

«Рукавичка» 

Данченко 

Світлана Іванівна 

Васильковська 

Валентина 

Федорівна  

12 

37% 42% 21% 0 

«Пізнайки»  (з 

вадами мови) 

Козловська Віра 

Володимирівна 

Осипенко Оксана 

Володимирівна  

15 

16% 41% 32% 10% 

 

Впродовж навчального року велика увага приділялась оновленню 

розвивального середовища в кабінетах «вузьких» спеціалістів, яке помітно 

поповнилось розвивальними іграми та дидактичним іграшками. Педагоги 

дошкільного навчального закладу взяли активну участь в міській виставці 

дидактичних посібників. Вчитель-логопед Фетисенко І.В., вихователі 

Пилипенко Н.В., Мозольова Н.М. були відзначені подяками управління освіти.  

З метою мотивації інноваційної діяльності, виявлення й підтримки 

професійної самореалізації, формування інноваційної культури педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів з 15.01.2018 року по 21.02.2018 

був проведений міський фестиваль інноваційних занять педагогів ЗДО, в якому 

взяли участь вихователі нашого закладу, а саме: Морозова О.С., Пилипенко 

Н.В. та Данченко С.І. 

Згідно наказу управління освіти від 23.02.2018 р. №39-ОД «Про підсумки  

фестивалю інноваційних занять педагогів дошкільних навчальних закладів» 

Морозова О.С., Пилипенко Н.В. отримали сертифікати, які підтверджують 

застосування на заняттях інноваційних технологій. 
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За сумлінну працю, високий професіоналізм, дієве сприяння інноваційній 

діяльності педагогів щодо вдосконалення змісту дошкільної освіти була 

нагороджена грамотою управління освіти Шосткинської міської ради 

вихователь Морозова О.С. (наказ управління освіти від 04.06.2018 року №387-

КВ). 

З метою підвищення якості навчально-виховного процесу, стимулювання 

педагогічного колективу до творчої роботи з фізичного виховання, 

популяризації здорового способу життя серед дітей вихователем з фізичної 

культури Коперсако О.І. були представлені матеріали на Всеукраїнський огляд-

конкурс на кращий стан фізичного виховання дошкільного навчального 

закладу.  

 Впродовж навчального року педагоги взяли активну участь в міській 

виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів. Було представлено 2 методичні розробки: 

- комплексна освітня програма театрального гуртка “Чарівний світ 

театру” для дітей старшого дошкільного віку (вихователь           

Коперсако О.І.); 

- методична розробка на тему:  «Використання коректурних таблиць в 

освітньо-виховному процесі дітей дошкільного віку» (вихователь 

Морозова О.С.). 

Зазначена програма гуртка рекомендується як варіативна частина змісту 

роботи з дітьми старшого дошкільного віку з театралізованої діяльності та може 

бути використана під час організації гурткової роботи з дошкільниками.  

В програмі розкриваються педагогічні можливості театралізованих ігор 

та вправ на розвиток знань та умінь щодо сценічного руху, мовлення, основ 

народознавства. 

Методична розробка спрямована на стимулювання пізнавальної 

активності та любознавства дітей, розширення й систематизації уявлень про 

довкілля. Використання розробки дасть змогу педагогам і батькам здійснювати 

ефективну цілеспрямовану роботу з інтелектуально-мовленнєвого розвитку 

дітей, спираючись на їхню природну зацікавленість, пізнавальні та ігрові 

мотиви.  

Методична робота в наступному навчальному році повинна бути 

спрямована на підвищення професійної та інноваційної компетентності 

педагогів в умовах впровадження Базового компоненту дошкільної освіти та 

впровадження освітньої програми для дітей від двох до  семи років «Дитина» за 

всіма освітніми лініями. Необхідно спрямувати роботу вихователів з самоосвіти 

на оволодіння методикою проведення особистісно-зорієнтованих форм роботи 

з дошкільнятами та впровадження інноваційних технологій в освітній процес 

дитячого садка. Адміністрації ДНЗ та методичній службі закладу необхідно 

стимулювати тих педагогів, які втілюють нове, експериментують, шукають 

методом спроб і помилок; дозволити пошук варіативності планування, 

оновлених методів, прийомів послідовного впровадження особистісно 

орієнтованого підходу, наголошуючи на його перевазі. 
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Враховуючи результати освітньо-виховної та методичної роботи за 

минулий рік, діагностичне анкетування педагогів, методичні рекомендації 

ОІПОПК та управління освіти міської ради, матеріалів періодичних видань з 

проблеми виховання і розвитку дітей дошкільного віку та на виконання листа 

Міністерства освіти і науки України від 13.06.2018 за № 1/9-386 «Про 

особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2018/2019 

навчальному році» педагогічний колектив у 2018-2019 навчальному році 

продовжить працювати за науково-методичною проблемною темою 

«Забезпечення якісної освіти шляхом формування інноваційної культури 

педагога як важливого чинника в реалізації Базового компоненту 

дошкільної освіти, розвитку національно свідомої, творчої, життєво 

компетентної особистості» та ставить перед собою такі завдання: 

1. Продовжувати впровадження та використання сучасних технологій 

соціально-фінансової та економічної освіти дошкільників. 

2. Забезпечити наступність в роботі закладу дошкільної освіти та школи та 

створити рівні стартові можливості для подальшого успішного шкільного 

навчання дітям старшого дошкільного віку. 

3. Підвищувати якість освіти через активне впровадження в навчально-

виховний процес інноваційних технологій, спрямованих на формування 

різних видів компетенцій дошкільників як кінцевого результату засвоєння 

освітніх ліній та професійне зростання творчої активності педагогів. 

4. Продовжити роботу з патріотичного виховання дошкільників в контексті 

розвитку духовного потенціалу особистості дитини.   

5. Створити необхідні умови для розуміння батьками важливості своєї участі 

в житті дитини, знайти шляхи взаємодії між ними та педагогічним 

колективом, які дадуть змогу створити належні умови для входження 

маленької дитини у великий світ.  

6. Оптимізувати роботу з використання здоров’язбережувальних технологій, 

впроваджуючи різноманітні оздоровчі та профілактичні технології 

інноваційного та здоров’язбережувального характеру.  
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2. МЕТОДИЧНА РОБОТА З ПЕДКАДРАМИ 
 

№ з/п Зміст роботи Термін 

виконанн

я 

Відповідальні Примітка  

2.1 Для підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності педагогів: 

2.1.1 Направити на курси підвищення 

кваліфікації при СОІППО таких 

педагогів: завідувача Пирогову А.М., 

вихователя-методиста               

Фетисенко І.В., вихователів 

Коперсако О.І., Заярну О.П. 

вересень завідувач наказ 

2.1.2 Створити умови щодо виконання 

післякурсових завдань педагогами 

ДНЗ. 

впродовж 

року 

завідувач, 

вихователь-

методист  

рекомендації 

2.1.3 Заслухати звіти педагогів, що 

пройшли курси, на нараді при 

завідуючій. 

впродовж 

року 

вихователь - 

методист 

зошит з 

самоосвіти 

2.1.4 Зобов’язати педагогів відвідувати 

методичні об’єднання, заняття 

«Декади атестаційних занять», міські 

педагогічні виставки. 

впродовж 

року 

завідувач, 

вихователь - 

методист 

графік 

2.1.5. Організувати колективну передплату 

фахових видань. 

серпень, 

листопад, 

березень, 

травень  

вихователь - 

методист 

абонементи  

2.1.6. Провести співбесіду-консультацію з  

педагогами ДНЗ щодо нормативно-

правового та програмно-

методичного забезпечення 

модернізації змісту освіти 

відповідно до Базового компоненту 

дошкільної освіти та освітньої 

програми «Дитина». 

13.09.2017 завідувач зошит із 

самоосвіти 

2.2 Для підвищення ефективності  педагогічної діяльності, адаптації до стилю 

роботи ДНЗ. 

2.2.1 Здійснювати індивідуальне 

консультування молодих 

вихователів Науменко О.В.,  

Мозольової Н.М. 

впродовж 

року 

завідувач, 

вихователь - 

методист 

зошит з 

самоосвіти  

2.3 Для підвищення якості самоосвіти: 

2.3.1 Знайомити з новинками науково – 

методичної літератури, 

періодичними виданнями. 

щомісяця завідувач, 

вихователь - 

методист 

зошит з 

самоосвіти  

2.3.2 Провести консультації-співбесіди з 

питання самоосвіти педагогів та 

ведення документації з зазначеного 

питання. 

впродовж 

року 

вихователь - 

методист 

рекомендації 

2.3.3 Провести вибірковий аналіз ведення 

зошитів самоосвіти.  

грудень вихователь-

методист 

рекомендації  

2.3.4 Оновити і поповнити фонд 

довідкової і методичної літератури. 

впродовж 

року 

вихователь-

методист 
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2.3.5. Продовжити ведення всіма 

педагогами папок «Методичні 

рекомендації до семінарів, семінарів-

практикумів, матеріали 

консультації». 

впродовж 

року 

вихователі матеріали 

2.4 Для підвищення якості реалізації річних завдань: 

2.4.1 Визначити зміст педпроцесу, 

скласти навчальні плани, визначити 

посібники для використання в 

організації та плануванні освітньо-

виховної роботи з дітьми.  

вересень вихователь - 

методист 

перспективні 

плани 

2.4.2 Забезпечити систематичне 

відвідування педагогами 

консультацій, семінарських занять, 

колективного перегляду освітніх 

заходів в ДНЗ. 

впродовж 

року 

завідувач, 

вихователь - 

методист 

графік, план 

2.4.3 Систематично проводити педгодини, 

консультування, спрямовані на 

визначення системи педагогічних 

впливів, що забезпечують 

підвищення якості освітнього 

процесу. 

щомісяця завідувач, 

вихователь - 

методист 

перспективн

е планування 

2.4.4 Продовжувати вивчення та 

впровадження в освітній процес 

програми соціально-фінансової 

освіти дошкільників «Афлатот» та 

методичного посібника 

«Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку».  

впродовж 

року 

вихователь – 

методист 

методичні 

рекомендації 

2.5 Для підвищення якості організації освітньо-виховного процесу: 

2.5.1 Провести співбесіду – консультацію 

з педагогами ДНЗ щодо державних 

документів, які є обов’язковими для 

виконання в дошкільному закладі: 

- Конституція України; 

- Положення про дошкільний заклад 

України; 

- Статут ДНЗ; 

- Конвенція прав дитини (схвалено 

Генеральною Асамблеєю ООН 

20.11.1989р.); 

- Закон України “Про дошкільну 

освіту”; 

- Закон України “Про охорону 

дитинства”; 

- Базовий компонент дошкільної 

освіти (нова редакція, затверджено 

наказом МОНмолодьспорту № 615 

від 22.05.2012 р.); 

- освітня програма «Дитина» (нова 

редакція). 

06.09.2017 завідувач зошит з 

самоосвіти 
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2.5.2 Надати консультативну допомогу 

щодо організації гурткової роботи 

керівникам гуртків: Коперсако О.І.,  

Рагутько Т. В., Василенко Т.Є., 

Сапегіній О.П., Пилипенко Н.В. 

20.09.2018 вихователь - 

методист 

рекомендації 

2.5.3 Залучити вихователів до участі в 

міському конкурсі «Краще 

розвивальне середовище групової 

кімнати» 

вересень 

2018 р. 

завідувач, 

вихователь - 

методист 

співбесіда, 

рекомендації 

2.5.4 Сприяти участі педагогів у міському 

фестивалі інноваційних занять. 

січень  

2019 р. 

завідувач, 

вихователь - 

методист 

рекомендації 

2.5.5 Надати консультативну допомогу 

педагогам щодо проведення заходів 

до початку навчального року та 

проживання дошкільниками теми 

«Моя країна – Україна», «Моє рідне 

місто – Шостка». 

31.08.2018 завідувач рекомендації 

2.5.6 Провести консультацію з питання 

планування занять, присвячених 

поводженню дітей з 

вибухонебезпечними предметами. 

20.09.2018 завідувач рекомендації 

2.6 Для надання методичної допомоги: 

2.6.1 Систематично здійснювати 

дидактичне, тематичне 

консультування в рамках проведення 

семінарів, педагогічних рад в світлі 

Базового компоненту дошкільної 

освіти та освітньої програми 

«Дитина». 

згідно 

плану 

вихователь – 

методист 

матеріали 

діагностуван

ня 

2.6.2 Систематично здійснювати контроль 

за самоосвітою педагогів. 

1 раз на 

квартал 

завідувач зошит з 

самоосвіти 

2.7 
 

Для підвищення якості атестації педагогічних працівників: 

2.7.1 Видати наказ по ДНЗ про підготовку 

та проведення чергової атестації 

педагогічних працівників. 

до 

10.09.2018 

завідувач наказ 

2.7.2 Атестувати в поточному 

навчальному році педагогів: 

Дмитрієву О.І., Забловську І.В., 

Коперсако О.І., Заярну О.П. 

до 

29.03.2019 

завідувач, 

вихователь - 

методист 

наказ, 

протоколи 

2.7.3 Видати наказ по ДНЗ за 

результатами атестації та довести до 

відома всіх членів педагогічного 

колективу. 

до 

01.04.2019 

завідувач наказ 

2.7.4 Провести співбесіду-консультацію 

«Про зміни та доповнення в 

«Типовому положенні про атестацію 

педагогічних працівників». 

18.10.2018 вихователь-

методист 

матеріали 

консультації 

2.8 Для забезпечення належних умов для організацій освітньо-виховної роботи та 

підпорядкування розвивального предметно-ігрового середовища інтересам 

дітей: 
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2.8.1 Провести атестацію робочих місць 24-

28.09.2018 

завідувач наказ 

2.9 Для підвищення психологічної компетенції педагогів ДНЗ та забезпечення 

комплексного підходу до розвитку, навчання та виховання дітей: 

2.9.1 Продовжити роботу постійно 

діючого психолого – педагогічного 

консиліуму (ППК) як однієї з форм 

взаємодії всіх учасників навчально – 

виховного процесу: 

 для групи раннього віку та груп 

молодшого дошкільного віку 

«Стан психічно - емоційного 

розвитку дітей раннього та 

молодшого дошкільного віку» 

 для груп старшого дошкільного 

віку «Формування шкільної 

зрілості дітей старшого 

дошкільного віку» 

 

 

 

 

 

листопад – 

квітень 

 

 

 

 

грудень - 

травень 

 

 

 

 

 

психолог, 

вихователь - 

методист, 

вихователі 

 

психолог, 

вихователь - 

методист, 

вихователі 

 

 

 

 

 

протоколи 

 

 

 

 

 

протоколи 

2.9.2 Сприяти роботі постійно діючому 

консультативному пункту 

«Консультує психолог»: проблеми 

розвитку, навчання та виховання 

дітей раннього та дошкільного віку. 

2 рази на 

місяць 

завідувач, 

психолог 

зошити з 

самоосвіти, 

рекомендації  

2.10 
 

Для професійного становлення молодих спеціалістів: 

2.10.1 Призначити наставників для 

молодих педагогів: Фетисенко І.В. 

для Мозольової Н.М.,  Пилипенко 

Н.В. для Науменко О.В. 

18.09.2018 вихователі рекомендації   

2.10.2 Забезпечити молодих педагогів 

науково-методичною літературою та 

методичними рекомендаціями з 

різних видів діяльності дітей. 

вересень вихователь-

методист, 

довідкова 

література, 

пам’ятки, 

рекомендації 

2.10.3 Методичну роботу та роботу 

педагогів-наставників спрямувати 

на: 

• Бесіди щодо  завдань чинних 

Програм; вікових особливостей 

дітей; методики  організації і 

проведення різних видів роботи з 

дітьми; 

• Спільне моделювання системи 

занять і режимних моментів; 

• Консультації за запитом щодо 

організації освітнього процесу; 

• Методичну допомогу щодо 

використання дидактичного 

матеріалу для занять; 

• Обговорення сучасних досліджень 

дошкільної педагогіки; сучасних 

педагогічних технологій, 

інновацій, ППД, творчих здобутків 

інших педагогів; 

упродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач, 

вихователь-

методист, 

вихователі-

наставники 

зошит із 

самоосвіти 
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• Надання допомоги в роботі з 

сім’ями; 

• Залучення до методичної і 

громадської  роботи. 
 

2.1.1 Педради: 

2.1.1.1 Про пріоритетні напрямки 

розвитку дошкільної освіти, 

проблеми і завдання 

педагогічного колективу на 2018-

2019 н.р. 

03.09.2018   

2.1.1.2 Організація освітньої  роботи в 

дошкільних навчальних закладах в 

2018-2019 н.р. лист МОН від 

13.06.2018 за № 1/9-386 «Про 

особливості організації діяльності 

закладів дошкільної освіти  у 

2018/19 навчальному році» 

 вихователь-

методист 

інформація, 

рекомендації 

2.1.1.3 Обговорення та затвердження плану 

роботи ДНЗ на 2018-2019 н.р. 

 завідувач інформація 

2.1.1.4 Затвердження складу педагогічної 

ради, розкладу занять та форм 

планування на новий навчальний 

рік відповідно до освітньої 

програми «Дитина». 

 вихователь – 

методист  

інформація 

2.1.1.5 Як подолати деструкційні емоції 

педагогу під час освітньої 

діяльності. 

 практичний 

психолог 

рекомендації 

2.1.2 Забезпечення наступності ДНЗ – 

початкова школа у форматі 

концепції «Нова українська 

школа» 

29.11.2018   

2.1.2.1 Наступність дитячого садка і 

школи: налагоджуємо взаємодію. 

 завідувач доповідь 

2.1.2.2 Психофізіологічні особливості 

дітей 6-7-річного віку. 

 практичний 

психолог  

теоретична 

інформація, 

практичні 

поради 

2.1.2.3 Готовність дитини до навчання у 

школі. 

 вчитель  

ЗНЗ №11  

інформація 

2.1.2.4 Усунення мовленнєвих вад – 

запорука успішного навчання в 

школі. 

 вчитель-

логопед 

інформація, 

рекомендації 

2.1.2.5 Про використання LEGO-технології 

на заняттях з дітьми дошкільного 

віку. 

 вихователь 

Морозова О.С. 

з досвіду 

роботи 

2.1.3. Про використання 

здоров’язбережувальних 

технологій у ЗДО 

(проблемна педагогічна рада):  

11.04.2019   

2.1.3.1 Про виконання рішень 

попередньої педагогічної 

 завідувач  інформація 
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ради  

2.1.3.2 Здоров’язбережувальні технології в 

закладі дошкільної освіти: 

- висвітлення зазначеного питання 

в нормативних документах 

закладу; 

- про шляхи та умови 

використання 

здоров’язбережувальних 

технологій. 

  вихователь 

Забловська 

І.В. 

репрезентація 

з відеорядом 

2.1.3.3 Казкотерапія як інноваційна 

здоров'язбережувальна технологія у 

просторі сучасного закладу 

дошкільної освіти 

 вихователь 

Заярна О.П. 

інформація, 

методичні 

рекомендації 

2.1.3.4 Формування основ 

здоров’язбережувальної 

компетентності у дітей дошкільного 

віку. 

 вихователь 

Коперсако О.І. 

методичні 

рекомендації 

2.1.3.5 Про взаємодію педагогів і 

батьків у вирішенні завдань зі 

збереження та зміцнення здоров’я 

дітей. 

 вихователь 

Дмитрієва О.І. 

дискусія 

2.1.3.6 Рівень сформованості 

здоров’язбережувальної 

компетенції у старших 

дошкільників. 

 вихователь-

методист 

Фетисенко І.В. 

контрольно-

аналітична 

довідка 

2.1.4 Про результативність роботи 

педагогічного колективу в 2018-

2019 н.р.: 

30.05.2019   

2.1.4.1 Про виконання річного плану (в 

роботі з дітьми, батьками, 

педагогами)  

 завідувач звіт, наказ 

2.1.4.2 Про стан соціально-психологічної 

та емоційно-вольової готовності 

старших дошкільників до навчання 

в школі та завдання щодо усунення 

недоліків у виховній роботі. 

 практичний 

психолог 

 

порівняльний 

аналіз 

2.1.4.3 Про організацію освітнього процесу 

з дітьми 5-річного віку. 

 вихователь-

методист 

довідка 

2.1.4.4 Про результати педагогічної 

діагностики з музичного та 

фізичного розвитку  дошкільників. 

Про роботу гуртків. 

 вихователь з 

фізичної 

культури, 

музкерівники 

результати 

моніторингів 

2.1.4.5 Результативність моніторингу 

корекційно-розвивальної роботи з 

дітьми. 

 вчитель-

логопед  

звіт 

2.1.4.6 Обговорення та затвердження плану 

роботи ДНЗ на літній період. 

 завідувач план 

2.1.5 Семінари, семінари-практикуми: 

2.1.5.1 Практичний семінар 

«Сучасні вимоги до перспективного 

планування освітньої роботи за 

27.09.2018 вихователь – 

методист 

матеріали 

семінару  
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освітньою програмою «Дитина» 

2.1.5.2 Семінар-практикум «Діти з 

особливими освітніми потребами». 

листопад практичний 

психолог 

тези, 

матеріали 

2.1.5.3 Семінар для педагогів «Захисні 

механізми в дітей та їх 

взаємозв’язок зі стилем виховання в 

родинах». 

13.12.2018 практичний 

психолог 

матеріали 

семінару 

2.1.5.4 Семінар-практикум на тему: 

«Місток порозуміння між батьками 

та ЗДО» 

10.01.2018 

 

вихователь – 

методист 

матеріали 

семінару 

2.1.5.6 Семінар-практикум 

«Здоров’язбережувальна стратегія 

ЗДО як важливий елемент 

гармонійного розвитку 

дошкільника» 

14.03.2018  вихователь – 

методист 

матеріали 

семінару 

2.1.5.7 Психологічний тренінг «Розвиток 

комунікативних умінь у педагогів у 

спілкуванні з батьками» 

12.04.2018 практичний 

психолог 

матеріали 

семінару 

2.1.6 Консультації: 

2.1.6.1 Методичні рекомендації 

щодо проведення тематичного 

блоку «Моя країна - Україна» (з 

01.09. по 11.09.)та заходи 

святкування Дня міста (3 вересня) 

01.09.2017 вихователь-

методист 

рекомендації 

2.1.6.2 Навчально –методичне 

забезпечення освітнього процесу у 

2018-2019 

навчальному році (виставка - 

презентація методичних 

посібників) 

13.09.2017 вихователь-

методист 

картотека 

2.1.6.3 Консультація – огляд періодичних 

фахових видань «Хвилями океану 

педагогічних новинок» 

жовтень вихователь-

методист 

картотека 

2.1.6.4 «Здоров’язберігаюча стратегія ЗДО: 

плинна мода сучасної освіти чи 

життєва необхідність?»  

жовтень практичний 

психолог 

матеріали, 

тези 

2.1.6.5 Як залучити батьків до співпраці з 

використанням 

здоров’язберігаючих технологій. 

листопад практичний 

психолог 

рекомендації 

2.1.6.6 Зв’язне мовлення засобами 

наочного моделювання. 

листопад вчитель-

логопед 

матеріали, 

зразки ігор 

2.1.6.7 Формування у дошкільників 

здоров’язбережувальної 

компетентності. 

грудень вихователь з 

фізичної 

культури 

матеріали 

2.1.6.8 Співпраця між батьками та 

педагогами в ЗДО. 

грудень вихователь-

методист 

тези, 

матеріали 

2.1.6.9 Використання методів арт – терапії 

в роботі з дошкільниками. 

січень практичний 

психолог 

рекомендації 

2.1.6.10 Формуємо лексичну компетентність 

у  дітей дошкільного віку. 

січень вчитель-

логопед 

матеріали, 

тези 

2.1.6.11 Вітрянка (вітряна віспа) у дітей: 

симптоми й способи лікування. 

лютий старша сестра 

медична 

рекомендації 



 22 

2.1.6.12 Геокешинг у дитячому садку. березень вихователь-

методист 

матеріали, 

тези 

2.1.6.13 Рухова активність – основа 

здорового способу життя. 

квітень вихователь з 

фізичної 

культури 

матеріали 

2.1.6.14 Методичні рекомендації щодо 

підготовки та планування 

життєдіяльності дітей в літній 

період. 

травень вихователь-

методист 

рекомендації 

2.1.7 Колективний перегляд: 

2.1.7.1 Заняття валеологічного 

спрямування з дітьми старшого 

дошкільного віку (6-й рік життя). 

листопад вихователь 

Дмитрієва О.І. 

конспект 

2.1.7.2 Заняття сенсорно-пізнавального 

спрямування за методикою 

Л.Фесюкової з дітьми старшого 

дошкільного віку (6-й рік життя). 

грудень вихователь 

Заярна О.П.  

конспект 

2.1.7.3 Заняття сенсорно-пізнавального 

спрямування з дітьми середнього 

дошкільного віку (5-й рік життя). 

грудень вихователь 

Забловська 

І.В.  

конспект 

2.1.7.4 «Декада атестаційних занять»  грудень вихователі, що 

атестуються 

конспекти 

2.1.7.5 Сприяти участі педагогів в 

фестивалі «Інноваційне заняття» 

січень вихователі, що 

атестуються 

Конспект 

2.1.7.6 Заняття з фізичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку (6-й рік 

життя). 

лютий вихователь 

Коперсако О.І 

конспект 
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3. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

ДІТЕЙ 
3.1 Для забезпечення необхідними рекомендаціями: 

3.1.1 Аналіз готовності груп до нового 

навчального року. 

вересень завідувач, 

вихователь – 

методист  

інформація 

3.1.2 Аналіз дотримання санітарних та 

гігієнічних вимог в групах та на 

харчоблоці (оглядово – оперативний 

контроль, до наради при завідуючій). 

вересень завідувач, ст. 

м/с 

інформація 

3.1.3 Аналіз готовності педагогів до 

робочого дня (оперативна оцінка, до 

відома). 

за 

необхідніст

ю 

завідувач, 

вихователь – 

методист  

інформація, 

рекомендації 

3.1.4 Аналіз календарного та 

перспективного планування 

освітнього процесу з дітьми. 

(оперативна оцінка, до відома). 

1 раз на 

місяць 

завідувач, 

вихователь – 

методист  

інформація, 

рекомендації 

3.1.5 Стан дотримання графіків роботи 

різними категоріями працівників ДНЗ 

(оглядово – оперативний контроль, до 

відома). 

1 раз на 

місяць 

завідувач інформація, 

графік 

3.2 Для надання методичної допомоги здійснювати: 

3.2.1 Аналіз роботи педагогів з 

урахуванням рекомендацій 

методичних об’єднань, семінарів, 

курсів підвищення кваліфікації 

(вибірково, співбесіда, 

спостереження, до педгодини). 

1 раз на 

квартал 

вихователь – 

методист, 

завідувач 

інформація, 

звіти 

3.2.2 Аналіз виконання творчих планів та 

оцінка якості організації освітньо – 

виховної роботи у педагогів, що 

атестуються (оглядово – оперативний 

контроль, до засідань атестаційної 

комісії). 

відповідно 

графіку 

атестації 

атестаційна 

комісія 

інформація, 

протокол 

3.3 Для надання методичних рекомендацій та підвищення якості освітньо-виховної 

роботи: 

3.3.1 Аналіз освітньої роботи під час 

проведення фестивалю «Гармонія 

руху» (до методичної години). 

жовтень вихователь-

методист 

звіт, 

рекомендації 

3.3.2 Аналіз рівня сформованості основних 

економічних знань, уявлень та умінь у 

дітей старшого дошкільного віку 

(діагностичне дослідження до 

педагогічної ради). 

січень вихователь-

методист 

рекомендації, 

довідка 

3.3.3 Про стан планування освітнього 

процесу у всіх вікових групах 

(оглядовий контроль, вибірково). 

жовтень 

грудень 

лютий 

практичний 

психолог, 

вихователь – 

методист  

рекомендації 

3.3.4 Моніторинг обстеження дітей з 

музичного розвитку (до відома). 

жовтень-

квітень 

музкерівник

и, 

інформація 
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вихователь-

методист 

3.3.5 Моніторинг обстеження дітей з 

основних рухів  (до відома). 

жовтень-

квітень 

фізрук інформація 

3.3.6 Моніторинг соціально – 

психологічної та емоційно – вольової 

готовності дітей до навчання в школі 

(комплексне обстеження, на педраду) 

січень - 

травень 

психолог довідка, 

рекомендації 

3.3.7 Про підсумки роботи по формуванню 

шкільної зрілості дітей старшого 

дошкільного віку (за підсумками 

комплексної перевірки). 

квітень завідувач, 

вихователь – 

методист 

довідка, 

рекомендації 

3.4 Для збереження та зміцнення здоров’я кожного вихованця здійснювати 

контроль: 

3.4.1 За дотриманням режиму дня 

дошкільників з урахуванням вимог 

програми (до відома). 

постійно завідувач, ст. 

м/с 

інформація 

3.4.2 За створенням та забезпеченням 

гігієнічних умов організації освітньо – 

виховного процесу (до відома). 

постійно завідувач, ст. 

м/с 

рекомендації 

3.4.3 За проведенням заходів та освітньої 

роботи щодо безпеки життєдіяльності 

дітей (до відома). 

1 раз в 

квартал 

завідувач, 

вихователь – 

методист  

інформація 

3.4.4 Медико – педагогічний контроль за 

фізичним розвитком дітей (оглядово – 

оперативний контроль, до відома). 

2 рази на рік завідувач, 

вихователь – 

методист, 

 ст. м/с 

протокол 

3.5 Для підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи здійснювати: 

3.5.1 Моніторинг організації та проведення 

ранкової гімнастики. 

1 раз на 

квартал 

завідувач, 

вихователь – 

методист 

інформація на 

педгодину  

3.5.2 Моніторинг засвоєння дітьми 

дошкільного віку основних рухів. 

жовтень - 

травень 

фізкерівник довідка, наказ 

3.5.3 Аналіз харчування дітей, 

ефективність формування КГН. 

1 раз на 

місяць 

завідувач, ст. 

м/с 

протокол 

3.5.4 Аналіз захворюваності дітей. 1 раз на 

квартал 

завідувач, 

медсестра 

протокол 
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4. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

 

4.1 Групові батьківські збори та масові форми роботи з батьками: 

4.1.1 Узгодити тематику групових 

батьківських зборів на нараді при 

завідуючій. 

До 17 

вересня 

завідувач, 

вихователі групи 

плани роботи 

4.1.2 Включити до планів роботи з 

родинами проведення 

консультацій практичного 

психолога, порад для батьків 

«Забезпечення сприятливого 

мікроклімату в умовах військових 

дій на території України» 

до 

16.10.2017 

вихователі перспективні 

плани  

4.1.3 Включити до тематики 

батьківських зборів питання 

«Здоров’я дитини в садку і 

родині», «Про взаємодію батьків 

та педагогічного колективу ЗДО 

у вихованні дошкільників». 

до 

12.09.2018 

вихователі перспективні 

плани  

4.2 З метою просвітницької роботи з батьками: 

4.2.1. Через індивідуальні та  

індивідуальні-групові форми 

роботи ознайомити батьків, або 

осіб, які їх замінюють, з 

документами, що регламентують 

діяльність дошкільного закладу 

вересень завідувач, 

вихователі груп 

бесіди, 

консультації, 

інформаційні 

стенди 

4.2.2. Ознайомити батьків або осіб, які 

їх замінюють, з правилами 

прийому дітей до дошкільного 

закладу. 

під час 

прийому 

дітей 

завідувач, 

практичний 

психолог, 

вчитель-логопед 

бесіди, 

пам’ятки, 

сайт ЗДО 

4.3 З метою пропагування освітньої діяльності закладу: 

4.3.1. Надавати батькам інформацію про 

умови перебування дітей в ЗДО; 

історію, досягнення та традиції 

закладу  через інформаційні 

стенди з фотоматеріалами, 

буклети, веб-сайт закладу. 

щокварталь

но 

завідувач, 

вихователь-

методист 

Інформаційні 

та 

презентаційні 

стенди 

4.3.2. Організовувати екскурсії батьків 

по ЗДО. 

за 

потребою 

завідувач, 

вихователь-

методист 

Інформаційні 

стенди, 

історія ЗДО 

4.3.3. Оновити інформацію для батьків 

в групових батьківських куточках. 

щокварталь

но 

вихователі, 

вихователь-

методист  

Інформаційні 

стенди, 

папки-

пересувки  

4.3.4. Оформити наочні консультативні 

матеріали для батьків відповідно 

до річних завдань із основних 

напрямів роботи закладу 

упродовж 

року 

завідувач, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

Інформаційні 

та 

презентаційні 

стенди 

4.3.5 Організовувати перегляд різних 

форм роботи з дітьми:  
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 через проведення Днів 

відкритих дверей  за темами: 

- «Як підготувати дитину до 

школи» (старший дошкільний вік)   

- «Здоров’я дитини – найбільша 

цінність»(здоров’ябережувальні 

техології в ЗДО) 

- «Як у нас на Україні» 

(патріотичне виховання) 

 через відвідування 

святкових ранків, 

спортивних розваг  та 

занять.  

 

15.11.2018 

 

 

25.01.2019 

 

05.04.2019 

 

згідно 

плану 

 

вихователі груп 

 

 

 

 

 

педагоги 

закладу 

 

план 

проведення 

 

 

 

 

 

план 

4.3.6. Організовувати загальні виставки 

дитячої та сімейної творчості 

«Світ очима дітей» 

за порами 

року 

вихователь-

методист 

 

4.3.7. Надавати практичну допомогу 

батькам з проблем виховання 

дошкільників через Бібліотеку для 

батьків та засобами веб-сайту. 

упродовж  

року 

вихователь-

методист; 

завідувач, 

психолог, старші 

медичні сестри 

 

4.4 Для визначення потреб родин та особливостей виховання дітей у сім’ях: 

4.4.1. Вивчити та зробити аналіз 

соціально-педагогічних факторів 

сімейного виховання дітей, які 

поступили до ДНЗ, шляхом 

вивчення документів і початкових 

відомостей про родини. 

до 17 

вересня 

2018 р. 

вихователі груп, 

психолог 

узагальнена 

карта, 

рекомендації 

4.4.2 Виявити та  поновити банк даних 

дітей соціально незахищених, 

пільгових і вразливих 

категорій;спланувати 

індивідуальні форми роботи з 

такими родинами; скласти 

соціальні паспорти груп 

до 28 

вересня 

2018 р. 

вихователі груп, 

завідувач, 

психолог 

списки, план 

4.5. З метою підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків та 

ефективності родинного виховання: 

4.5.1. Загальні батьківські збори: 

- Про пріоритетні напрямки 

роботи закладу дошкільної освіти 

в новому навчальному році; 

- Здоров’я дитини в садку і 

родині; 

- Вплив оздоровчих технологій на 

формування мовлення 

дошкільників. 

- Звіт і вибори батьківського 

комітету. 

 

12.09.2018  

завідувач  

 

 

практичний 

психолог  

 

вчитель-логопед 

 

голова 

батьківського 

комітету 

 

інформація 

 

 

інформація, 

рекомендації 

 

інформація 

 

 

звіт 

4.5.2. Загальні батьківські збори: 

- Про підсумки роботи 

колективу та аналіз 

17.04.2019 

 

 

завідувач  

 

 

звіт 
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методичної роботи за 

навчальний рік 

- Про взаємодію батьків та 

педагогічного колективу ЗДО 

у вихованні дошкільників 

- Про роль батьків в 

формуванні навичок особистої 

гігієни дітей дошкільного віку 

- Про роботу ЗДО в літній 

період. 

 

 
 

вихователь-

методист 

 

 

ст. м/с 

 

 

завідувач  

 

 

рекомендації  

 

 

 

інформація 

 

 

інформація 

 

4.6 Консультації: 

4.6.1 Адаптація дитини до дитячого 

садочка: про що мають пам’ятати 

дорослі. 

жовтень практ. психолог 

 

матеріали   

4.6.2 Вітаміни і здоров’я вашої дитини жовтень Вихователь з 

фізичної 

культури 

матеріали   

4.6.3 Чому варто відвідувати 

логопедичну групу? 

листопад вчитель-логопед матеріали 

4.6.4 Семінар-практикум для батьків 

«Новачок в дитячому садочку» 

листопад практичний 

психолог 

матеріали   

4.6.5 Інклюзивна освіта в ЗДО. грудень практ. психолог 

 

матеріали   

4.6.6 Форми занять фізичними 

вправами у сім’ї – від простих до 

складних 

грудень Вихователь з 

фізичної 

культури 

матеріали   

4.6.7 Вчіть дітей спілкуватися. січень вихователь-

методист 

матеріали   

4.6.8 Роль гаджетів у розвитку 

мовлення дитини. 

лютий вчитель-логопед матеріали   

4.6.9 Семінар-практикум для батьків 

«Дитина іде до школи!?»  

березень практичний 

психолог 

матеріали   

4.6.10 Поради логопеда.  березень вчитель-логопед матеріали   

4.6.11 Нетрадиційні 

здоров’язбережувальні технології 

в роботі вчителя-логопеда. 

квітень вчитель-логопед матеріали   

4.6.12 Емоційний розвиток дошкільнят. квітень практ. психолог матеріали   

4.6.13 Рецепти від дитячих істерик. травень практ. психолог 

 

матеріали   

4.7. Для залучення батьків до активної участі в освітньому процесі: 

4.7.1 Залучати батьків до участі в 

святах, розвагах, тематичних 

заходах відповідно до Плану 

роботи ЗДО 

упродовж  

року 

завідувач, 

вихователь - 

методист, 

вихователі 

сценарії свят 

4.7.2. Залучати батьків до проведення 

тижнів безпеки життєдіяльності.  

упродовж  

року 

 

вихователі   

4.7.3. Залучати батьків до проектної 

діяльності, оформлення 

фотовиставок з рубриками: 

 Літній відпочинок 

упродовж  

року 

 

 

завідувач, 

вихователь - 

методист, 

вихователі 

Фотостенди, 

інформаційні 

ширми, 



 28 

 Улюблені справи моєї 

дитини вдома 

 Зимові розваги з батьками 

 стилізовані 

книги 

4.7.4. Залучати батьків до благоустрою 

території ДНЗ, облаштування 

ігрових майданчиків, оснащення 

предметно-ігрового 

розвивального середовища в 

групових приміщеннях. 

упродовж  

року 

 

 

 

 

завідувач, 

вихователь - 

методист, 

вихователі 

 

4.7.5 Проводити засідання 

батьківського комітету ЗДО. 

Один раз 

на квартал 

завідувач, 

голови 

батьківських 

комітетів 

протоколи 

4.7.6 Проводити засідання групових 

батьківських комітетів для 

активізації їхньої роботи. 

1 раз на 

квартал 

вихователі протоколи 
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5. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 
 

5.1 Підготувати проект річного плану 

роботи дошкільного закладу.   

до 17.07.2018 вихователь-

методист 

проект 

5.2 Скласти додаткові плани до 

річного плану роботи:  

• Наступність в роботі 

дошкільного закладу і школи 

№11. 

• План оздоровчих заходів 

дошкільного навчального 

закладу на 2019 календарний 

рік. 

• План свят та розваг музично - 

естетичного циклу та 

фізкультурно-оздоровчого 

циклу. 

• План роботи на літній 

оздоровчий період. 

 

 

до 21.09.2018 

 

 

до 21.12.2018 

 

 

 

до 17.09.2018 

 

 

 

 

до 24.05.2019 

вихователь-

методист 

 

 

 

вихователь-

методист 

ст. м/с 

проект плану 

5.3 Поновити інформаційний куточок 

для педагогів в методичному 

кабінеті 

до 21.09.2018 вихователь-

методист 

інформація для 

стенду 

5.4 Скласти плани семінарських 

занять. 

до 01.08.2018 вихователь-

методист 

план 

5.5 Скласти план роботи творчої 

групи 

до 27.09.2018 вихователь-

методист 

план 

5.6 Організувати колективну 

передплату фахових видань. 

листопад, 

березень, 

травень, 

вересень 

вихователь-

методист 

абонементи 

5.7 Продовжити роботу по 

оновленню методичного 

забезпечення відповідно до 

Базового компоненту дошкільної 

освіти та освітньої програми 

«Дитина». 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

методичний 

матеріал 

5.8 Продовжити роботу веб-сайту 

дошкільного навчального закладу.  

впродовж 

року 

вихователь-

методист 

матеріали 

5.9 Продовжити роботу по 

накопиченню добірок моделей 

сучасних освітніх технологій , 

методичних розробок  з проблеми 

«Сучасні інноваційні технології в 

гармонійному розвитку дитини». 

упродовж 

року 

вихователь-

методист, 

педагоги 

закладу 

тека, добірка 

5.10 Поповнити кабінет новими 

методичними виданнями. 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

посібники 

5.11 Підготувати тематичний каталог 

публікацій за напрямками: 

 Сучасні інноваційні технології   

 Здоров’я дитини в садку та 

родині  

 

 

листопад 

січень 

 

 

вихователь-

методист 

 

 

тематичний 

каталог 
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5.12 Надіслати кращий досвід 

педагогів до фахових видань 

України. 

травень вихователь-

методист 

методичні 

матеріали, 

доробки 

5.13 Організувати виставку дитячих 

робіт: 

 “Осіння фантазія ”. 

 “Кришталева зимонька ”. 

 “Моя люба матуся ” 

 «Літо плеще у долоні» 

 

 

вересень 

грудень 

березень 

червень 

 

вихователь-

методист 

 

 

дитячі роботи 

5.14 Систематизувати матеріал 

проведених колективних 

переглядів та заходів під час 

декади педагогічної майстерності. 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

конспекти 

занять 

5.15 Систематизувати матеріали 

педагогічних рад 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

папка 

5.16 Поновити картотеки: 

• Психолого-педагогічної 

літератури в методичному 

кабінеті; 

• Основних статей, 

опублікованих у журналі 

«Дошкільне виховання», 

«Палітра педагога», «Джміль», 

«Дитячий садок»; 

• Посібників «Дитячий садок. 

Бібліотека» (додаток до 

часопису «Дитячий садок», 

видавництва «Шкільний світ», 

м. Київ); 

• Методичних посібників 

видавництва СОІППО, м. Суми 

 

січень 

 

 

лютий 

 

 

 

березень 

 

 

 

 

квітень 

 

вихователь-

методист 

покажчики 

картотека 

5.17 Підготувати та оформити: 

 Списки педагогічних кадрів. 

 Списки педагогів, які 

підлягають атестації. 

 Списки педагогів, що 

потребують курсової 

підготовки. 

 Матеріали моніторингу якості 

дошкільної освіти. 

 Матеріали моніторингу 

охоплення дітей гуртковою 

роботою. 

 Аналіз методичної роботи за 

рік. 

 Аналітичні довідки аналізу та 

вивчення освітньо-виховної 

роботи. 

 

вересень 

вересень 

 

квітень 

 

 

травень 

 

жовтень 

 

 

травень 

 

 

впродовж 

року 

 

вихователь-

методист 

 

завідувач, 

вихователь-

методист 

 

вихователь-

методист 

 

 

вихователь-

методист 

 

вихователь-

методист 

 

списки 

списки 

 

 

списки 

 

матеріали 

 

матеріали 

 

 

звіт 

 

 

довідки 

5.18 Скласти тарифікаційні списки 

педагогів та обслуговуючого 

персоналу. 

до 04.09.2018 завідувач, 

вихователь – 

методист  

списки 



 31 

5.19 Провести облік дітей–сиріт, 

чорнобильців, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, дітей з 

малозабезпечених та багатодітних 

сімей, що відвідують ЗДО.  

до 26.09.2018 завідувач, 

вихователі  

звіт 

5.20 Скласти та затвердити розклад 

занять для всіх вікових груп та 

розклад роботи гуртків. 

до 03.09.2018 вихователь – 

методист  

розклад 

5.21 Систематизувати матеріали 

проведення тижня атестаційних 

занять та фестивалю інноваційних 

занять. 

до 22.02.2019 вихователь – 

методист  

довідка 

5.22 Систематизувати матеріали з 

питання чергової атестації 

педпрацівників та надати звіт в 

управління освіти. 

до 22.04.2019 вихователь – 

методист  

звіт, характери-

стики, наказ 

5.23 Поповнити банк конспектів занять 

з використанням інноваційних 

технологій. 

впродовж 

року 

вихователь – 

методист  

конспекти 

занять 

5.24 Проводити засідання творчої 

групи з проблеми «Формування 

різних видів компетенцій 

засобами інноваційних 

технологій» 

1 раз у 

квартал 

вихователь – 

методист, 

вихователі  

план 

5.25 Скласти план та надати методичні 

рекомендації щодо проведення 

освітньо – виховної та оздоровчої 

роботи в літній період. 

до 24.05.2019 вихователь – 

методист  

план, 

рекомендації 

  5.2 Перспективний педагогічний досвід: 

5.2.1 Вивчення: вивчити досвід роботи 

педагогів, що атестуються. 

до 14.03.2019  вихователь – 

методист  

творчий звіт 

5.2.2 Впровадження:  

- продовжувати впровадження 

програм: соціально-фінансової 

освіти дошкільників «Афлатот» 

та методичного посібника 

«Дошкільнятам – освіта для 

сталого розвитку» 

- продовжити впровадження в 

практику роботи дошкільного 

закладу інноваційні технології 

та передовий педагогічний 

досвід:  

• вихователя Козловської В.В. з 

проблеми «Використання 

розвивальних ігор для 

формування математичної та 

сенсорно-пізнавальної 

компетенцій з блоками 

Д’єнеша»:  

 Досвід роботи творчої групи 

закладу вихователів з питання 

 

з 01.09.2018  

 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж 

року 

вихователі, 

вихователь-

методист  

 

 

 

 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

члени творчої 

групи, 

програма та 

методичні 

рекомендації 

 

 

 

 

рекомендації, 

консультації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рекомендації, 

консультації 
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логіко-математичного 

розвитку дітей дошкільного 

віку; 

 вихователя Пасічної К.О. з 

проблеми використання 

паличок Кюїзенера для логіко-

математичного розвитку 

дошкільників». 

 

 

вихователь-

методист 

 

 

5.2.3 Систематизувати картотеку ППД 

в методичному кабінеті закладу. 

до 19.04.2019 вихователь – 

методист  

картотека ППД 

5.3 Вивчення та впровадження інноваційних технологій: 

5.3.1 Продовжити роботу за темами 

інноваційної діяльності: 

- «Практичні аспекти 

використання педагогічних 

технологій Д’єнеша та ейдетики 

для малят» 

- «Використання паличок 

Кюїзенера для логіко-

математичного розвитку 

дошкільників» 

- «Інтеграція освітньої діяльності 

в умовах сучасного дошкільного 

закладу» 

-  «Активізація музично-творчих 

здібностей та формування 

креативності засобами музичної 

діяльності» 

- Навчання дітей  ранньому 

читанню за методикою 

Л.Шелестової 

- Мнемотехніка для мовленнєво-

корекційної роботи з дітьми-

логопатами.  

- Корекційні таблиці в освітній 

діяльності старшого 

дошкільного віку 

- Започаткувати впровадження 
інноваційної педагогічної 

технології в освітній процес, а 

саме: використання 

конструкторів LEGO з дітьми-

логопатами. 

впродовж 

року 

 

 

Козловська 

В.В. 

 

 

Пасічна К.О. 

 

 

 

педагоги 

закладу 

 

 

Рагутько Т.В. 

 

 

Козловська 

В.В. 

 

 

Фетисенко І.В. 

 

 

 

Морозова О.С.  

 

 

Морозова О.С. 

 

 

методична 

розробка 

 

 

методична 

розробка 

 

 

конспекти 

занять  

 

 

методична 

розробка 

 

накопичення 

практичних 

матеріалів  

 

накопичення 

практичних 

матеріалів  

 

конспекти 

занять 

 

накопичення 

практичних 

матеріалів  
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6. АДМІНІСТРАТИВНО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

6.1 Зміцнення матеріально-технічної бази: 

6.1.1 Перевірити готовність груп до нового 

навчального року. 

до 03.09.2018 завідувач, 

завгосп 

наказ 

6.1.2 Продовжити роботу по ландшафтному 

дизайну ігрових майданчиків 

березень - 

жовтень 

завідувач, 

завгосп 

 

6.1.3 Вчасно поповнювати ЗДО миючими 

засобами, твердим та м`яким інвентарем 

у відповідності до затвердженого 

кошторису та за рахунок позабюджетних 

коштів. 

 

постійно 

завідувач, 

завгосп 

 

заявки, 

рахунки 

6.1.4 Залучати спонсорські кошти та 

благодійні внески на оновлення 

матеріально-технічної бази закладу 

 

постійно 

завідувач, 

завгосп 

 

заявки, 

рахунки 

6.1.5 Подати заявку до кошторису на 

наступний рік 

травень завідувач заявка 

6.1.6 Розробити план заходів щодо роботи 

закладу в весняно-літній період. 

лютий завідувач, 

завгосп 

план 

6.1.7 Розробити план заходів щодо роботи 

закладу в осінньо-зимовий період. 

травень завідувач, 

завгосп 

план 

6.1.8 Регулярно здійснювати ревізію та 

поточний ремонт електричного 

обладнання на харчоблоці та на пральні. 

1 раз на 

квартал 

завгосп графік 

6.1.9 Регулярно здійснювати ревізію та 

контроль за станом ігрового обладнання, 

дитячих меблів, санітарно-технічного 

обладнання, теплотехнічного, 

енерготехнічного та технологічного 

обладнання. 

щомісяця завгосп акти 

6.1.10 Своєчасно проводити інвентаризацію та 

списування інвентарю, обладнання та 

матеріалів. 

постійно завідувач, 

завгосп, 

кастелянка 

наказ, 

інвентарний 

опис 

6.1.11 Своєчасно зробити заготовку насіння 

квітів, овочів для посадки в весняний 

період. 

серпень пом. вихов.  

6.1.12 Забезпечити заклад піском для дитячих 

майданчиків, розсадою квітів для посадки 

в весняний період. 

квітень завідувач, 

завгосп 

 

6.1.13 Придбати матеріали для поточного 

ремонту службових приміщень. 

квітень 

травень 

завідувач, 

завгосп 

 

6.1.14 Систематично знайомити з наказами та 

розпорядженнями управління освіти та 

міськрайонного лабораторного центру та 

Держпродспоживслужби. 

постійно завідувач  

6.1.15 Забезпечити своєчасне проходження 

медичного огляду працівниками закладу. 

відповідно 

графіку 

завідувач, 

ст. м/с 

облік 

медичних 

книжок 

6.2 Для покращення харчування дітей: 

6.2.1 Контролювати роботу комірника щодо 

своєчасної подачі замовлень та завезення 

постійно завідувач, 

ст.. м/с 

графік 

контролю 
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продуктів; зберігання продуктів 

харчування; відповідність декларацій 

виробників; дотримання термінів 

реалізації продуктів. 

6.2.2 Контролювати роботу кухарів: 

- закладку продуктів харчування; 

- технологію приготування страв; 

- якість приготування страв; 

- відповідність норм видачі порцій на 

групи; 

- дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог при обробці продуктів 

харчування; 

- виконання інструкцій по ТБ та з ОП. 

постійно завідувач, 

старша 

медсестра 

графік 

контролю 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Для економії бюджетних коштів: 

6.3.1 Контролювати роботу завгоспа щодо: 

 економного використання миючих та 

чистячих засобів; 

 за своєчасним ремонтом меблів, 

ігрового обладнання на майданчиках, 

сантехнічного та технологічного 

обладнання; 

 за виконанням режиму економії води та 

електроенергії, тепла; 

 своєчасної підготовки системи опалення 

до опалювального сезону; 

 здійснення вимірів опори ізоляції 

електрообладнання; 

 за дотриманням вимог щодо утримання 

території та приміщень ЗДО;  

 за своєчасним поданням показників 

теплоенергії, електроенергії, 

лічильників гарячого та холодного 

водопостачання; 

 за виконання розпоряджень 

держпожнагляду, міжрайонного 

лабораторного центру, 

держпродспоживслужби, відділу 

техніки безпеки. 

постійно завідувач, 

завгосп 

графік 

контролю 

6.4 Для зміцнення та збереження здоров’я дітей: 

6.4.1 Здійснювати контроль за роботою 

медичних сестер: 

 веденням бракеражної документації; 

 веденням медичної документації; 

 за своєчасним придбанням 

медикаментів та термінів їх 

використання; 

 своєчасне обстеження дітей, 

проведення щеплень; 

 аналіз захворюваності; 

постійно 

 

 

 

 

завідувач графік 

контролю 
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 за своєчасним  проходженням 

медогляду працівниками ЗДО. 

6.4.2 Контролювати роботу пральні: 

 наявність та дотримання графіку зміни 

білизни, якість прання; 

 дотримання норм витрат миючих 

засобів; 

 збереження обладнання; 

 виконання інструкцій з ТБ та ОП. 

постійно 

 

 

 

 

завідувач, 

ст. м/с 

графік 

контролю 

6.4.3 Здійснювати контроль за своєчасним 

внесенням батьківської плати за 

утримання дітей в ЗДО 

щомісячно завідувач, 

вихователі 

графік 

контролю 

6.5 Загальні збори колективу: 

6.5.1  Затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку, завдання на 

поточний навчальний рік та графіків 

роботи обслуговуючого персоналу 

 Ознайомлення з наказами по ЗДО  

щодо організованого початку 

навчального року 

 Про особливості реагування дітей на 

психотравматичні події. 

 Про стратегічну діяльність 

дошкільного навчального закладу в 

новому навчальному році. 

жовтень завідувач 

 

 

завідувач, 

завгосп  

 

психолог 

 

завідувач 

інформація 

 

 

накази 

 

 

інформація 

 

інформація 

6.5.2  Звіт керівника про основні напрямки 

управлінської діяльності в 2018-2019 

навчальному році. 

 Про хід виконання колективного 

договору. 

травень завідувач 

 

 

голова ПК 

матеріали 

звіту 

6.6 Виробничі наради дошкільного закладу: 

6.6.1  Про результати роботи колективу в 

оздоровчий період; 

 Роль усіх ланок трудового колективу у 

забезпеченні належних умов для 

розвитку дітей. 

 Про підсумки підготовки дошкільного 

закладу до нового навчального року. 

вересень старша 

медсестра 

 

завідувач 

 

 

завгосп 

інформація 

 

інформація, 

графік 

роботи 

 

інформація 

6.6.2  Аналіз результатів роботи ЗДО щодо 

зниження захворюваності  та 

харчування дітей за минулий 

календарний рік 

 Про виконання норм харчування та 

захворюваність та корекцію харчового 

раціону вдома 

 Про дотримання “Інструкції по 

охороні життя та здоров’я дітей”, 

інструкцій ТБ: “Правила безпеки під 
час перебування дітей на вулиці 

взимку”, «Про заходи пожежної 

безпеки у службових приміщеннях 

ЗДО». 

січень 

 

 

 

 

 

завідувач 

 

 

 

ст. 

медсестра 

 

завідувач 

інформація 

 

 

 

інформація, 

 

 

інструкції 
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6.6.3  Аналіз стану освітньо-виховної 

діяльності за навчальний рік 

 Про підготовку до літнього 

оздоровчого періоду та режим роботи 

в літній період. 

 Про попередження дитячого 

травматизму та дотримання безпеки 

життєдіяльності в літній період. 

травень 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

 

вихователь

-методист 

 

ст. 

медсестра  

звіт 

 

план 

 

 

рекомендації 

6.7 Наради при завідувачеві: 

6.7.1 1. Про атестацію робочих місць. 

2. Про підготовку до опалювального 

сезону. 

3. Про організацію соціально-

педагогічного патронату дітей в 

закріпленому мікрорайоні та систему 

роботи з дітьми, які не відвідують 

дошкільний заклад. 

4.Про роботу з сім’ями  соціально-

незахищених, пільгових і вразливих 

категорій  

08.09.2018 завідувач 

 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

 

6.7.2 1. Про підсумки атестації робочих місць.  

2. Про аналіз харчування за 9 місяців та  

аналіз стану заготівлі овочів на зимовий 

період. 

3.Про проведення атестації педагогічних 

працівників у 2019-2020 навчальному 

році. 

10.10.2018 завідувач 

 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

 

6.7.3 1. Про підготовку та якість проведення  

осінніх свят та розваг. 

2. Про підсумки аналізу відвідування 

дітей по групам за вересень-жовтень 2018 

року, стан ведення Журналу 

відвідування. 

22.11.2019 завідувач 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

6.7.4 1. Про санітарний стан приміщень в 

дошкільному закладі. 

2.Про підготовку до проведення 

Новорічних свят. 

13.12.2018 завідувач 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

6.7.5 1. Про підсумки проведення новорічних 

свят. 

2.Про звіт ЗДО за рік за формою №85-к. 

3. Про аналіз харчування та 

захворюваності за 2018 рік 

4. Про затвердження графіку відпусток  

17.01.2019 завідувач 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

6.7.6 1. Про виконання Інструкції з організації 

харчування дітей. 

2.Про стан батьківської плати за 

харчування. 

3. Про  стан роботи педагогів щодо 

оновлення та поповнення предметно-

ігрового середовища в групах. 

28.02.2019 завідувач 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 
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4. Про забезпечення наступності  в роботі 

ЗДО і школи. 

6.7.7 1. Про   аналіз медичного огляду дітей 

закладу вузькими спеціалістами.  

2. Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників та курсову 

перепідготовку згідно перспективного 

п’ятирічного плану. 

3. Про хід виконання рішення 

педагогічної ради від 29.11.2018 р. 

4. Про підготовку закладу  до роботи у 

весняно-літній період. 

20.03.2019 завідувач 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

6.7.8 1.Про стан роботи щодо попередження 

дитячого травматизму. 

2.Про проведення Тижнів з цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності  

3. Про підготовку випускних ранків. 

4. Про аналіз захворювання і харчування 

дітей за І квартал. 

24.04.2019 завідувач 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

6.7.9 1. Про виконання рішень педагогічної 

ради від 11.04.2019 р. 

2.Про спортивні змагання дітей. 

3.Про організацію роботи закладу 

дошкільної освіти в літній оздоровчий 

період. 

4.Про стан батьківської плати. 

15.05.2019 завідувач 

 

 

 

 

 

інформація, 

оперативна 

оцінка, 

обговорення, 

рекомендації 

 

 

 

План складено:  
завідувачем закладу дошкільної освіти № 10 «Незабудка»  

 

Пироговою А. М.      

 

та вихователем-методистом закладу дошкільної освіти №10 «Незабудка» 

 

Фетисенко І.В.     

 

 

     


