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І.  Аналіз  діяльності  комунального  закладу  «Дошкільний  

навчальний  заклад  (ясла-садок) комбінованого  типу  №1  

«Червона  шапочка» Слобожанської  селищної  ради»   

за 2018 - 2019  н.р. 
 

 

 

І. Загальні  дані  про  ЗДО 
Комунальний  заклад  «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

комбінованого  типу  №1 «Червона  шапочка»  Слобожанської селищної ради» 

розпочав функціонування у 1978 році.  Заклад  працює за 5-денним режимом роботи  

з  10,5 - годинним перебуванням дітей.  

КЗ  «ДНЗ  №1 «Червона  шапочка» ССР» здійснює свою діяльність відповідно до  

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Базового 

компонента  дошкільної освіти в  Україні, Положення про дошкільний навчальний 

заклад (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305),  

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

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

патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 

16.06.2015 №641), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів 

(затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), 

Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах 

різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 

№446), листів Міністерства освіти і науки від 13.06.2018 № 1/9-386  «Про  особливості  

організації діяльності  закладів  дошкільної  освіти в 2018/2019 навчальному році», від 

03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 

27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа 

Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про 

організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах»,  

Статуту закладу, програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське  дошкілля»   

та  річного плану роботи. 

 
2.  Склад  вихованців 
У 2018-2019 навчальному році було укомплектовано 12  груп (302 вихованці):  

 - 2 групи  раннього віку - третього року життя; 

-  4 групи молодшого віку - четвертого року життя; 

-  3 групи середнього віку - п'ятого року життя; 

-  3  групи старшого віку - шостого року життя. 

З  12-ти  груп:  дві  групи  для  частохворіючих  дітей  (№5,  №12)  і  дві  мовні  

групи  (№3,  №11). 

 
3. Кадрове  забезпечення 
Загальна  кількість  працівників  складає 64 особи,   з них - 27 педагогічних 

працівників, 3 -  медичні працівники, 3 - бухгалтери та 31 особи обслуговуючого 

персоналу. 

Педагогічний процес у ЗДО забезпечують кваліфіковані спеціалісти: завідувач, 

вихователь-методист, 2 музичні  керівники,  інструктор  з  фізкультури,  2  вчителі-

логопеди,  практичний  психолог, педагог  соціальний  та  18  вихователів. 
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37%

55%

8%

Освітній  рівень  педагогів

Повна  вища  освіта - 10  чол.

Неповна  вища  освіта - 15 чол.

Базова вища - 2 чол.

11%

18%

30%

41% До  3-х років  - 3 чол.

3-10 років  - 5 чол.

10-20  років  - 8 чол.

Більше  20  років  - 11  чол.

 

          

 
 

  

  

  

  
Повну  вищу  освіту  мають 10 педагогів (37%), з них:  кваліфікаційну категорію  

«спеціаліст  вищої  категорії»  має 2 педагоги,  «спеціаліст  першої категорії» – 4 

педагоги, «спеціаліст  другої категорії» – 4 педагоги.  Без  категорії  у  закладі працює 

16  педагогів.   Педагогічні  звання  мають  3  педагоги  (11%). 

 

       
 

                              Стаж  роботи  педагогічних  працівників 

 

 

  

 

 

  

 

 

Протягом    2018-2019 н.р.   підвищили   свою    кваліфікацію   3    педагоги – Сич  

Л.М.,  Кулик  М.В.,  Малій  Н.Г. (11%). 

У  2019  році  були  атестовані  8  педагогів. За  результатами  атестації вихователю-

методисту Малій  Н.Г. присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст  вищої  

категорії»,  вихователю Євпак  Л.І. присвоєно педагогічне звання «вихователь-

методист», вихователю  Кулик  М.В.  присвоєно      кваліфікаційну     категорію      

«спеціаліст  другої   категорії»,  практичному  психологу  Сафроновій  С.М.   присвоєно 

кваліфікаційну категорію  «спеціаліст першої  категорії», вихователю  Тарановій  А.А  

встановлено  11  тарифний  розряд,  вихователю  Савченко  М.В.   підтверджено 10  

тарифний  розряд, вихователю  Довгань  І.Д.   підтверджено 11  тарифний  розряд,  

вихователю  Сич  Л.М. підтверджено  педагогічного  звання «вихователь-методист». 

 Перспективний  план  підвищення  кваліфікації  та  проведення  атестації  

педпрацівників  закладу  на 2018-2019 н.р.  виконано  на  100%.   

 

4.  Організація  освітнього  процесу 

У 2018-2019 навчальному  році  освітній  процес в ЗДО був  організований  

відповідно  до Інструктивно-методичних рекомендацій «Про  особливості  організації 

7%

15%

15%63%

Кваліфікаційний  рівень  педагогічних  працівників

Спеціаліст  вищої  категорії

Спеціаліст  І  категорії

Спеціаліст  ІІ  категорії

Без  категорії
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діяльності  закладів  дошкільної  освіти в 2018/2019 навчальному році»  (додаток  до  

листа  МОН  від 13.06.2018 № 1/9-386)   і направлений  на  розв’язання  таких  проблем: 

 Організація  театралізованої  діяльності  в  ЗДО  як  ефективного  засобу  

соціалізації  дошкільника.  

 Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через 

удосконалення якості методичного супроводу, модернізацію методичної роботи з 

кадрами. 

 Активізація пізнавальної діяльності дошкільників шляхом залучення  до 

пошуково-дослідницької діяльності та експериментування. 

 Формування морально-етичної поведінки у дошкільників  як  складової  

соціалізації.  

Для  розв’язання  проблеми  «Організація  театралізованої  діяльності  в  ЗДО  як  

ефективного  засобу  соціалізації  дошкільника»  була  направлена  наступна  робота: 

-  створення розвивального театрально-ігрового середовища  у  групах  закладу 

(оснащення  театральних  куточків  різними  видами  театрів); 

- проведення консультації  для  педагогів «Режисерська  гра – засіб  соціалізації  

дошкільника»; 

- проведення  консультацій  для  батьків  «Театр  розважає,  виховує  й  навчає».  

Питанню  «Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів 

через удосконалення якості методичного супроводу, модернізацію методичної роботи 

з кадрами» також  було  приділено  достатньо  уваги,  а  саме  проведено: 

- консультації   «Сучасне  заняття   та  освітні  ситуації»,  «Педагоги - активні  

учасники  методичних  заходів  у ЗДО»,  «Оформлюємо  педагогічний  досвід: 

систематизація матеріалів»; 

- тренінг «Профілактика  та  подолання  «емоційного  вигоряння  у  педагогів»  

(листопад,  2018); 

- анкетування педагогів  «Здібності педагога до саморозвитку»  (вересень,  2018). 

Для  розв’язання  проблеми  закладу  щодо  активізації пізнавальної діяльності 

дошкільників шляхом залучення  до пошуково-дослідницької діяльності та 

експериментування  було  проведено  тематичне  вивчення  у  групах  середнього  та  

старшого  дошкільного  віку на  тему «Стан  організації  пошуково-дослідницької  та  

експериментальної  діяльності  з  дітьми  в  закладі»  (листопад,  2018 р.). Підсумки  

даного  вивчення  показали,  що  організація  роботи  з  питань   формування  у дітей 

навичок експериментально-дослідницької діяльності  потребує  доопрацювання  у  всіх  

групах,  що  підлягали  перевірці.    

Питання формування навичок експериментально-дослідницької діяльності    

компетенції  дошкільників  було  темою  засідання  педагогічної  ради  29.11.2018р.  у  

ході  якого  було  визначено  завдання,  структуру та зміст пошуково-дослідницької та 

експериментальної діяльності в роботі з дітьми  дошкільного  віку; педагоги  

презентували  власні  наробки  за  темою  педради.   

Також  на  розв’язання  проблеми  з  питань організації  пошуково-дослідницької 

та експериментальної діяльності  в  ЗДО   була  направлена  наступна  робота:   

- поновлено  добірки  занять,  ігор, вправ, ілюстрацій з  означеної  проблеми; 

 -  проведено  консультації  для  педагогів  на  теми  «Експериментально-

дослідницька діяльність дітей  у  природі»,  «Інтеграція  мовленнєвої  та  природничо- 

дослідницької  діяльності дошкільників»; 

-  проведено  тестування  педагогів «Пошуково-дослідницька  діяльність  з  дітьми  

у ЗДО»    (жовтень);  
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- проведено   конкурс    «Юні  дослідники»  (лютий); 

- упорядковано  методичні  посібники  «Досліджуємо  світ» (методичні  

рекомендації  щодо організації  експериментально-дослідницької діяльності  з  дітьми  

дошкільного  віку),  «Досліди  та  експерименти  для дошкільників» (картотека); 

- оснащено  методичний  кабінет дидактичними  матеріалами  та  іграми  для  

організації  пошуково-дослідницької   діяльності з  дошкільниками. 

Для  вирішення  питання  «Формування морально-етичної поведінки у 

дошкільників  як  складової  соціалізації»  було проведено  тематичну  перевірку  

«Формування   морально-етичного  світогляду  дітей  дошкільного  віку»  (березень, 

2019 р.),  яка  показала,  що  для  реалізації  завдань  щодо  розвитку  театральної  

компетенції  в  усіх  групах  закладу  створено  відповідне  розвивальне  предметно-

ігрове  середовище,  під  час  планування та  організації  освітньої  роботи  з дітьми  

педагоги  достатньо  приділяють  уваги  вирішенню  завдань з  питань формування  

морально-етичної  поведінки у дошкільників,  але  потребує  уваги  питання   

планування  і  організації  індивідуальної  роботи  з  дітьми  щодо  формування   

морально-етичної   компетенції   та проведення  відповідної  роботи з сім`єю,  

урізноманітнення   форм  роботи  з  батьками.   

Питання «Формування морально-етичної поведінки у дошкільників  як  складової  

соціалізації»  було  темою  засідання  педагогічної  ради  закладу  21.03.2019 р.,  у  ході  

якого   були  визначені завдання формування морально-етичної компетенції  

дошкільників  в  умовах ЗДО,  окреслено  форми організації  роботи з дітьми  з  

означеного  питання.  Також  під  час  дискусії  було визначено роль  родини   у  

формуванні морально-етичних поглядів у  дошкільників.  

Також  на  розв’язання  проблеми  ЗДО  з  питання  формування соціального  

досвіду  дошкільників на засадах морально-етичного  виховання  була  направлена  

наступна  робота:    

- проведено  консультації  для  педагогів  на  теми «Морально-етичні  бесіди:  

діяльнісний  підхід»,  «Театр  етичних  мініатюр  як  інноваційна  технологія  розвитку 

особистості  дітей»,  «Мультисенсорна технологія  розвитку  етичних  уявлень  

дошкільника»; 

- розроблено  поради  для  батьків  «Сім’я – перша  школа морального  зростання»,  

«Школа батьківства: вчимося плекати доброту». 

Планування освітньої роботи з дітьми вихователі здійснювали: за  режимними  

моментами  (групи  №1,2,3,4,5,6,7,8,11,12),  за  технологією  психолого-педагогічного  

проектування  (групи  №9,10). Організовуючи  навчально-пізнавальну  діяльність  

дітей,  педагоги  надавали  перевагу  занятійній  моделі  організації  освітнього  процесу.   

У роботі з дітьми  педагоги  використовують такі  інноваційні  технології  як:  

ТРВЗ,  прийоми  ейдетики,  елементи  методики  М. Монтессорі, технологія  

інформаційно-ігрової  творчості  Н. Гавриш  (коректурні  таблиці),  розвивальні  ігри  

Б. Нікітіна, мнемотехніка,  «Театр  фізичного  розвитку»  М. Єфименка, глайдинг,  

фітбол-гімнастика  та  здоров’язбережувальні  - елементи  казкотерапії,  кольоротерапії, 

арт-терапії, пісочна терапія, психогімнастика,  пробуджувальна,  дихальна,   зорова  та  

пальчикова  гімнастика, самомасаж. 

Вихователі закладу  протягом року продовжували  роботу по створенню 

відповідного  розвивального  середовища  в  групах.  Так протягом  року  розвивальний  

простір  було  поповнено  іграшками, розвивальними  іграми, демонстраційними та 

роздатковими матеріалами, художньою та методичною літературою  для реалізації 

основних завдань  чинних  програм, запланованих тематичних циклів.  
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На  початку  та  в кінці  навчального  року  вихователями   проводилося  

діагностування  дітей - вивчався рівень сформованості  компетенцій за  освітніми  

лініями Базового  компонента  дошкільної  освіти  в  Україні. 

 

 
 

Загалом  дітей  з  високим  рівнем  сформованості  компетенцій за  освітніми  

лініями  Базового  компонента  дошкільної  освіти  в  Україні  станом  на  травень  2019  

року   19%,  з  достатнім – 51%,  з  середнім – 27%,  з  низьким – 3%. 

Окремим  групам  необхідно  спланувати  роботу  в  наступному навчальному  році  

для  підвищення  результативності  освітнього  процесу  (групи  №2, №7, №11). 

Ефективність фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками  забезпечувалася 

комплексним застосуванням різних засобів фізичного виховання, активізацією 

рухового режиму, проведенням загартовуючих процедур.  Педагоги  продовжували 

використовувати в роботі з вихованцями проведення дихальної,  ранкової,  

пробуджувальної,  зорової гімнастики,  ходьбу по  масажних  килимках та «сольовій 

доріжці», полоскання горла настоями лікарських трав, вправи для розвитку дрібної 

моторики рук, для лікування  та профілактики плоскостопості, психогімнастику тощо. 

 На початку  та в кінці  навчального року інструктор з  фізичного виховання  

Кривенкова  Н.І.  провела  обстеження  фізичного стану вихованців. Аналіз рівня 

фізичного розвитку дітей показав, що  високий  рівень сформованості  фізичної  

компетентності    на    травень   місяць    мають   35%    від    загальної  кількості  дітей 

дошкільних  груп,  достатній – 61% ,  низький –  4%. 
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Протягом  2018-2019 навчального року  здійснювалась  робота  в  логопедичних  

групах. Дітям,  що  відвідували  ці  групи  (групи  №3,  №11),  була  надана  

кваліфікована  допомога  вчителів-логопедів  Гончар  Т.І.  та  Колесникової  Т.І.  

Завдяки    заняттям,  які  були  направлені  на  корекцію  мовлення   та  різноманітним  

вправам, пальчиковій  та  мовленнєвій  гімнастиці  звуковимова  у  дітей значно  

покращилась. 

Робота  музичних  керівників  закладу  Махно  І.А  та  Шворак  Л.Ф.  відзначалася  

творчим  підходом  до  занять,  що  надало  змогу  продовжувати  здійснення  ранньої  

профорієнтації  дошкільників за  напрямком «Театр юного актора».  Музичні свята та 

розваги   проводились  згідно  з річним планом.  Всі заходи проводились на високому 

рівні, що свідчить про належну професійну  майстерність  музичних  керівників. 

Також  вихованці  ЗДО  брали  активну  участь  у  культурно-масових  заходах  

селища  Слобожанське:  виступи  на  урочистостях,  святах. 

        Протягом  року  робота  педагогів  проходила  в  тісному  зв’язку  з  практичним    

психологом    та  соціальним  педагогом. Заняття,  ігри  з   дітьми  полегшили  процес  

адаптації  дітей  до  умов  ЗДО  та  сприяли  соціальному  становленню  дошкільнят.  

Проведення  консультацій  та  тренінгів  для  педагогів  та батьків  вихованців  

забезпечило  тісну  взаємодію  дорослих  у  вирішенні  актуальних  питань  щодо  

пізнавального  розвитку  та  психологічного  стану  дітей.   

У 2019 році до школи йде 84  вихованці  закладу.  Практичним психологом  

Сафроновою   С.М.  була  проведена  діагностика  рівня  готовності  старших  

дошкільників  до  навчання  у  школі. Результати діагностики показали, що високий 

рівень готовності  мають 44%  дітей,   достатній – 30%, середній – 24%,  низький  рівень 

– 2%.  1  дитина  6-річного  віку  залишається  в  закладі  на  наступний навчальний  рік. 

Достатньо уваги у роботі закладу приділялося  наступності дошкільної  та 

початкової освіти.  Підвищуючи рівень мотиваційної готовності дітей до навчання в 

школі, вихователі знайомили дітей старших груп з правилами поведінки учнів, читали 

літературні твори, проводили бесіди про шкільне  життя, ходили на екскурсії до школи. 

 

5.  Науково-методична  робота 

Протягом  2018-2019  навчального  року  у  закладі  забезпечено  діяльність  таких  

методичних  структур  як:  творча  група  «Пошук»,  методичне  об’єднання  вихователів  

груп  раннього  віку,  методичне  об’єднання  вихователів  груп  молодшого та 

середнього віку, методичне об’єднання вихователів груп старшого  віку.   

Протягом  2018-2019  навчального  року педагогічний  колектив  ЗДО   продовжив  

працювати  над   Програмою  обласного   науково-методичного проекту  «Освітні 

стратегії  соціалізації  особистості  громадянського  суспільства»,  загальносадовою  

науково-методичною проблемою громади  «Освітні  стратегії  діяльності  педагогічних  

колективів  дошкільних  навчальних  закладів  зі  збереження  духовного,  морального 

та  фізичного  здоров’я учасників  педагогічного  процесу  як  чинника  соціалізації  
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особистості»  та  проблемою  ЗДО  №1 «Створення гуманістичного освітнього простору 

навчального закладу як чинника успішної соціалізації дошкільників».  У  вересні  2018 

року  розпочалася  робота  над  ІV  її  етапом – коригуючим,  на   вирішення  завдань  

якого  була  направлена  діяльність  творчої  групи  закладу «Пошук».  Робота членів 

творчої групи була  скоординована  навколо наступних  питань: 

 аналіз і корекція накопиченого педагогічного досвіду, визначення його 

основних ідей для широкого впровадження;  

 аналіз матеріалів попередніх результатів діагностики рівня розвитку соціальних 

компетенцій дошкільників та їхніх  освітніх досягнень;  

 вивчення та експертна оцінка накопиченого педагогічного досвіду. 

Так, членами  творчої  групи  було  проаналізовано накопичений педагогічний 

досвід  педагогів  закладу  з  питань формування  соціальних  компетенцій  дитини-

дошкільника  і  окреслено  основні шляхи для широкого впровадження  даних  наробок.  

Також  було  вивчено   результати  проведення діагностування  рівня  сформованості 

соціальної  компетенції  дітей,  які  свідчать  про  ефективність  роботи,  яка  

проводиться  в  закладі,  з  означеного  питання. Так, станом  на  травень  2019  року  

високий   рівень  сформованості  соціальної  компетенції  мають  25%  вихованців  

закладу,  достатній  рівень – 43%,  середній  рівень – 32%.  У  вересні  показники  

становили:  високий  рівень – 10%,  достатній – 30%,  середній – 48%,  низький -  12%. 

Робота  методичного  об’єднання  вихователів  груп  молодшого  та середнього  

дошкільного  віку протягом  2018-2019 навчального року  була скоординована  навколо  

теми  «Формування морально-етичної поведінки у дошкільників  як  складової  

соціалізації».  Членами  методичного  об’єднання  були  розроблені рекомендації щодо 

організації  предметно-розвивального  середовища  для  реалізації  завдань  формування 

морально-етичної  свідомості  дошкільників  та  щодо  планування  роботи  з  питань  

формування морально-етичної  свідомості  дошкільників.  Також   члени  об’єднання  

уклали  каталог дидактичних ігор та  вправ з формування морально-етичної поведінки 

у дошкільників. 

Діяльність  методичного  об’єднання  вихователів  груп  старшого дошкільного 

віку  протягом  навчального  року була  направлена  на  розв’язання питання  

«Активізація пізнавальної діяльності дошкільників шляхом залучення  до пошуково-

дослідницької діяльності та експериментування». Результатом  діяльності  МО  стала  

розробка  методичних  порад  для  вихователів   щодо  організації пошуково-

дослідницької діяльності та експериментування з   дошкільниками  та  упорядкування  

картотеки  дослідів  та  експериментів  для  дітей  дошкільного  віку.   

Тематика  педагогічних  рад  та  всіх  методичних  заходів    відповідала річним  

завданням     дошкільного    закладу    та      вимогам    програми     розвитку     дитини 

дошкільного  віку «Українське  дошкілля». 

        Вчасно  надані  консультації  з Консультаційного  центру  сприяли творчій, 

активній  роботі  педагогічного  колективу. 

Для підвищення педагогічної кваліфікації здійснювалась підписка на періодичні 

фахові  видання:  журнали «Дошкільне виховання», «Дошкільний  навчальний  заклад»,  

«Палітра педагога», «Нива  знань», комплект  «Зразковий  дошкільний заклад».  

Методичний кабінет та  групові  приміщення протягом  року  поповнювалися новою 

методичною літературою, посібниками. 

Протягом 2018-2019  навчального року наш  заклад  був  активним  учасником  

методичних  заходів  для  ЗДО  Слобожанської  ОТГ. 

Так,  12.02.2019 р. на  базі  закладу  був  проведений  семінар-практикум   для  

інструкторів  з  фізкультури ЗДО Слобожанської  ОТГ  на  тему «Форми  фізкультурно-

оздоровчої  роботи  у  режимі  дня  ЗДО». Метою  заходу було: активізація  та  
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систематизація знань педагогів щодо теоретичних та практичних аспектів організації 

різних  форм  фізкультурно-оздоровчої  роботи  в  режимі дня закладу  дошкільної  

освіти;  демонстрація  досвіду  роботи  ЗДО №1  щодо  питання,  яке  опрацьовується  

на  семінарі-практикумі  з  метою  його  поширення;  налаштування  педагогів  на  

постійних  пошук  нового  в  навчально-виховному  процесі,  формування  

індивідуального  стилю  діяльності.   17.05.2019 р.  на  базі  закладу був  проведений  

семінар-практикум   для  вихователів   ЗДО Слобожанської  ОТГ  на  тему  «Формування  

соціальної  компетентності  дошкільників   у  процесі  експериментально-дослідницької  

діяльності»,  який  мав  на  меті  активізувати  знання педагогів щодо організації  роботи  

з  питань формування  соціальної  компетентності  дошкільників   у  процесі  

експериментально-дослідницької  діяльності,  сприяти підвищенню професійного 

рівня педагогів  та  якості  здобуття  дошкільної  освіти,  створити оптимальні умови 

для реалізації завдань з означеної проблеми.  Організація  і  проведення  цих  заходів  

були  високо  оцінені  їх  учасниками  та відзначені  наказами гуманітарного відділу    

Слобожанської   селищної  ради  «Про  підсумки  проведення  семінару-практикуму  

інструкторів  з  фізкультури  ЗДО Слобожанської  ОТГ з  теми  «Форми  фізкультурно-

оздоровчої  роботи  у  режимі  дня  ЗДО»  №7  від  19.02.2019 р.  та  «Про  підсумки  

проведення  семінару-практикуму  вихователів   ЗДО Слобожанської  ОТГ  

«Формування  соціальної  компетентності  дошкільників   у  процесі  

експериментально-дослідницької  діяльності»  №28  від  22.05.2019 р. 

Також  протягом  навчального  року  методичною  службою  закладу  було  

узагальнено педагогічний  досвід   вихователя  Євпак  Л.І.  і  оформлено  у   навчально-

методичний  посібник  «Формування  національно-патріотичної  свідомості 

дошкільника  як  складової соціалізації  особистості». Автор  розробки  запропонувала  

реалізацію  роботи  з   питань національно-патріотичного виховання  дошкільників  в  

рамках  проекту  «Школа  маленьких  патріотів»,  метою  якого  є  супровід  дітей  

дошкільного віку  на шляху до становлення громадянськості та патріотизму як 

компетенцій, необхідних для успішної соціалізації підростаючої особистості. Дану  

методичну  розробку  було  розглянуто  та  схвалено  науково-методичною  радою  

комунального  закладу  вищої  освіти  «Дніпровська  академія  неперервної  освіти»  

Дніпропетровської  обласної  ради»  (витяг  з  протоколу  від  28.02.2019 р. №2 засідання  

науково-методичної  ради  КЗВО «ДАНО» ДОР»). 

 

6.  Медичне  обслуговування 

Медичне обслуговування  здійснювалося  медичним  персоналом  у  складі  лікаря  

Шабельної  Н.О.,  сестри медичної старшої Татарової  Т.П.  та  сестри медичної з  

дієтичного  харчування  Бологової  С.Г.  Основними  напрямками  роботи  стали  

дотримання санітарно-гігієнічного режиму в приміщенні і на території, проведення  

оздоровчо – профілактичної  роботи  та  організація  харчування. 

Також  медичним  персоналом  планомірно проводилися антропометричні виміри   

дітей: групи раннього віку - 1 раз у квартал, садові групи - 2 рази на  рік. Проводився 

огляд дітей на педикульоз один раз на 10 днів.  

Згідно з  наказом МОЗ України від 30.01.01р. «Про порядок профілактичних 

щеплень в Україні» відповідно до віку дітей у закладі проводилися профілактичні 

щеплення після письмової інформованої  згоди батьків та огляду дитячого педіатру. 

Постійно проводився моніторинг захворюваності дітей ЗДО. 

Під особливим контролем був температурний режим приміщень,  який  в  зимовий 

період дотримувався постійно. 
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Медичне обслуговування педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу  

здійснювалось  згідно  з  планом. Протягом  навчального  року  працівники двічі  

пройшли  поглиблений медичний   огляд. 

Протягом  року  здійснювалась  робота  в  групах  для  частохворіючих  дітей  

(групи  №5,  №12). Заходи,  які  були розроблені  медичним  персоналом    (масажі,  

прийом настоянки елеутерококу, полоскання горла відваром трав та  ін.),  забезпечили  

зміцнення  імунітету,  покращення  стану  здоров`я  дітей,  що відвідували   ці  групи. 

 

7. Організація  харчування 
Робота з організації харчування дітей в ЗДО протягом  року  здійснювалася згідно 

з Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах»  № 1591  від  22.11.2004 р.  зі   змінами, Інструкції 

з організації харчування дітей у ДНЗ  №298/227  від 17.04.06 р.  зі  змінами  №202/165  

від  26.02.13 р. 

Середня  вартість  харчування  протягом  навчального  року  становила  35,13 грн.,  

20  грн.  з  яких  сплачували батьки,  решту – селищна  рада. 

Харчування в  закладі протягом навчального року було наближеним до 

раціонального і  здійснювалося відповідно до примірного двотижневого меню, 

проводився аналіз вартості харчування однієї дитини в день та виконання норм 

харчування.  

В  дошкільному  закладі  протягом  навчального  року  було забезпечено  

виконання  норм  харчування  по  основних  продуктах  у  середньому  на  98%. 

У  закладі харчувалися діти пільгових категорій.  Так  у  2018-2019  н.р.   

безкоштовним  харчуванням  були  забезпечені:   діти  УБД – 7  чол.,  діти  з  

малозабезпечених  родин –  3  чол.  50% від загальної суми  вартості   за  харчування  

сплачували  батьки  дітей  з  багатодітних  родин –  17  чол. 

 

8.   Організація роботи з сім’ями вихованців 
Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців 

закладу. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, 

стимулювали їх прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У кожній 

групі на початку навчального року було оформлено батьківські куточки, в 

яких  регулярно змінювався інформаційний матеріал. Батьки постійно мали змогу 

тримати на контролі харчування дітей, в кожній групі щодня вивішується  меню, яке 

зберігається протягом місяця.  

Батьки мали змогу  спостерігати  за  організацією  роботи  закладу, знаходити  

відповіді на  запитання  щодо виховання  і  розвитку  дітей  на  сайті  закладу,  який  

регулярно  оновлюється  матеріалами з питань  дошкільної  освіти.   

Участь у спільних святах, конкурсах та виставках закладу сприяла зацікавленості 

батьків до роботи з їх дітьми у дошкільному закладі. Слід  особливо  відмітити  роботу  

вихователів  Євпак  Л.І.,  Довгань  І.Д.,  Таранової  А.А,  Тупікової  С.В.  та  Губи  І.В.  

з  даного  питання  і  подякувати   батькам  груп  №4,  №11,  №8, №9   за   активність   у   

підготовці  проведення   семінарів,  свят   та    інших    заходів 

 групового  і  загальносадового  масштабу. 

 

9. Система роботи щодо соціального захисту дитини 
Заклад  дошкільної  освіти є державним закладом, у якому суворо дотримуються 

вимоги  щодо забезпечення прав дитини, які закріплені у таких державних документах  

як  Конституція України,  Конвенція ООН про права дитини,  закон України «Про 

охорону дитинства». 
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Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2018 року було проведено 

соціальне опитування сімей  та  складено соціальний паспорт  закладу.  З батьками  

була  проведена роз'яснювальна робота щодо права користування пільгами.   

 

10. Організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та 

обліку дітей  дошкільного  віку  на території  обслуговування. 
Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту» (ст.19), «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (ст.32), на підставі листа Міністерства освіти і науки 

України від 07.05.2007 року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного 

віку», рішення виконавчого  комітету  Слобожанської селищної ради №312  від  

15.08.2018 р. «Про  організацію обліку  дітей  шкільного  та  дошкільного  віку  у  2017 

році»  в закладі  наказом  завідувача   (наказ  №27/01-02  від  10.07.2018 р.) створено 

робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, що мешкають на території, закріпленій 

за дошкільним навчальним закладом, до складу якої входять всі педагоги ЗДО. 

 

11. Охорона  праці  та  безпека  життєдіяльності 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітнього процесу 

закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної 

поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайних ситуацій; формування 

знань про правила самозбереження, дорожнього руху, протипожежної безпеки  тощо. 

На нарадах при завідувачу постійно  розглядались питання щодо попередження 

дитячого травматизму. 

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем адміністрації 

та медичного  персоналу. 

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності 

працівників. Систематично видаються накази з охорони праці. Регулярно проводяться  

інструктажі з техніки безпеки. Для працівників розроблені і видані інструкції з охорони 

праці та посадові інструкції, які зберігаються на робочих місцях.           

Для проведення роботи з дітьми  з питань безпеки життєдіяльності  педагоги  

закладу  забезпечені  достатньою  кількістю  дидактичного матеріалу.  У батьківських 

куточках висвітлювалася  інформація  відповідної  тематики. 

Відповідно  до  річного  плану  роботи  у  закладі  протягом  року  були  проведені  

«Тижні  безпеки  дитини»  (листопад, травень), метою  яких  було  поліпшення  якості  

навчально-виховної  роботи  з дітьми  з  питань  особистої  безпеки  та  захисту  життя;  

пропаганда  здорового  та  безпечного  способу  життя  серед  дітей  та  батьків;  

вироблення   у  дітей  дошкільного  віку  умінь  та  навичок  щодо  захисту  свого  життя  

і  здоров’я  під  час  надзвичайних  ситуацій. 
 

12. Соціальний захист, збереження та зміцнення  здоров’я працівників 

 У Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є 

перелік посад працівників ЗДО, яким надається додаткова відпустка до від 3 до 7 

календарних днів. 

Відповідним  категоріям працівників  надається  соціальна  відпустка. 

Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням 

матеріальної допомоги на оздоровлення. 

Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листкам 

непрацездатності. 

Працює  система  преміювань,  заохочень,  надбавок  і  доплат. 
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13. Розгляд  звернень  громадян 

Згідно  Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указ 

Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації 

громадянами конституційного права на звернення»  в  закладі  заведені журнал обліку 

особистого прийому громадян  та журнал  реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян.   
 

14.  Зміцнення  матеріально-технічної  бази  ЗДО 
У  2018-2019 н.р.  фінансово-господарська діяльність у закладі здійснювалась 

згідно з річним планом.   Протягом  року  за допомогою бюджетних коштів була 

зміцнена матеріально-технічна база закладу. Протягом  навчального  року   придбано: 

обладнання,  у т.ч технологічне – 45 620,01 грн. 

канцтовари – 13 743,00 грн. 

меблі – 148 742,00 грн. 

кухонний  інвентар – 4 243,65 грн. 

посуд  дитячий – 5 666,00  

медикаменти – 6 750,00 грн. 

м’який  інвентар – 108 335,63 грн. 

халати  та  головні  убори -10 435,00 грн. 

штори  тюлеві  та  ламбрекен -  12 272,00 грн. 

засоби  для  прання  та  миття – 14 634,00 грн. 

камера  морозильна – 9798,96 грн. 

м’ясорубка – 18 340,00 грн. 

піч  подова  електрична – 28 052,00 грн. 

стелажі  та  столи   з  нержавіючої  сталі – 23 275,00 грн. 

багатофункціональний  пристрій  EPSON – 6 550,00  грн. 

встановлення  протипожежних  дверей – 16 600,00 грн. 

розробка проектної  документації  на  монтаж системи блискавкозахисту- 

12 875,00 грн.   

іграшки – 68 420,00 грн. 

спортивний  інвентар – 10 130,00 грн. 

підписка на  періодичні  видання – 12 705,56 грн. 

миючі  засоби  та  господарчі  товари  - 27 767,60  грн. 
 

Вважаємо, що роботу педагогічного  колективу протягом  2018-2019 н.р.  можна   

визнати  проведеною  на  достатньому  рівні. Але  разом  з  тим  слід продовжувати  

роботу  з  педагогами щодо  підвищення  компетентності  з  питань організації  

життєдіяльності дошкільників  та  розвивального  середовища  в  закладі.  Необхідно  

також  активізувати  роботу  методичного  кабінету  щодо  вивчення,  узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду  педагогів  закладу,  у  тому  числі  і  з  

питань  розвитку соціальних компетенцій особистості.  Потрібно  підвищувати 

професійний рівень педагогічних працівників з урахуванням вимог  чинного  

законодавства  у  сфері  дошкільної   освіти,   Базового  компоненту  дошкільної  освіти  

та  чинних програм розвитку дітей  дошкільного віку, впроваджувати в освітній  процес  

нові прогресивні  ідеї  та  інноваційні  технології.   
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ІІ. Завдання на навчальний рік  

та оздоровчий період 
 

У  2019-2020  н.р. колектив  закладу  розпочинає роботу над  V  етапом  

(підсумковим)  Програми  обласного  науково-методичного  проекту «Освітні  

стратегії  соціалізації  особистості  громадянського  суспільства»;  загальносадової  

науково-методичної проблеми громади  «Освітні  стратегії  діяльності  педагогічних  

колективів  дошкільних  навчальних  закладів  зі  збереження  духовного,  морального 

та  фізичного  здоров’я учасників  педагогічного  процесу  як  чинника  соціалізації  

особистості»;  проблеми  ЗДО  №1 «Створення гуманістичного освітнього простору 

навчального закладу як чинника успішної соціалізації дошкільників».  

Завдання  роботи  на  V  етапі: 
 узагальнення перспективного педагогічного досвіду;  

 підбиття підсумків роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації  

дошкільників;  

 аналіз  матеріалів моніторингу; 

 підготовка підсумкового заходу (конференція, методичний фестиваль тощо); 

 обмін досвідом з  питань  формування  соціальних  компетенцій  у  дітей  

дошкільного  віку між закладами  дошкільної  освіти  Слобожанської  ОТГ. 

 

Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо  організації 

діяльності  закладів   освіти,  що  забезпечують  здобуття  дошкільної  освіти  у 

2019/2020  навчальному  році»  (додаток  до  листа  МОН    від   02.07.2019 №1/9-419), 

на  основі  аналізу  роботи  за  рік  з  урахуванням  виявлених  проблем  і  потреб  

закладу  у 2019–2020 навчальному  році  освітній  процес в закладі  направлений  на  

розв’язання  таких  проблем: 
 

 Реалізація  ідей  освіти  для сталого розвитку  в  закладі  дошкільної  освіти. 
 

 Створення сучасного освітнього простору ЗДО як гаранту готовності 

дошкільника  до  умов  Нової  української  школи. 
 

 Активізація пізнавальної діяльності дошкільників шляхом залучення  до 

пошуково-дослідницької діяльності та експериментування. 
 

 Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через 

удосконалення якості методичного супроводу. 

 

Завдання  літнього  оздоровчого  періоду: 

 Формування  високої  опірності  організму  дітей  різним захворюванням. 
 

 Створення  умов,  що  забезпечують  охорону  життя  і  здоров'я  дітей. 
 

 Виховання  стійкого  інтересу  дитини  до  активної  рухової  діяльності. 
 

 Закріплення,  уточнення,  розширення  запасу  набутих  упродовж  навчального  

року  знань. 
 

 Забезпечення  позитивного  емоційного  стану  дитини. 
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ІІІ.  Методична  робота  з  кадрами 
 

№ 

з/п 

 

 

Заходи 

 

Дата 

 

Відпові-

дальний 

 

Форма 

прове-

дення 

Резуль-

тат 

 
 

Засідання  педагогічної  ради 

1 Пріоритети  та  перспективи  в 

роботі ЗДО на 2019-2020 н р. 

1. Про  виконання  рішень  

засідання попер. педради. 

2. Підведення підсумків літньої  

оздоровчої кампанії - 2019. 

3.Завдання педагогічного 

колективу на V етапі Програми  
обласного  науково-методич-

ного  проекту «Освітні  стратегії 

соціалізації  особистості  

громадянського  суспільства»; 

загальносадової  науково-

методичної  проблеми громади 

«Освітні  стратегії  діяльності  
педагогічних  колективів  ЗДО 

громади  зі  збереження  

духовного,  морального та  

фізичного  здоров’я учасників  

педагогічного  процесу  як  

чинника соціалізації особис-

тості»;  проблеми  ЗДО  №1    

«Створення гуманістичного 
освітнього простору  навчаль-

ного закладу як чинника 

успішної соціалізації дошкіль-

ників».  

4.Щодо  організації діяльності  

закладів   освіти,  що  забез-

печують  здобуття  дошкільної  

освіти  у 2019/2020 н.р. 
5.Обговорення та затвердження 

плану  роботи ЗДО на 2019-2020 

н.р. 

6. Обговорення та затвердження 

освітньої програми ЗДО на 2019-

2020 н.р. 

7.Затвердження  розкладу  занять 
(згідно з вимогами наказу  

МОН). 

8. Затвердження  освітніх  про-

грам  та  форм  планування 

освітнього процесу педагогами. 

9. Різне. 

Серпень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

 

лікар 

 

 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методист 

 

 

 

Завідувач 

 

 

Завідувач 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

 

доповідь 

 

доповідь 

 

 

доповідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист МОН  

№ 1/9-419 

 від 

02.07.2019 р. 

   
План 

 
 

Освітня  

програма 
 
 

Наказ МОН 

№446  від 

20.04.2015р. 
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2 
Реалізація  ідей  освіти  для 

сталого розвитку  в  закладі  

дошкільної  освіти. 

1. Про  виконання  рішень  

засідання попер.  педради. 

2. Основні положення 

концепції сталого розвитку  

3. Методичні засади курсу 

«Освіта для сталого розвитку» 

для дошкільнят. 

4. Роль співпраці з родинами у 

вирішенні завдань освіти для 

сталого розвитку 

5. Різне. 

 

листопад 

 

 

 

 

завідувач 

 

методист 

 

методист 

 

 

завідувач 

 

 

 

 

 

 
Інформація  

 

доповідь 

 

доповідь 

  

круглий  

стіл 

 

 

3 
Створення    сучасного освіт-

нього   простору  ЗДО  як 

гаранту   готовності дошкіль-

ника  до  умов  Нової 

української школи. 

1. Про  виконання  рішень 

засідання  попер.  педради. 

2. Основні засади концепції 

«Нової української школи». 

3. Круглий  стіл  

«Заклад  дошкільної  освіти – 

Нова  українська  школа: 

перезавантаження» (шляхи  

співпраці). 

4. Психологічна готовність 

старших дошкільників до 

викликів початкової школи. 

5.Різне. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

лютий 

 

 

 

 

 

 

Завідувач 

 

Методист 

 

Методист, 

вихователі 

 

 

Практ. 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Доповідь 

 

доповідь 

 

обговорен

ня  

 

 

Інформа-

ція  

 

 

 

4 
 Підсумки  та  здобутки  ЗДО  

за 2019 – 2020 н. р. 

1. Про  виконання  рішень 

засідання попер.  педради. 

2.Підсумок роботи ЗДО на V 

етапі Програми  обласного  

науково-методичного  проекту 

«Освітні  стратегії  соціалізації  

особистості  громадянського  

суспільства»;  загальносадової  

науково-методичної  проблеми  

громади «Освітні  стратегії  

діяльності педагогічних 

колективів ЗДО  зі  збере-

ження духовного, морального 

та фізичного  здоров’я 

учасників  педагогічного  про-

 

травень 

 

 

 

методист 

 

 

завідувач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доповідь 

 

 

доповідь 
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цесу  як  чинника  соціалізації  

особистості»;   

проблеми  ЗДО  №1 «Ство-

рення гуманістичного освіт-

нього простору  навчльного 

закладу як чинника успішної 

соціалізації дошкільників».  

3. Проблеми готовності  дітей  

старшого  віку  до  шкільного  

навчання. 

4. Заходи по підготовці 

дошкільного закладу до 

літнього оздоровчого періоду. 

5. Обговорення та 

затвердження плану освітньої 

роботи ЗДО на літній  

оздоровчий  період - 2020. 

6. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі 

психолог 

 

завідувач 

лікар 

 

 

завідувач 

 

 

 

 

 

 

 
результати 

діагносту-

вання 

 

обговорен

ня  

 
план  

 

Підвищення  педагогічної  компетентності 
 

1 Семінар «Дошкільнятам – 

освіту для сталого  розвитку:  як 

створити ситуацію вибору та 

розвивати критичне  мислення» 

Січень методист семінар  

2 Педагогічний  геокешинг   
«У  пошуках  освітніх  скарбів» 

Жовтень Методист 

 

 

тренінг  

3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Консультації 
 

«Ігрова  діяльність  дошкіль-

ників: сучасний  формат»  
 

«Соціо-ігрова  педагогіка: 

загравання  чи  природний  

розвиток?» 
 

 «Освіта для сталого  розвитку: 

організація  роботи  з дітьми» 
  
«Мотивація  до  дії  як  основа  

формування  сталого  способу  

життя» 
 

«Лепбук:  розвивальні 

можливості  та  методика 

використання» 
 

«Дитячий  садок  і  Нова  

українська  школа:  як  

прокласти  місток» 

 

 

вересень 

 

 

жовтень 

 
 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

 
січень 

 

 
лютий 

 

 

 

 

 

методист 

 

 

методист 
 

 

 

 

методист 

 

 

методист 

 

 

методист 

 

 
методист 

 

 

 

 

 

Консуль-

тації 
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«Інтелектуальні  карти  в  

самоосвітній  діяльності  

педагога» 
 

«Досвід впровадження 

інноваційної технології  

О.І. Савенкова «Дитяче 

дослідження як метод 

навчання дошкільників» 
 

«Lego-конструювання  в  

освітньому  просторі  ЗДО» 

березень 

 

 
 

квітень 

 

 

 
 

травень 

методист 

 
 

 

 

методист 

 

 

 
методист 

4 Педагогічні  години 
 

- Про  підготовку  до  

проведення  групових  

батьківських  зборів. 

- Опрацювання  нормативних  

документів  з  атестації  пед. 

кадрів. 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач 

 

 

Методист 

 

педгодина 

 

 

 

- Звіти  про  проведення  

діагностики  рівня  сфор-

мованості  компетенцій за  

освітніми  лініями Базового  

компонента  дошкільної  

освіти. 

 

Жовтень 

 

Методист 

Вихов-лі 

 

 

  

- Огляд новинок  метод. 

літератури. 

- Затвердження  сценаріїв  і  

заходів  щодо  підготовки  до  

проведення  новорічних  свят. 

 

Листопад 

 

 

 

Методист 

 

Муз. кер 

  

- Звіти  педагогів  про  

проходження  курсової  

перепідготовки. 

- Про  підготовку  до  

проведення  тематичного  

тижня  «Моя Україна» 

 

Грудень 

 

 

 

Методист 

 

 

Вихов-лі 

 

 

  

-  Затвердження  сценаріїв  і  

заходів  щодо  підготовки  до  

проведення  свята  

«Привітаємо  матусю». 

 

Січень 

 

Муз. кер. 

Методист 

 

  

- Про  підготовку  до  прове-

дення  Шевченківських  днів. 

-  Огляд новинок   метод. 

літератури. 

 

Лютий 

 

Методист 

 

Методист 

 

  

 - Гра-тренінг «Знайдемо вихід 

разом» 

- Про  результати  проведення    

конкурсу  «Дитсадок – родина: 

кроки до партнерства».   

 

Березень 

 

Практ. 

психолог 

 

Методист 
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- Звіти  педагогів  про  

проходження  курсової  

перепідготовки. 

- Про  підготовку  до  

проведення  групових  

батьківських  зборів. 

 

Квітень 

 

 

 

Вихов-лі 

 

 

Завідувач 

 

  

- Звіти  про  проведення  

діагностики  рівня  сфор-

мованості  компетенцій за  

освітніми  лініями Базового  

компонента  дошкільної освіти 

в Україні. 

- Підготовка  до  літньої  

оздоровчої  кампанії – 2020. 

 

Травень 

 

 

Вихов-лі 

 

 

 

 

Завідувач 

лікар 

  

 

5 

Анкетування педагогів 

«ІК-технології в  роботі  

педагога»  

 «Готовність педагога до 

інновацій» 

 

Жовтень 

 

Лютий  

 

 

Методист  

Анкету-

вання 

 

 

 

6 

 

З метою розширення кругозору 

педпрацівників систематично 

інформувати про новинки в 

методичній літературі та 

періодиці. 

протягом 

року 

 

методист наради, 

консуль-

тації 

 

 

7 

Аналіз,  узгодження   та   при 

необхідності  корекція планів 

освітньої   роботи    з 

урахуванням   індивідуальних 

особливостей.  

протягом 

року 

 

 

методист Аналіз, 

консуль-

тації, 

бесіди 

 

8 Організувати  наставництво:  

Губа  І.В. – Обора  Ю.Г  

Протягом 

року 

Завідувач, 

методист 

Наказ,  

індивідуальні 

плани  

співпраці 

молодого 

педагога і 

наставника  

 

 

Розвиток  професійної  творчості 

 

1 

Продовжити  роботу  творчої  

групи «Пошук» щодо 

вирішення завдань  V етапу 

Програми  обласного  науко-

во-методичного  проекту 

«Освітні  стратегії  соціалізації  

особистості  громадянського 

суспільства»  

(за планом -Додаток 2). 

 

протягом  

року 

 

методист засідання  
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2 

Організувати    роботу  

методичних   об`єднань 

вихователів: 

 МО  вихователів груп  

раннього  віку 

 МО  вихователів груп 

молодшого та середнього  

дошкільного  віку 

 МО  вихователів  груп 

старшого  віку  

(за  планом - Додаток 3). 

протягом  

року 

Методист, 

керівники 

МО 

засідання  

3 Конкурс   

«Дитсадок – родина: кроки до 

партнерства»   

(згідно  з положенням -

Додаток 8). 

 

 Лютий 

 

 

Методист 

 

конкурс 

 

4 Школа  педагогічної  

майстерності   

«Ділимося  досвідом» 

Протягом  

року 

Методист 

Вихователі 

Колектив-

ні  

перегляди 

 

 

Самоосвіта 
 

 

1 

Підвищення рівня  

психолого-педагогічної  

культури  педагогів,  

розширення  їх  знань  з  

проблеми,  над  якою  

працює  дошкільний  

заклад,  область.  

 

Протягом  

року 

 

Методист, 

психолог 

 

 

 

 

самоосвіта 

 

 

2 

Залучити  педагогів  до 

обміну  досвідом  щодо 

підходів  до  створення  

сучасного  освітнього  

простору  ЗДО, реалізації  

завдань освіти для сталого 

розвитку,  організації 

пошуково-дослідницької 

діяльності  з  дітьми,  

впровадження  інновацій-

них  освітніх  та  

здоров’язбережувальних  

технологій  тощо. 

 

Протягом  

року 

 

Методист 

 

обмін  

досвідом 

(колект. 

перегляди, 

взаємовід-

відування, 

співбесіди 

тощо) 

 

 

3 

Визначити  з  педагогами  

індивідуальну  програму  

самоосвіти. 

 

вересень 

 

Методист 

 

самоосвіта 

 

4  
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Атестація,  курси  підвищення  кваліфікації 
 

1 Провести  атестацію  педа-

гогічних  працівників: 
 

-видати  наказ  «Про  ство-

рення  атестаційної   

комісії»; 

- І-ше  засідання  

атестаційної  комісії; 

-складання  списків  пед. 

пра-цівників,  що  

підлягають  атестації; 

-видати  наказ «Про 

атестацію педагогічних  

працівників  у  2019-2020 

н.р.»; 

-скласти графік  роботи  

атестаційної  комісії; 

- оформити  стенд  

«Атестація  педагогічних  

працівників  у  2019-2020  

н.р.»; 

- складання  індивідуальних  

планів  проходження  

атестації  педагогічних  

працівників; 

- ІІ-ге  засідання  

атестаційної  комісії; 

- вивчення  професійної  

діяльності  педагогічних  

працівників,  що  проходять  

атестацію у  2019-2020 н.р.; 

- подання  до  атестаційної  

комісії  характеристик  дія-

льності  педагогічних  пра-

цівників;  

- ІІІ-тє  засідання  атес-

таційної  комісії; 

- оформлення та  видача 

атестаційних  листів; 

- VІ-те  засідання  атес-

таційної  комісії; 

- видання  наказу «Про 

підсумки атестації 

педагогічних працівників у 

2019-2020 н.р.» 

 

 

 

до 20.09. 

 

 вересень 

 

до 10.10. 

 

 

 

до 20.10. 

 

 

до 20.10. 

 

жовтень 

 

 

до 20.10. 

 

  

жовтень 

 

до 15.03. 

 

 

 

до 01.03. 

 

 

 

березень 

 

до 25.03. 

 

березень 

 

до 30.04. 

 

 

   

2 Атестувати  педагогів: 

вихователів –  

Лапу І.К.,  Тупікову  С.В.  

Жовтень-

квітень 

Атестацій

на  комісія 
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3 З метою  підвищення   тео-

ретичного рівня та фахової 

підготовки   направити   у 

2020 році на курси 

підвищення кваліфікації 

при КЗВО ДАНО:     

завідувача - Гніду  Т.В.,  

вихователів – Губу І.В., 

Трубчиніну  Т.П. 

 

протягом 

2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

методист курси  

 

Моніторинг  рівня  компетентності 
 

1 Вивчення рівня  сформова-

ності  компетенцій  дітей  

за  освітніми  лініями 

Базового  компонента  

дошкільної  освіти  в  

Україні.  (Усі  групи) 

Вересень 

Травень 

Методист,  

вихователі  

Діагносту-

вання 

 

 

2 Вивчення  рівня  

дошкільної  зрілості  як  

запоруки  готовності  до  

навчання  в  школі.  

(Групи  старшого  віку) 

Травень Методист,  

вихов-лі, 

практ. 

психолог 

Діагносту-

вання 

 

 

3 Вивчення  розвитку  про-

фесійної  компетентності  

педагогів  у  рамках  

проведення  тематичного,  

оглядово-оперативного,  

вибіркового  контролю 

Протягом  

року 

Завідувач,

методист 

Спостере-

ження,  

контроль  
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ІV. Вивчення  стану  організації  життєдіяльності  дітей 
 

 

№ 

 

Теми  контролю 

 

Дата 

Відпові-

дальний 

Форма 

прове-

дення 

Резуль- 

тат 

1 Готовність груп до нового 

навчального року. 

 Завід. 

методист 

Темат. 

контр. 

До 

наради 

2 Ведення  ділової документації  

педагогів.      

Жовтень 

Березень  

Завід. 

Методист 

Огляд.- 

опер.       

Довідка 

3 Створення  передумов  для  

впровадження  в  роботу   закладу  

ідей  освіти  для сталого розвитку. 

листопад Завід. 

Методист 

Темат. 

контр. 

Довідка 

до пед. 

ради 

4 Інформативне  наповнення  батьків-

ських віталень у всіх вікових групах. 

Листопад  

Квітень 

Завід. 

Метод. 

Огляд.-

операт. 

Довідка 

5 Виконання рішень засідання 

педагогічної ради. 

Листопад 

Лютий 

Травень 

Завід. 

Метод. 

 

Огляд.-

операт. 

контр. 

Інф. до  

пед. 

ради 

6 Стан  організації  роботи  в  закладі 

щодо  підготовки  старшого дошкіль-

ника  як  майбутнього  учня  НУШ.  

Лютий Завід. 

Метод. 

Темат. 

контр. 

Довідка 

до пед.р. 

7 Вивчення  функціонування групи  

№ 8 

Січень Завід. 

Метод. 

Компл. 

контр.  

Довід-ка, 

наказ 

8 Виконання режиму дня. Раз/кварт. Завід. 

Методист 

Огляд.-

опер.       

Довідка 

9 Виконання Інструкції з організації 

харчування дітей у ДНЗ  №298/227 
зі  змінами  №202/165  

Раз/кварт. Завід. 

Методист 

Огляд.-

опер.       

Довід-ка 

10 Виконання  Інструктивно-методич-

них  рекомендацій «Організація 

роботи та дотримання вимог з 

питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах 

дошкільної освіти» (Додаток до листа 

МОН від 14.02. 2019 № 1/11-1491) 

Раз/кварт. Завід. 

Методист 

Огляд.-

опер.       

Довід-ка 

11 Виконання    Інструктивно-методич-

них  рекомендацій  «Фізичний  

розвиток  дітей в  умовах ДНЗ» 
№1/9-563 від 16.08.10 р.  та «Органі-

зація  фізкультурно-оздоровчої  

роботи  у  дошкільних  навчальних  
закладах»  №1/9-456 від 02.09.16 р. 

Раз/кварт. Завід. 

Методист 

Огляд.-

опер.       

Довід-ка 

12 Якість планування  освітньої 

роботи  з  дітьми. 

щомісяця Завід. 

Методист 

Персона-

льн. контр.     
Індив. 

бесіда 

13 Вивчення роботи педагогів, які 

атестуються. 

Листопад -

березень 

Завід. 

Методист 

Спостер, 

відвідув. 

Інф.для  

АК 

14 Аналіз  занять  та  інших  форм  

навчально-пізнавальної  діяльності. 

протягом  

міс. 

Метод. 

Завід. 

Вибірк. 

контр. 

Картка  

аналізу 

15 Оснащення  та готовність  груп  до  

літнього  оздоровчого  періоду. 

Травень Завід. 

Методист 

Лікар  

Огляд.-

опер.       

Довідка 
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Графік 

вивчення  стану  організації  життєдіяльності  дітей 
 

      

Види і теми 

контролю 

Місяці Форма   

підведення 

підсумків ІХ Х ХІ ХІІ І ІІ ІІІ ІV V 

Тематичний контроль 
 

1. Готовність до нового 

навчального року.  

2. Створення  передумов  

для  впровадження  в  

роботу   закладу  ідей  

освіти  для сталого 

розвитку. 

3. Стан  організації  роботи  в  

закладі щодо  підготовки  

старшого дошкільника  як  

майбутнього  учня  НУШ.  

 

 

 

+ 

  

 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка  до 

наради 

 

Довідка до 

педради 

 

 

 

Довідка до 

педради 

Комплексний контроль 
 

 Вивчення      діяльності 

 групи  №8 

     

+ 

 

 

 

    

Довідка, 

наказ 

 

Персональний контроль 
  
1. Якість планування 

освітньої роботи  з  дітьми. 

2. Вивчення роботи 

педагогів, які атесту-

ються. 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

Інд. бесіда 

 

 

Інформ. для 

атест. комісії 

Оглядово-оперативний  

контроль 
 

1. Дотримання правил 

внутрішнього розпорядку. 
 

2. Виконання режиму дня. 
 

3. Стан документації 

педагогів. 
 

4. Виконання Інструкції з 

організації харчування 

дітей у ДНЗ   №298/227 

від 17.04.06 зі  змінами  

№202/165 від 26.02.13 
 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка 

 

 

Довідка 

 

Довідка 

 

 

Довідка 
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5. Інформативне  напов-

нення батьківських  

віталень  у  всіх  вікових  

групах 
 

6. Дотримання  вимог  

Інструктивно-методичних  

рекомендацій «Організа-

ція роботи та дотри-

мання вимог з питань 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у зак-

ладах дошкільної освіти» 
(Додаток до листа МОН від 

14.02. 2019 № 1/11-1491) 
 

7. Виконання    Інструк-

тивно-методичних  ре-

комендацій  «Фізичний  

розвиток  дітей в  умовах 

ДНЗ» №1/9-563 від 

16.08.10 р.  та «Орга-

нізація  фізкультурно-

оздоровчої  роботи  у  

дошкільних  навчальних  

закладах»  (№1/9-456  від 

02.09.16 р.) 
 

8. Оснащення  та 

готовність  груп  до  

літнього  оздоровчого  

періоду. 
 

9. Виконання рішень 

засідань педагогічних рад.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

+ 

 

 
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

    

 

  
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

 
 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

Довідка 

 

 

 

 

Довідка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка 

 

 

 

Інформ. 

до педради 

 

Вибірковий  контроль 

1. Аналіз роботи вихо-

вателів з впровадження в 

практику знань, отрима-

них на курсах, методи-

чних об`єднаннях, педаго-

гічних радах.  
 

2. Аналіз колективних 

переглядів. 
 

3.  Аналіз  занять  та  

інших  форм  навчально-

пізнавальної  діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

 + 

 

 

  

 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 
+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

Інд. бесіда 

 

 

 

 

 

Картка  

аналізу 

 

Картка  

аналізу 
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V. Організаційно – педагогічна робота 

 
 

№ 

 

Заходи 

 

Дата 

Відпові-

дальний 

Форма 

прове-

дення 

Резуль- 

тат 

 

1 Виконуючи Закон України  “Про 

дошкільну освіту” та відповідно  

до  інструктивно-методичного  

листа  МОН України “Про 

організацію   роботи  з  дітьми  5-

річного  віку» №1/9-664  від  

27.09.10 р.:  

 скласти  списки  дітей  5-річ-

ного  віку,  що  проживають  на  

території  смт Слобожанське; 

 забезпечити  дітей,  які  не  

відвідують  ЗДО,  місцем  у  

групах з короткотривалим  

режимом  перебування   

вересень зав. д/з Опитува-

ння,  

співпраця  

з  ЖЕК, 

сел.радою, 

Слобожансь

кою амбул. 

загальної  

практики  

сімейної 

медицини 

 

 

2 З дітьми старших груп  

організувати екскурсії  до   

районної бібліотеки,  будинку  

культури  тощо. 

Протя-

гом року 

методист Екскур-

сії 

 

3 Укласти  угоду  про  співпрацю 

ЗДО  та  початкової школи. 

вересень методист угода  

 

Перспективність і наступність  

у   роботі дошкільного закладу і  початкової школи 
 

1. Інформаційно-просвітницька  робота 

1 Педагогічний  міст  «Разом  до  

успіху»  

Обговорення  завдань здійснення 

наступності в роботі з дітьми 

дошкільного і молодшого 

шкільного віку, спрямованої на  

створення умов для гармонійного 

та продуктивного розвитку 

особистості дитини. 

Жовтень  зав. ЗДО, 

завуч ПШ 

  

2 Круглий стіл “Скоро  до  школи”  

Ознайомлення батьків майбутніх 

першокласників з умовами 

прийому до 1-го класу школи та 

підготовкою дітей до школи. 

Листо-

пад 

зав. ЗДО, 

завуч 

круглий 

стіл 

 

3 Оформлення     тематичних 

виставок у батьківських  вітальнях  

“Куточок  майбутнього  школяра”. 

березень вихователі 

ст. гр. 

Реко-

менд. 
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4 Розробка пам’яток для батьків з 

питань підготовки дітей до 

шкільного навчання. 

протягом 

року 

педагоги 

ЗДО 

пам’ят-

ки  

 

2. Методична  робота 
1 Зустріч з батьками  

“Готуємось до школи в ЗДО та 

вдома” (відкритий перегляд 

дитячої діяльності за участю 

батьків). 

листопад педагоги 

ЗДО 

  

2 Організувати вивчення та 

порівняльний аналіз навчальних 

програм старшої групи ЗДО та 

першого класу НУШ. 

листопад 

 

 

 

завідувач, 

педагоги 

 

самоосві

та, 

співбесід

а 

 

3 Педагогічний тренінг  

“Форми роботи щодо формування 

у дошкільнят мотиваційної та 

вольової готовності до школи”. 

лютий методист тренінг  

4 Організувати взаємовідвідування 

занять та  уроків, обговорення і 

вироблення спільних методів та 

прийомів в навчальній діяльності. 

протягом 

року 

 

 

педагоги 

 

 

 

взаємові

дування 

 

5 Анкетування батьків:  

«Чи готові Ви бути батьками 

першокласника?» 

«Готовність дитини до школи» 

 

Лютий 
 

квітень 

педагоги анкети  

6 Індивідуальні консультації  для 

батьків. 

протягом 

року 

завідувач, 

психолог, 

вих. ст.гр 

Консу-

льтації 

 

7 Практикум для батьків  

«Дитина  на порозі школи». 

лютий вихователі 

ст. гр. 

Практи-

кум  

 

8 Психологічна робота.  

Розробка системи діагностичних та 

корекційних методик, 

спрямованих на удосконалення 

навчальної діяльності вихованців 

ЗДО та учнів  ЗПО. 

грудень 

 

 

 

психолог 

ЗДО, 

завуч, 

ініц. група 

 

Діагнос-

тичні 

матеріа-

ли 

 

 

9 Аналіз  успішності    і адаптації до 

школи першокласників–

випускників ЗДО. 

травень завуч ПШ Аналіз   

3. Практична  робота 
1 Виставка фотографій  

“Наші випускники – школярі” 

і малюнків першокласників 

“Згадаємо  дитячий садок”. 

жовтень педагоги 

ЗДО та 

ЗПО 

Вистав-

ка 

 

2 Спільні  заходи  для  

дошкільнят та першокласників: 

1.Свято  

“Посвята в першокласники” 

 

 

вересень 

 

педагоги 

ЗДО та 

ЗПО 

Свято, 

розваги 
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2.Розвага  

“Осінь  все  позолотила” 

3.Розвага 

“Зимонька-зима” 

4. Конкурс  талантів  

“Весняна  капель” 

жовтень 

 

січень 

 

квітень 

3 Спільне  проведення  Днів здоров’я 

та  фізкультурних розваг. 

протягом 

року 

Інстр-ри 

 з фізк. 

Розваги   

4 Екскурсії: 

- на свято першого дзвоника, 

- територією  школи, 

 - до шкільної бібліотеки, 

- на свято останнього дзвоника. 

 

вересень 

листопад 

березень 

травень 

Виховате

лі ст. гр. 

Екскур-

сії  

 

5 З метою підвищення рівня 

мотиваційної готовності дитини до 

школи систематично викори-

стовувати у роботі: 

- читання літ. творів про школу; 

- бесіди з дошкільниками; 

- знайомство з деякими правилами 

поведінки учнів. 

протягом 

року 

Виховате

лі  ст.гр. 

Бесіди,  

заняття 

 

6 Гра-подорож 

“ Шкільна  країна”. 

протягом 

року 

вихов. 

ст. гр. 

гра  

7 Організувати  

“День школи в дитячому садку” 

“День дитячого садка в школі” 

 

Жовтень 

Квітень 

 

педагоги 

 

  

 

Робота  з  батьками 
 

1 Загальні  батьківські  збори 

І  засідання 

1. Про роботу  батьківської  ради  

протягом 2018-2019 н.р. 

2. Про організацію освітньої 

роботи  з  дітьми  у  2019-2020 н.р. 

3. Про організацію медичного 

обслуговування та харчування  

дошкільників. 

4. Про план розвитку матеріально-

технічної бази ЗДО №1  на 2019-

2020 н.р. 

 

 

жовтень 

 

 

Голова б/р 

 

Метод. 
(Лист МОН 

№1/9- 419 від 

02.07.19 р.) 
 

Лікар 

 

Завід. 

  

 ІІ  засідання 

1. Звіт  завідувача  ЗДО  №1 про  

роботу  закладу у 2019-2020 н.р. 

2. Забезпечення єдиних стартових 

можливостей дітей дошкільного 

віку перед  вступом  до  школи. 

3. Про  організацію  та  проведен-

ня  літньої  оздоровчої  кампанії - 

2020. 

(перший

тиждень

червня) 

 

Завід. 

 

 

Методист 

 

Лікар 
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 3 Вивчення, узагальнення та 

поширення позитивного досвіду 

родинного виховання.  

березень   Виховат., 

батьки 

Батьків-

ські поси-

деньки 

 

4 

 

 

На виконання  листів МОНУ "Про 

систему роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільні навчальні 

заклади"  від 04.10.2007 р. № 1/9- 
583, «Про   здійснення  соціально-

педагогічного  патронату  дітей,   

які  не   відвідують   дошкільні   

навчальні заклади» від 

17.12.2008р.   № 1/9-811 організу-

вати  роботу  Консультативного  

центру для  батьків  або   осіб,   які   

їх  замінюють,  і дітей,  які вихо-

вуються  в умовах сім'ї. 

Протягом 

року 

Методист,

вихов-лі,   

спеціаліс-

ти ЗДО 

консуль-

тації 

тренінги 

 

 

5 Консультації  для  батьків: 

 Як полегшити адаптацію до  ЗДО.  

 Сталий  розвиток  для  

дошкільників  

 Розвиток  дослідницьких навичок  

дошкільників. 

 Дитина  йде  до  школи: що  

мають  знати  батьки. 

протягом 

року 

Вихов. 

 

Консул.  

6  Залучення батьків до активної 

співпраці з  дошкільним закладом: 

 виготовлення та  оформлення  

стендів  у  групових  кімнатах 

 участь  у підготовці  та 

проведенні свят, розваг тощо; 

 створення  відповідного  роз-

вивального середовища  в ЗДО; 

 фотовиставки   «У   колі дружної 

родини» 

  Протя-

гом року 

 

Виховат. 

 

Свята, 

розваги, 

вистав-

ки, 

трудові 

десанти. 

 

7 Анкетування  батьків: 

«Інформаційний простір дитини»  

«Готовність  дитини  до  школи» 

(старші  групи) 

 

листопад 

 

квітень 

Методист, 

вихов. 

  

8 Розробити пам`ятки та поради  
для  батьків: 

 «Адаптація:  уроки  розлуки» 

 «Як  організувати  сон  

дошкільника  вдома» 

 «10  заборон  для  дорослих» 

 «Як  підготувати  дитину  до  

успішного  шкільного  життя» 

 «Особистість  випускника  ЗДО:  

базові  якості» 

протягом 

року 

Метод. 

психол. 

вихов. 

Пам`ят-

ки,  

поради 

 



30 
 

VI.  Робота  методичного  кабінету 
 

№ 

з/

п 

 

Заходи 

 

   Дата 

Відпові-

дальний 

Форма 

прове-

дення 

Резуль

- 

тат  
 

 

1 Складання  інформації  щодо  

якісного  складу  педагогічних  

працівників. 

вересень, 

оновлення 

за  потреби 

методист Інформ-

ація 

 

2 Складання перспективних планів  

проходження  курсової  перепід-

готовки  та  атестації  педагогів  на  

2019-2024  р.р. 

вересень методист план  

3 Скласти карту порівняльного 

аналізу педагогічної майстер-

ності, екран індивідуальної участі 

педагогів у методичній роботі.  

вересень методист Карти, 

Екран 

 

4 Поповнити  практичним  

матеріалом  розділи: 

 Соціалізація  дошкільників. 

 Освіта для сталого  розвитку. 

 Експериментально-дослідницька  

діяльність  дошкільників.   

 Готуємо учнів НУШ.  

Протягом  

року 

методист Метод. 

літ-ра 

Розро- 

бки 

Посіб- 

ники 

 

5 Поповнити банк ідей  

«Інноваційні  технології  у закладі  

дошкільної  освіти». 

Протягом  

року 

методист Карто-

тека 

 

6 Упорядкувати  дитячу бібліотеку  

за  віком  дітей згідно  чинних  

програм. 

верес. методист Бібліо-

тека 

 

  7 Поповнити  оснащення  МК 

розробками,ттнаочними  посіб-

никами,  літературою. 

Протягом 

року 

методист 

 

Розроб-

ки, по-

сібники 

 

8 Систематично вивчати запити 

педагогів. 

Протягом 

року 

методист Бесіди  

9 Індивідуальна  методична  робота  

з  педагогами з  питань  навча-

льних  програм, планів, конспектів  

занять  тощо. 

Протягом 

року 

методист 

 

Консу- 

льтації 

 

10 Оформити постійно діючі 

виставки: 

«Новинки  літератури» 

«Педагогічна  майстерня» 

Протягом 

року 

 

методист 

 

виставка 

 

11 Оформити  виставки: 

«Тиждень  безпеки  дитини» 

 

«Завітало  літечко  до  малят» 

 
Жовтень, 

   Квітень 

Травень 

методист виставка  

12 Оформити  стенд  «Атестація  

педагогічних  працівників» 

жовтень методист стенд  
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13 Скласти   графік  відкритих  занять, 

графік  проведення  консультацій 

Вере- 

сень 

методист Графік   

14 Поповнити картотеку ППД Протягом 

року 

методист Альбом  

15 Організувати  проведення заходів 

музично-естетичного  циклу  за  

планом  (Додаток 5). 

Протягом 

року 

Муз. кер. Свята 

Розваги 

Вистави 

 

16 Організувати  проведення спор-

тивних розваг, свят, днів  здоров`я  

за планом (Додаток 6). 

 протягом 

року 

Фіз.  кер. Розваги, 

свята 

 

17 Організувати  проведення  тема-

тичних  виставок  дитячих  робіт, 

конкурсів,  акцій  (Додаток 7). 

Протягом 

року 

Вихова-

телі 

Виставки,

конкурси, 

акції 

 

18 Забезпечити  реалізацію  

тематичного  циклу  «Освіта  для  

сталого  розвитку»  у  групах  

дошкільного  віку №12, №6, №5. 

 
Протягом 

року 

 

 

Вихова-

телі 

 

Заняття, 

бесіди,  

ігри тощо 

 

19 Організувати    проведення  

тематичних  тижнів: 

 «Тиждень  безпеки  дитини» 

 «Моя  Україна» 

 «Шевченківські  дні» 

 
 

18.11-22.11 

13.04-17.04 

20.01-24.01 

09.03-13.03 

Методист 

Вихов-лі 

Темат. 

тиждень 

 

20 Забезпечити регулярне  оновлення 

веб-сайту  закладу матеріалами з 

питань  дошкільної  освіти  та  

діяльності  ЗДО №1. 

Протягом  

року 

Адміні-

стратор 

сайту 

Веб-сайт  

 

                                              Оснащення  освітнього  процесу 
 

1 Оформити батьківські вітальні. 

Доповнити  інформаційні  стенди   

матеріалами з  розділів:  

соціалізація дошкільників, освіта 

для сталого розвитку, організація  

пошуково-дослідницької діяль-

ності,  засади  НУШ, інноваційні  

освітні  та  здоров’язбережувальні  

технології. 

Протягом 

року 

Вихова-

телі 

Стенди  

2 Поповнити ігрові  осередки    

розвивальними  іграми. 

 Протягом 

року 

Вихова-

телі 

Облад- 

Нання 

 

3 Виготовити або  поновити зразки  

розвивальних наочно-дидактич-

них  посібників. 

Протягом 

року 

Вихова-

телі 

Посіб-

ники 

 

4 Переоформити  “Календарі 

природи” відповідно до віку дітей. 

До 1 

вересня 

Вихова-

телі 

Календар  

природи 
 



32 
 

5 Організувати  роботу  вихователів  

щодо створення  належної  наочно-

дидактичної  бази  згідно  з 

вимогами чинних  програм. 

до 1 

вересня 

Вихова-

телі 

посібники

обладнан

ня, 

конспекти 

 

6 Розробка  метод.  рекомендацій  та  

порад  для  педагогів: 

 Педагогіка  партнерства  у  ЗДО. 

Тріада: дитина - педагог – батьки. 

 Як  навчити дітей  ставити 

запитання  по  суті? 

 Батьківські  збори: новий  підхід 

 Квест-технологія: гра,  пошук, 

дослідження. 

Протягом 

року 

методист    Рекомен-

дації 

 

7 Створення  та  роздруківка  букле-

тів        для  батьків     майбутніх      

першокласників     «Сьогодні  

дошкільник, завтра-школяр» 

жовтень методист Буклет   

8 Оформлення  тематичних куточків  

«Скоро  до  школи!» у  вітальнях  

старших  груп. 

листопад Виховат.  Куточок   

 

Вивчення, узагальнення, впровадження педагогічного досвіду 
 

 

№ 

 

Заходи 

 

Дата 

Відпові-

дальний 

Форма 

прове-

дення 

Резуль- 

Тат 

1 Впровадження  в  практику  роботи  

з  дітьми  парціальної  програми 

«Дошкільнятам - освіту для 

сталого розвитку».  

(Автори: О. Пометун,  Н. Гавриш). 

 

Протягом 

року 

Методист Консуль-

тації, 

само-

освіта 

 

2 Впровадження  в  практику  роботи  

з  дітьми  навчально-методичних 

посібників «Маленькі люди 

великого  світу» для 4 р.ж.,  «Діємо 

разом»  для  5 р.ж.,  «Дошкільнятам 

про сталий розвиток»  для  6 р.ж. 

(рекомендації  щодо проведення 

занять і реалізації парціальної  

програми «Дошкільнятам - освіту 

для сталого розвитку»). 

(Автори: О. Пометун,  Н. Гавриш). 

Протягом 

року 

Методист Консуль-

тації, 

само-

освіта 
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VII. Адміністративно-господарська діяльність 
 

 

№ 

 

Заходи 

 

Дата 

Відпові-

дальний 

Форма 

прове-

дення 

Резуль- 

тат 

 

 

Адміністративний  контроль   
 

1 Контроль за комплектуванням 

груп у відповідності до віку 

дітей,  у  тому  числі  і  груп  

спеціального  призначення (2  

мовні,  2  для  частохворіючих  

дітей). 

серпень Завід.   

2 Комплектування ЗДО педа-

гогічними кадрами та 

обслуговуючим персоналом.   

серпень, 

за 

потребою 

Завід.   

3 Контроль за готовністю груп, 

спортивно-музичної зали, 

харчоблоку, інших приміщень та 

території закладу до нового 

навчального року. 

серпень Завід. 

методист 

ст. м/с 

  

4 Готовність ЗДО до осінньо-

зимового періоду. 

до 15.10. Завід. 

завгосп 

  

5 Контроль за виконанням  

посадових  обов’язків струк-

турних  підрозділів: 

- комірника;  

- працівників  харчоблоку; 

- завгоспа; 

- помічників вихователів; 

- прибиральниці  приміщень; 

- медичного  персоналу; 

- кастелянки; 

- машиністів з прання білизни. 

1р/міс Завід. 

Лікар 

ст. м/с 

  

6 Ведення книги обліку  майбутніх  

вихованців ЗДО. 

постійно  Завід.   

7 Контроль за впорядкуванням 

особових справ працівників. 

протягом 

року 

Завід.   

8 Контроль за обліком трудових 

книжок, своєчасне внесення 

записів про зміни у трудовій 

діяльності працівників та про їх 

нагороди. 

постійно  Завід.   

9 Контроль за оформленням 

документів з атестації. 

протягом 

року  

Атест. 

комісія 
  

10 Контроль за дотриманням 

колективного договору. 

грудень  Завід., 

профком 
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11 Контроль за дотриманням правил 

внутрішнього трудового 

розпорядку. 

протягом 

року 

Завід.   

12 Контроль за рівнем підготовки та 

проведення батьківських зборів 

по групах та загаль-носадових 

зборів. 

2-3 р/рік Завід.   

 

Зміцнення  матеріально-технічної  бази 
 

  1 Упорядковувати територію 

дошкільного закладу. 

Система-

тично 

Завід. 

Завгосп 

  

2 Слідкувати за справністю 

обладнання. 

Постійно 

 

Завгосп Огляд  

3 Своєчасно ремонтувати меблі та 

м’який інвентар. 

Протягом  

року 

Завгосп Ремонт  

4 Здійснити підписку періодичних 

методичних видань на 2020 рік. 

Листопад  Метод. Підписка  

5 Забезпечити заклад пісочно-

сольовою сумішшю для 

посипання доріжок під час 

ожеледиці. 

До 01.11 Завід. 

Завгосп 

  

6 Промивка та продувка 

опалювальної системи. 

Згідно  

графіку 

Завід. 

Завгосп 

  

7 Забезпечити заклад інвентарем 

для чищення снігу. 

До 01.11 Завід. 

Завгосп 

  

8 Організація весняних робіт на 

клумбах. 

квітень Завід. 

Завгосп 

  

9 Повірка лічильників (води, 

тепла), ваг. 

вересень завгосп   

10 Заміна  піску   в  пісочницях. До  01.06 завгосп заміна  
 

Фінансово-господарська  діяльність 
 

1 

 

Ведення та здача документації: 

- табелі на зарплату; 

 

щомісячно 

до 17 числа 

Завід.   

- табелі щоденного відвідування 

дітей; 

щомісячно  

до  01числа 
   

- інформація про вартість та 

виконання  норм харчування; 

- інформація про  стан   трав-

матизму  серед вихованців; 

до  01.01, 

до  01.07 

 

   

- мережа  та  контингент ЗДО; 

- інформація  про  кількісний  

склад  дітей дошк. віку  

пільгових категорій; 

До  30.08    

- інформація  про  пед. кадри; 
- інформація  про  мед. персонал  

у  ЗДО; 

До  05.09    
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- списки  якісного  складу  пед. 

працівників  ЗДО; 
- узагальнена інформація про 

кількість дітей від 0 до 6 років, 

що проживають на закріпленій 

території обслуговування та 

форми здобуття ними 

дошкільної освіти; 
- інформація про впровадження 

варіативної складової Базового 

компонента дошкільної освіти; 

- інформація про надання 

платних освітніх послуг; 

До  01.10 

 

 

 

До 01.10 

   

- інформація про педагогів, які 

атестуються у навч. році; 

До  05.10    

- інформація  про  рівень  

кваліфікації  пед. працівників; 

- інформація  про  чисельність 

пед. працівників; 

-  інформація  про  освітній  

рівень пед. працівників; 

- дані  про  функціонування  ЗДО 

До  10.01    

-статистичний звіт ф-85-к; До  15.01    

-потреби щодо формування 

бюджету закладу на рік, підняття 

заробітної плати тощо. 

За 

потребою 

   

2 

 

Затвердження тарифікаційного 

списку, штатного розпису. 

вересень та  

за потребою 
Завід. 

 
  

3 

 

Преміювання педпрацівників 

згідно до «Положення про 

стимулювання за сумлінну 

працю» (ст. 57 Закону України 

«Про освіту»). 

вересень  адміністра

ція 

профком 

  

4 

 

Контроль за роботою щодо 

залучення і використання 

позабюджетних коштів. 

постійно  БК  груп, 

закладу 
  

5 

 

Контроль за здійсненням 

батьківської сплати  за  

харчування  дітей. 

протягом 

року 

Завід.   

6 Складання  кошторису  на  2020 

рік. 

листопад Завід.   

7 Діяльність  бухгалтерії: 

- Складання бухгалтерської та 

фінансової звітності та подання 

їх в установлені строки до 

відповідних органів. 

- Укладання договорів на прид-

бання,  обслуговування  ЗДО. 

- Нарахування заробітної плати, 

лікарняних. 

 

протягом 

року 

 

 

 

 

Завід. 

Гол. бух. 
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- Ведення касових операцій, 

друкування платіжних 

доручень та своєчасне подання 

їх до органів казначейської 

служби. 

- Облік витрат бюджетних та 

позабюджетних коштів (меди-

каменти, іграшки, канцтовари, 

господарський та м’який ін-

вентар, продукти харчування). 

- Облік розрахунків з підпри-

ємствами та організаціями. 

- Інвентаризація  та  списання  

непридатного  майна  закладу. 

- Приймання замовлень на 

продукти харчування, ведення 

обліку та списання продуктів 

харчування.  

- Ведення розрахунків 

батьківської плати. 

- Ведення розрахунків по 

державному бюджету.  

- Облік спожитої електроенергії, 

води, газу. 

- Проведення  тендерних  

процедур  щодо  закупівель. 
 

Виробничі  наради 
 

№

з/п 

              Зміст роботи Термін Відпові-

дальний 

Форма 

прове-

дення 

Резуль- 

тат 

І 1.1. Стан підготовки до нового 

2019-2020 навчального року та 

осінньо-зимового періоду. 

Вересень 

2019 р. 

Завід., 

завгосп, 

Методист 

Нарада  

1.2. Підсумки організації літньо-

оздоровчої компанії – 2019.  
  ст. м/с   

1.3. Затвердження  правил  внут-

рішнього  трудового розпорядку, 

графіків  роботи  всіх служб. 

 
Завід. 

Голова ПК 

  

1.4. Технічний стан будівлі та 

споруд.  
Завгосп   

ІІ 2.1. Дотримання  заходів  з  

безпеки  життєдіяльності у  

роботі  з  дітьми  у  ЗДО. 

Грудень 

2019р. 

методист   

2.2.Дотримання  Інструкції  з 

організації харчування дітей у 

ЗДО. 

 
Лікар, 

дієтсестра 

  

2.3. Про  стан  організації  

освітньго  процесу  в  ЗДО. 
 методист   
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2.4. Про організацію чергових 

відпусток. 
 Завгосп   

ІІІ 3.1. Аналіз стану захворюваності 

в ЗДО. 

Березень 

2020р. 

лікар   

3.2. Медико-санітарне    утри-

мання  дітей (режим  дня, розклад  

занять, санітарно-

епідеміологічний  режим) 

 

лікар, 

методист 

  

3.3 Рівень  виконання  річного 

плану  роботи закладу. 
 методист   

3.4 Результати  моніторингу 

використання  продуктивності 

часу  на  робочих  місцях 

технічного  персоналу. 

 

завгосп   

IV 4.1. Діагностика   рівня  

компетентностей дітей згідно  

вимог   Базового  компонента   

дошкільної  освіти в Україні. 

Травень 

2020р. 

методист, 

практич. 

психолог 

  

4.2. Санітарно-гігієнічні умови  

та стан  технічних  систем, які  

забезпечують діяльність  

закладу. 

 

Завід., 

завгосп 

  

4.3. Складання плану проведення 

літньо-оздоровчої кампанії-2020, 

заходів  щодо підготовки до 

нового навчального року та 

осінньо-зимового періоду. 

 

Завід., 

методист, 

лікар, 

творча  

група  

  

 

Охорона життя  та  безпека  життєдіяльності  дітей 
 

1 З метою зміцнення та збереження 

здоров’я кожного вихованця 

систематично проводити  інстру-

ктажі працівників д/з щодо 

охорони життя і здоров’я дітей в 

ЗДО відповідно до Інструктивно-

методичних рекомендацій «Орга-

нізація роботи та дотримання 

вимог з питань охорони праці 

та безпеки життєдіяльності у 

закладах дошкільної освіти» 
(Додаток до листа МОН від 14.02. 2019 

№ 1/11-1491);  

-   на робочому місці; 

- позачергові інструктажі; 

- на час вступу на роботу. 

Протягом  

року 

Завід. Наказ  

2 З метою запобігання нещасних 

випадків стежити за дотриманням 

техніки безпеки у групах і на 

ділянках. 

Протягом 

року 

Завід., 

завгосп  

Інфор. до 

відома 
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3 Ознайомлення  працівників  з 

посадовими  інструкціями 

При 

прийнятті 

Зав. д/з Посад. 

інструк  

 

4 Надання методичної допомоги 

вихователям щодо пропаганди 

правил пожежної безпеки,  пра-

вил дорожнього руху,   здорового 

способу життя,  проведення 

занять відповідної тематики. 

Протягом  

року 

Метод. Інстр. 

Конс. 

Розроб-

ки  

 

5 

 

Організувати  проведення  Тижня  

безпеки  дитини (Лист МОН від 

19.08.2011 р. №1/9-635 «Щодо 

організації та проведення  «Тиж-

ня безпеки дитини»  в дошкільних 

навчальних закладах») 

Листопад 

Квітень 

Метод. Тиждень 

безпеки 

 

6 Організувати  проведення   

Тижня знань з основ безпеки  

життєдіяльності. 

Жовтень 

Травень 

Метод. Тиждень  

знань з 

БЖД 

 

7  Включення в освітній  процес  

занять  та  інших  форм  роботи  з  

дітьми наступної тематики: 

- Якщо ти один вдома;           

- Свої та чужі, 

- Вогонь друг чи ворог, 

- Поважайте світлофор. 

Протягом 

року 

методист Заняття,  

бесіди,  

ігри  

тощо 

 

 

Охорона  праці 
 

1  Організація  та  проведення  

вступного інструктажу з ОП 

 Заправка  вогнегасників. 

 Затвердження санітарно -

технічного  паспорта  ЗДО   на  

новий  навчальний рік. 

 Вивчення  Положення  про  

охорону  праці  в  ЗДО. 

 Затвердження  плану  Тижня  

охорони  праці. 

 Видання  наказу  про  

організацію  роботи  з  ОП. 

серпень завгосп   

2  Контроль  поверхових  планів  

евакуації. 

  Корегування  правил  внутрі-   

 шнього трудового розпорядку.  

 Перевірка  пожежних  рукавів  

та  кранів. 

 Облік  нещасних  випадків  (на 

виробництві та  поза  ним). 

 Оформлення  акту  про  

виконання  угоди  з  ОП. 

вересень завгосп  
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3 Ведення  журналу  громадсько – 

адміністративного  контролю  з  

охорони  праці. 

Листопад 

Лютий 

Квітень 

Завгосп Журнал  

4  Перевірка  захисного  зазем-

лення  і  опору  ізоляції  

електромережі. 

 Оформлення  відповідних  

протоколів  і  технічного  звіту. 

Грудень 

 

завгосп Перевір-

ка 

 

5 

 

 

 

 

 Перевірка  інструктажу  з  ОП  

на  робочому  місці. 

 Перевірка  пожежних  рукавів  

та  кранів. 

 Підписання  угоди  з  ОП  на  

навий  навчальний  рік. 

січень завгосп Пере-

вірка, 

Угода 

 

7 Оформлення  акту  про  

виконання  угоди  з  охорони  

праці. 

Грудень 

Березень 

завгосп акт  

8  Контроль  за  журналом  

реєстрації  інструктажу  з  

працівниками. 

 Проведення Тижня  охорони  

праці. 

 

квітень 

Завід. Конт-

роль, 

Тиждень  

ОП 

 

9 Контроль  за  журналом  

реєстрації  нещасних  випадків  на  

виробництві. 

Протягом  

року 

Завід. контроль  

 

Загальні  збори  колективу 
 

1 

Перспективи  ЗДО  на        

2019-2020 навч.рік 

 Про  головні  аспекти  

діяльності ЗДО у 2019-2020 

н.р. 

 Про  виконання  Правил  

внутрішнього  трудового  

розпорядку. 

вересень завідувач 

методист 

завгосп 

Збори   

2 

Оцінювання результатів 

ефективності управління ЗДО 

 Звіт керівника ЗДО з питань    

    статутної діяльності. 

 Презентація результатів   

освітньої, методичної та  

господарської роботи ЗДО за 

2019-2020  н.р. 

 

травень завідувач 

методист 

Збори  
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Додаток  1 

План  медичної  роботи 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відпові-

дальний 
 

1. Організаційна робота 
 

1.1 

 

Брати участь у нарадах, засіданнях 

педагогічної ради та батьківських зборах, на 

які виносяться питання стану здоров’я дітей 

та заходів щодо його покращення.  

За планом 

роботи ЗДО 

Лікар 

Ст. медсестра 

1.2 Проаналізувати та намітити заходи щодо 

покращення: 

- стану здоров’я дітей; 

- стану фізичного розвитку дітей та 

фізкультурно-оздоровчої роботи; 

- стану організації харчування дітей 

 

Січень,  

травень 

щоквартально 

До 3 числа 

щомісячно 

 

 

Лікар 

Старша м/с 

 

Медсестра з 

дієтхарчування 

1.3 Скласти план профілактичних щеплень та 

контролювати його виконання. 

До 5 числа 

щомісяця 

Старша м/с 

м/сестра 

м/амбулаторії 

1.4 Взяти участь в організації профілактичних 

щеплень. 

щомісячно Старша 

медсестра 

1.5 Сприяти проведенню профілактичних 

медичних оглядів дітей віком 6 років перед 

вступом їх до школи. 

травень 

 

Лікар 

Старша 

м/сестра 

1.6 

 

Сприяти проведенню профілактичних 

медичних оглядів дітей диспансерної групи 

лікарями спеціалістами. 

За графіком 

лікувально-

профілактич-

ного закладу  

 Лікар 

Старша 

медична сестра     

1.7 

 

Організувати своєчасне проходження 

працівниками закладу обов’язкових 

медичних профілактичних оглядів.  

За графіком Старша 

медична сестра 

1.8 Проводити антропометричне вимірювання 

дітей: 

дошкільного віку 

раннього віку 

 

 

щоквартально 

щомісячно 

Лікар 

Старша 

медична сестра 

 

1.9 Провести ревізію наявності лікарських 

засобів та списання використаних. 

вересень Старша 

медична сестра 

1.10 Оформити заявку на придбання лікарських 

засобів, яких не вистачає, або термін 

придатності яких минув. 

вересень Старша 

медична сестра 

 

1.11 

 

Вести документацію: 

-Медична карта дитини (ф №026/о) 

-Контрольна картка диспансерного 

нагляду(ф №030/о); 

-індивідуальна карта імунізації дітей (ф 

№063-1/о); 

 

За потреби 

За потреби 

 

За потреби 

 

 

Лікар 

Ст. мед.сестра 
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-журнал обліку профілактичних щеплень; 

-листки здоров’я.  

Вересень 

жовтень 

1.12 -Листок алергійних проявів дітей; 

-журнал антропометрії. 

За потреби 

щоквартально

, щомісячно 

 

1.13 Здійснювати медико-педагогічний контроль 

за організацією фізичного виховання дітей. 

2 рази на рік в 

кожній групі 

Лікар 

Старша м/с  

Методист 

1.14 Контролювати: 

-санітарний стан приміщень та території 

дошкільного закладу; 

-повітряно-температурний режим у 

приміщеннях; 

-дотримання працівниками ЗДО правил 

особистої гігієни та вимог «Санітарного  

регламенту  для  ДНЗ», затвердженого 

наказом МОЗ України 24.03.2016 р.№ 234 

Протягом 

року 

Лікар 

Старша м/с 

 

 

2. Оздоровча робота 
 

2.1 Ведення звітно-облікової документації 

стосовно стану здоров’я кожної дитини та 

колективу в цілому.  

Протягом 

року 

Лікар, 

медсестри 

2.2 Оцінка стану здоров’я дітей з послідуючим 

наданням індивідуальних рекомендацій 

щодо розпорядку дня, харчування та 

проведення оздоровчих заходів.  

Вересень 

жовтень 

Лікар 

Старша 

медсестра 

2.3 Оформлення «Листів здоров’я» дітей. Вересень 

жовтень 

Лікар 

Старша м/с 

Вихователі 

2.4 Оцінка стану здоров’я колективу та 

визначення плану оздоровчих заходів за 

показниками: 

- поширеності захворювань; 

- гострої захворюваності; 

- питомої ваги ЧХД; 

- індексу здоров’я ; 

- питомої ваги дітей з хронічними 

захворюваннями; 

- розподілу дітей за групами фізичного 

розвитку; 

- розподілу дітей в групи для занять 

фізичною культурою. 

щоквартально Лікар 

Старша м/с 

2.5 Розробити комплекс загартувальних заходів 

та забезпечити  їх  реалізацію  у  групах. 

Постійно 

протягом року 

Лікар 

Старша м/с, 

вихователі 

2.6 

 

Впровадити елементи коригувальної 

гімнастики на заняттях з фізкультури та після 

денного сну. 

Постійно 

протягом року 

Лікар 

Старша м/с 

Вихователі 

Інстр. з фізкул. 
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2.7 Організувати    проведення    сеансів 

ароматерапії,    спелеотерапії, фітотерапії   в   

групах. 

Протягом 

року  в разі 

необхідності 

Фізіотера-

певтична 

медсестра 
 

3. Протиепідемічна робота 
 

3.1 Вести контроль: 

- роботи «ранкового фільтру» в групах. 

Протягом 

року 

Лікар 

Старша 

медсестра 

3.2 Забезпечити не допущення в групи дітей 

хворих на інфекційні захворювання та в разі 

їх виникнення - раннє виявлення та ізоляцію 

і відсторонення. 

Протягом 

року 

Лікар 

Старша м/с, 

вихователі 

3.3 Визначення в разі необхідності об’єму 

карантинних заходів в групах та 

контролювати їх виконання. 

Протягом 

року 

Лікар, 

Старша м/с 

3.4 Здійснювати патронаж хворих дітей. Протягом 

року 

медсестри 

3.5 Забезпечити огляд дітей під час прийому до 

ЗДО після їх відсутності. 

Протягом 

року 

Лікар 

Старша м/с  

3.6 Оглядати дітей на педикульоз, коросту та 

інші захворювання шкіри. 

1 раз на місяць 

та за епідпо-

казниками 

Старша м/с 

3.7 Огляд працівників харчоблоку на 

гнійничкові захворювання. 

щодня Старша м/с 

3.8 Забезпечити: 

Прийом продуктів харчування та 

продовольчої сировини тільки при наявності 

супровідних документів, що підтверджують 

якість харчових продуктів; 

Дотримання термінів зберігання і реалізації 

харчових продуктів та продовольчої 

сировини. 

 

Протягом 

року 

 

Лікар 

Дієтсестра 

Ст.сестра 

3.9 Контролювати: 

-  дотриманням  товарного сусідства 

харчових        продуктів в коморі; 

- Дотримання технології приготування 

страв; 

- дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил щодо використання 

промаркованого посуду, приладдя, засобів 

дезінфекції на  харчоблоці, в групах, 

постирочній, санітарно-побутових, 

складських та допоміжних приміщеннях; 

- організацію та виконання відомчого 

лабораторно-інструментального 

контролю: якості питної води після 

додаткової водопідготовки, стану 

 

Протягом 

року 

 

Лікар 

Старша м/с 
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бактеріального забруднення готових страв 

власного приготування,  стану та якості 

проведення мийно-дезінфекційних 

заходів; забруднення я/г піску та ґрунту на 

ігрових майданчиках; 

- проведення щоденних та генеральних 

прибирань в приміщеннях  ЗДО; 

- формування культурно-гігієнічних 

навичок у дітей; 

- ефективності роботи системи 

водопідготовки, своєчасності заміни 

фільтрів та ін. 

- дотримання персоналом правил особистої 

гігієни. 

3.10 Сприяти проведенню туберкуліно-

діагностики дітей. 

Двічі на рік за 

окремим 

планом 

Старша м/с 

 

4. Організація харчування 
 

4.1 

 

Скласти примірне двотижневе меню на: 

-зимово-весняний  період 

-літньо-осінній період 

Медсестра з 

дієтхарчування 

Вересень-

жовтень 

4.2 Складання меню-вимоги. Медсестра  з 

дієтхарчування 

щодня 

4.3 Бракераж готової їжі. 

 

Медсестра з 

дієтхарчування 

Кожен прийом 

їжі 

4.4 

 

Контролювати: 

- Прийом продуктів харчування та 

продовольчої сировини, наявність 

супровідних документів, що 

підтверджують якість харчових продуктів; 

- Дотримання умов та термінів зберігання і 

реалізації харчових продуктів та 

продовольчої сировини,  товарного 

сусідства  в коморі; 

- Дотримання технології приготування 

страв,  обробки продуктів харчування та 

продовольчої сировини; 

- дотримання санітарно-гігієнічних норм та 

правил щодо використання 

промаркованого посуду, приладдя, 

обладнання, прибирального й обробного 

інвентарю, засобів дезінфекції, 

проведення щоденних та генеральних 

прибирань на  харчоблоці; 

- закладку продуктів харчування під час 

приготування страв; 

- відбір добових проб готових страв та 

правил їх зберігання; 

  

Медсестра з 

дієтхарчування 

Лікар 

Ст. мед.сестра 

 

Щоденно 

 

 

 

 

Щоденно 

 

 

 

Епізодично 

 

 

 

Епізодично 

 

 

 

 

 

Епізодично 

 

Епізодично 
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- дотримання режиму харчування; 

- організації питного режиму; 

- виконання графіка видачі готової їжі на 

групи; 

- дотримання режиму харчування дітей в 

групах; 

- формування культурно-гігієнічних 

навичок у дітей. 

 

Епізодично 

Епізодично 

Епізодично 

 

Епізодично 

 

Епізодично 

4.5 Аналізувати виконання норм харчування в 

закладі. 

Медсестра з 

дієтхарчування 

Лікар 

Ст. мед.сестра             

щодекадно 

4.6 Регулювати замовлення продуктів 

харчування з урахуванням цін та необхідної 

кількості.  

Медсестра з 

дієтхарчування 

Комірник 

 

4.7 Забезпечити ведення обліково-звітної 

документації, згідно «Інструкції з організації 

харчування дітей у ДНЗ», затвердженої  

наказом  МОЗ  України  №298/227 зі  змінами  

№202/165. 

Медсестра з 

дієтхарчування 

Комірник         

Згідно 

«Інструкції…» 

4.8 Аналізувати роботу дошкільного закладу з 

організації харчування. 

Медсестра з 

дієтхарчування 

Лікар 

Ст.мед. сестра             

щоквартально 

 

5. Санітарно-просвітницька робота 
 

          З персоналом 

 
5.1 Провести семінари-практикуми: 

 

З педагогічними працівниками: 

- Санітарно-гігієнічний режим у 

дошкільному закладі. 

- Профілактика інфекційних захворювань у 

дошкільному закладі. 

- Вплив культури харчування на здоров’я 

дитини. 

- Профілактика порушень кістково-м’язової  

системи та сполучної тканини у дітей. 

 

З помічниками вихователів: 

- Дотримання санітарних правил при 

проведенні щоденних та генеральних 

прибирань в групах. 

- Про підсумки перевірок санітарного стану 

в групах. 

- Профілактика інфекційних захворювань 

серед дітей в групах. 

 

 
 
Лікар 

Медсестра з 

дієтхарчу-

вання 

Ст. мед. 

сестра             

 

 

 

Вересень 

 

Листопад 

 

Лютий 

 

березень 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

Щоквартально 

 

Грудень 
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З працівниками харчоблоку: 

- Дотримання санітарно-гігієнічних норм в 

приміщеннях харчоблоку. 

- Технологія приготування та зберігання 

продуктів харчування. 

 

 

Вересень 

 

Січень 

 
           З батьками 

 
5.2 Взяти участь в батьківських зборах груп, де 

довести до відома батьків: 

- Вимоги до харчування дітей удома. 

- Значення профілактичних щеплень для 

здоров’я дітей. 

Лікар 

Медсестра з 

дієтхарчу-

вання 

Ст. мед. 

сестра             

Протягом  року 

5.3 Проводити  індивідуальні  бесіди  з  батьками  

з  питань  стану  здоров’я  дітей,  

профілактики  захворювань. 

 

Лікар 

Медсестра з 

дієтхарчу-

вання 

Ст. мед. 

сестра             

Протягом  року 

5.4 Оновлювати матеріали інформаційних 

стендів для батьків в групах. 

Лікар 

Ст. мед. 

сестра             

Протягом  року 
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Додаток  2 

План  роботи творчої  групи  «Пошук»  

на  2019-2020 н.р. 
 

Тема  роботи: «Створення гуманістичного освітнього простору  навчального   

                              закладу як чинника  успішної  соціалізації  дошкільників». 

Мета  роботи: 

 узагальнення перспективного педагогічного досвіду;  

 підбиття підсумків роботи педагогічного колективу з проблеми соціалізації  

дошкільників;  

 аналіз  матеріалів моніторингу; 

 підготовка підсумкового заходу (конференція, методичний фестиваль тощо); 

 обмін досвідом з  питань  формування  соціальних  компетенцій  у  дітей  

дошкільного  віку між закладами  дошкільної  освіти  Слобожанської  ОТГ. 
 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін Відпові-

дальний 

 

1. 
    Засідання  №1 
1. Обговорення  основних  засад V етапу Програми  

обласного  науково-методичного  проекту «Освітні  

стратегії  соціалізації  особистості  громадянського  

суспільства». 

2. Затвердження  плану  роботи  творчої    групи      

    на  2019-2020 н.р. 

3. Аналіз накопиченого досвіду  педагогів  закладу  з  

питань формування  соціальних  компетенцій  

дитини-дошкільника. 

 

вересень 

 

Гніда  Т.В. 

 

2. 
    Засідання  №2 

1. Аналіз  результатів  діагностування  рівня  

сформованості соціальної  компетенції  дітей  в  

рамках  роботи  над  Програмою  обласного  

науково-методичного  проекту. 

2. Перспективи реалізації проекту  «Створення 

гуманістичного освітнього простору  навчального  

закладу як чинника  успішної  соціалізації  

дошкільників»  у   всіх дошкільних  групах  закладу.  

 

листопад 

 

Гніда  Т.В. 

 

3. 
    Засідання  №3 

1. Окреслення  основних шляхів для широкого 

впровадження    наробок  педагогів  закладу   з  

питань  соціалізації  дитини  дошкільного  віку. 

2. Підготовка  до  підсумкового  заходу.     

 

березень 

 

Гніда  Т.В. 

 

4. 
    Засідання  №4 

1. Конференція «Освітні  стратегії  соціалізації  

особистості  громадянського  суспільства:  реалії  та  

перспективи». Підведення  підсумків  роботи  творчої  

групи  у  рамках Програми  обласного  науково-

методичного  проекту «Освітні  стратегії  соціалізації  

особистості  громадянського  суспільства».  
2. Перспективи  роботи творчої групи на 2020-2021 н.р. 

 

травень 

 

Гніда  Т.В. 
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Додаток  3 

План  роботи  МО  вихователів ЗДО  №1 

на  2019-2020 н.р. 

 
План  роботи  МО  вихователів  груп  раннього  віку 

 

Тема  роботи:   Ігрова діяльність  як засіб  успішної  соціалізації дитини  раннього 

віку. 

 

№ 

з/п 

 

Зміст  роботи 

 

 

Термін 

Відпові-

дальний 

 

1 
І  засідання 

 
1.Затвердження  плану роботи  МО вихователів  

груп  раннього віку  на    2019-2020 н.р. 

2. Розподіл  обов’язків  між  членами  МО  з  

урахуванням  інтересів  для  систематичного    

огляду  нових  літературних  видань  і  періодики. 

 

 

жовтень 

 

Керівник МО 

 

2 
ІІ  засідання 

 
1. Круглий  стіл  Створення  інноваційного  

ігрового  середовища  у групі  раннього  віку». 

2. Визначення  умов  забезпечення інноваційного  

ігрового середовища у  групі  раннього  віку. 

 

 

 

грудень 

 

Керівник МО 

 

3 
ІІІ  засідання 

 

1. Мозковий  штурм «Інноваційний  розвивальний  

простір у групі  раннього  віку  ЗДО». 

2. Розробка методичних  рекомендацій з  питань   

створення інноваційного  освітньо-

розвивального  середовища у групі  раннього  

віку. 

 

 

лютий 

 
Керівник МО 

 

4 
ІV  засідання 

 

1. Підсумки  роботи  МО  за рік . 

2. Упорядкування  та  презентація матеріалів  

МО.  

 

 

квітень 

 

Керівник МО 
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Продовження  додатка 3 

 

План  роботи  МО  вихователів   груп  молодшого  та  

 середнього  віку 
 

        Тема  роботи:  Реалізація  ідей  освіти  для сталого розвитку  в  закладі  дошкільної  

освіти. 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін Відпові-

дальний 

1 І  засідання 

 

1.Затвердження  плану роботи  МО вихователів  

груп  молодшого  та середнього дошкільного  

віку   на      2019-2020 н.р. 

 

2. Розподіл обов’язків  між  членами  МО  з  

урахуванням  інтересів  для  систематичного    

огляду  нових  літературних  видань  і  

періодики. 

 

жовтень 

 

Керівник МО 

 

2 ІІ  засідання 

 

1. Круглий стіл «Думки по колу»   

Обговорення  основних  засад  концепції  

сталого розвитку та парціальної  програми 

«Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку». 

 

2. Розробка рекомендацій щодо організації  

предметно-просторового розвивального  

середовища  для  реалізації  завдань  освіти  для  

сталого  розвитку дошкільників. 

 

грудень 

 

 

Керівник МО 

3 ІІІ  засідання 

 

1. Розробка  рекомендацій   щодо  планування  

роботи з  дошкільниками в  рамках  реалізації 

концепції   сталого  розвитку. 

 

2. Укладання  каталогу дидактичних ігор та  вправ 

з формування у дітей початкових уявлень про 

дії та поведінку, що орієнтовані на сталий 

розвиток. 

 

лютий 

 

Керівник МО 

4 ІV  засідання 

 

1. Підсумки  роботи  МО  за рік. 

 

2. Упорядкування  та  презентація матеріалів  МО.   

 

 

квітень 

 

Керівник МО 
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Продовження  додатка 3 

 

План  роботи  МО  вихователів  груп  старшого  віку 
 

       Тема  роботи:  Створення сучасного освітнього простору ЗДО як гаранту 

готовності дошкільника  до  умов  Нової  української  школи. 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін Відповідальний 

 

1 
І  засідання 

 
1.Затвердження  плану роботи  МО вихователів  

груп  старшого віку  на      2019-2020 н.р. 

2. Розподіл  обов’язків  між  членами  МО  з  

урахуванням  інтересів  для  система-тичного    

огляду  нових  літературних  видань  і  

періодики. 

 

 

листопад 

 

Керівник МО 

 

2 
ІІ  засідання 

 
1. Методичний  квест «Від  дошкілля  до  Нової  

української школи». 

   Визначення  основних  засад  Базового  

компонента  дошкільної  освіти  та  

Державного  стандарту  початкової  освіти. 

2. Дискусія «Шкала думок». Визначення  

проблем  в  організації  роботи  з  означеного  

питання  та  розгляд  шляхів  їх  усунення.  

 

 

січень 

 

 

Керівник МО 

 

3 
ІІІ  засідання 

 

1. Круглий  стіл  «Дошкілля – НУШ: 

перезавантаження» (Створення  універсаль-

ного  освітнього  середовища  у  ЗДО). 

2. Розробка  методичних  порад  для  вихователів   

щодо  облаштування предметно-просторового 

розвивального середовища  ЗДО  як гаранту 

готовності дошкільника  до  умов  Нової  

української  школи. 

 

 

березень 

 

Керівник МО 

 

 

4 
ІV  засідання 

 

1. Підсумки  роботи  МО  за рік . 

2. Упорядкування  та  презентація матеріалів  

МО.   

 

 

травень 

 

Керівник МО 
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   Додаток  4 

 

         План  заходів  музично-естетичного  циклу 
 

 

 

№ 

з/п 

 

Назва заходу 

 

Термін 

 

Відповідальний 

1 Свято «Дитячий  садок  вітає  діточок» 

Посвята  в  дошкільнята 

02.09.19 музкерівники 

2 Розвага  «Свято  іграшок» 

 

06.09.19 музкерівники 

3 Лялькова   вистава   

«Пригоди  кращих  друзів» 

13.09.19 Музкерівники 

вихователі 

4 Концерт «Вітаємо наших вихователів» 

 

27.09.19 музкерівники 

6 Свято  печеної  картоплі 04.10.19 Музкерівники 

вихователі 

7 Розвага   «Ми маленькі козачата»  

 (до Дня  українського  козацтва) 

11.10.19 Музкерівники 

вихователі 

8 Розвага  «Фарби чарівної осені» 21.10.19- 

25.10.19 

Музкерівники 

вихователі 

9  Розвага  «День іменинника» 

 

01.11.19 Музкерівники 

вихователі 

10 Свято  музичних  інструментів  «Музика  

єднає» 

08.11.19 Музкерівники 

вихователі 

11 

 

Розвага «Правила знаєш – небезпеку 

обминаєш»  

(у  рамках  Тижня  безпеки  дитини)  

22.11.19 Музкерівники 

вихователі 

12 Розвага  «День іменинника» 29.11.19 Музкерівники 

вихователі 

13 Музична  казка «Про ледачих мишенят і 

працьовитого півника»  

(Старші - малятам) 

01.12.19 Музкерівники 

вихователі 

14 Дискотека   

«Веселі  мелодії» 

  06.12.19 музкерівники 

15 Лялькова  вистава  «Про хитру лисичку і 

жадібних ведмежат» 

13.12.19 Музкерівники  

16 Розвага   «Завітав  у  гості  Святий 

Миколай» 

19.12.19 Музкерівники 

вихователі 

17 Новорічні  свята   

«Новорічний калейдоскоп» 

23.12.19-

27.12.19 

Музкерівники 

вихователі 

18 Розвага  «Караоке в дитсадку» 

 

03.01.20 Музкерівники 

вихователі 

19 Розвага  «Коляд, коляд, колядниця» 07.01.20 Музкерівники 

вихователі 



51 
 

20 

 

Лялькова  вистава  «Друзі пізнаються в 

біді» 

10.01.20 Музкерівники 

вихователі 

21 Розвага «Щедрий вечір, добрий вечір» 14.01.20 Музкерівники 

вихователі 

22  Концерт  української  народної  пісні 

«Наша країна - Україна»  (до  Дня  

Соборності  та  Свободи  України) 

24.01.20 

22.01 

Музкерівники 

вихователі 

23 Музичні  посиденьки  

«У  світі  класичної  музики»» 

31.01.20 Музкерівники 

24 Музична розвага  

«Відгадай  мелодію» 

07.02.20 Музкерівники 

25 Музична  казка  «Пригоди сніжинки-

краплинки» 

14.02.20 Музкерівники 

вихователі 

26 Розвага  «День іменинника» 

 

28.02.20 Музкерівники 

 вихователі 

27 Свято  «Привітаємо  матусю»   

(до 8 березня) 

02.03.20-

06.03.20 

Музкерівники 

вихователі 

28 Літературно-музична  розвага  

«Рядками  поезій   Шевченка» 

(у  рамках  Шевченківських  днів) 

13.03.20 Музкерівники 

вихователі 

29 Розвага  «Весну  красну  привітаймо!»»  27.03.20 

 

музкерівники 

30 Розвага «Усмішка дарує радість» 

(До Дня  сміху» 

01.04.20 Музкерівники 

 

31 Музична  казка  

«На  чарівній  галявині» 

03.04.20 Музкерівники 

вихователі 

32 Розвага  «Великодні  дива»  17.04.20 Музкерівники 

вихователі 

33 Фестиваль  пісенної  творчості 

«У пісні крила виростають» 

24.04.20 Музкерівники 

вихователі 

34 Концерт  «Вічна   пам’ять  героям» 

(до  Дня  Перемоги) 

08.05.20 музкерівники 

35 Розвага  «День іменинника» 15.05.20 Музкерівники 

вихователі 

36 Свято  «Прощавай,  садочок!» 26.05.20-

29.05.20 

 

Музкерівники 

вихователі 
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Додаток  5 

 

План  спортивних заходів 

 
№  

з/п 

Зміст  роботи Учасник Термін Відпові-

дальний 

 

1. 
 

Фізкультурні  

свята 

середній  вік 

 

1  тиждень  жовтня 

1  тиждень  квітня 

фізкерівник 

вихователі 

старший  вік 2  тиждень  жовтня 

2  тиждень  квітня 

фізкерівник 

вихователі 

 

2. 
 

Фізкультурні  

розваги 

ранній вік 1  п`ятниця вихователі 

молодший вік 2  п`ятниця фізкерівник 

вихователі 

середній  вік   3  п`ятниця фізкерівник 

вихователі 

старший  вік 4  п`ятниця фізкерівник 

вихователі 

 

3. 
 

Дні  здоров`я 

ранній вік Останній  день  

кожного місяця  на 

свіжому  повітрі 

вихователі 

молодший вік 

середній  вік   

старший  вік 

 

 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Термін Відповідальний 

1 Спортивна  розвага  

«На арені цирку» 

20.09.2019 Фізкерівник 

вихователі 

2 Спортивні  змагання 

 «Ми маленькі козачата»  

 (до Дня  українського  козацтва) 

18.10.2019 Фізкерівник 

вихователі 

3 Спортивна  розвага  

«Піратська вечірка» 

15.11.2019 Фізкерівник 

вихователі 

4 Спортивна  розвага  

«Фізкультурні веселинки» 

20.12.2019 Фізкерівник 

вихователі 

5 Зимова  олімпіада  

 «Малі Олімпійські ігри» 

17.01.2020 Фізкерівник 

вихователі 

6 Спортивні  змагання   

«Веселі  старти» 

21.02.2020 Фізкерівник 

вихователі 

7 Спортивна  розвага  

«Спортивна ігротека» 

20.03.2020 Фізкерівник 

вихователі 

8 Спортивна  розвага     

«Подорож  на  планету здоров’я»                                       

(у  рамках  Тижня  безпеки  дитини) 

10.04.2020 Фізкерівник 

вихователі 

9 Родинно - спортивне свято  

«Здоров’я дитини - майбутнє родини» 

22.05.2020 Фізкерівник 

вихователі 
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Додаток  6 

 

Конкурси, виставки 
 

№ 

з/п 

 

Тематика конкурсів, виставок, 

акцій 

 

   Дата 

Відпові-

дальний 

Форма 

прове-

дення 

Відмітка 

про 

виконан

ня  
 

 

1 Конкурси 

1. «Новорічні  фантазії»  

(конкурс  на  кращу  новорічну  

ялинкову  іграшку,  виготовлену  

власноруч) 

 

Грудень 

Методист

Вихова-

телі 

 

конкурс  

2. «Родинне  сонцеколо» 

(конкурс  на   кращий  фотоколаж 

із  родинних  світлин)  

 

Березень  

2 Виставки  дитячих  робіт  

1. «Спогади  про літо» 

 

Вересень 

 

Вихова-

телі 

 

 

виставка 

 

2. «Осінні  фантазії» Жовтень 

3. «Зимова  казка» Грудень 

4. «Моя країна – Україна» Січень 

5. «Подарунок  для матусі» Березень 

6. «Великодні  дива» Квітень 

3 Акції     

1. «Збережемо  ялинку» 

Виготовлення  ялинок  з  

покидькового  матеріалу. 

Грудень 

2. «Збережемо  життя  

планети» 
(До  Всесвітнього дня Землі –  

22 квітня)    

Збирання  використаних 

батарейок. 

Квітень  
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Додаток  7 

 

Положення  про  проведення  конкурсу 

«Дитсадок – родина: кроки  до  партнерства» 

 

 
1. Загальні  положення 

 

        До  участі  у  конкурсі  запрошуються  всі  педагоги  закладу. Конкурс  проводиться  

у   березні 2020 року. 

 

2. Мета  і  завдання 
 

 Сприяти активізації  роботи  в  закладі  з  питань  співпраці  ЗДО  та  родин  

вихованців. 

 Підвищити  професійну  компетентність  педагогів  з  питань  організації  роботи  

з  батьківською  громадськістю, облаштування  батьківських  осередків. 

 Розвивати  творчу  активність  педагогів. 

  
3. Умови  проведення 

 

          На   конкурс  представляються  батьківські  куточки,  осередки. 

 
4. Журі  конкурсу 

 

         До  складу  журі  входять:  завідувач  Гніда  Т.В.  

                                                       вихователь-методист   Малій  Н.Г. 

                                                       голова  батьківської  ради  Загрудна  Т.І. 

                                                         

 
5. Критерії  оцінювання 

 

         Батьківські  куточки,  осередки  оцінюються  за  такими  критеріями: 

 Доцільність  та  інформативна  цінність  матеріалів,  розміщених  у  батьківській  

вітальні. 

 Естетичність  оформлення  матеріалів. 
 Доступність  матеріалів  (пізнавальна  та  фізична). 

 

6. Визначення  та  нагородження  переможців 
 

         Журі  конкурсу  визначає  трьох  переможців   відповідно  до  визначених  критеріїв. 

Визнані  переможці  конкурсу  нагороджуються  грамотами.  
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Додаток  8 

План  роботи  мовних  груп 
 

Перспективний  план  роботи  на  2019-2020 н.р.                           

вчителя-логопеда Колесникової  Т.І. (група  №3,  4 р.ж.) 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Діагностично – проектна діяльність 

 
1 Діагностика мовленнєвих порушень дітей. до 14 вересня 

2 

 

Заповнити необхідну документацію логопедичного 

кабінету.  
01.09 – 14.09 

3 Скласти розклад занять і погодити його з адміністрацією. вересень 

 

4 

Аналіз  результативності корекційної роботи з дітьми  

групи. 

01.01.-15.01., 

15.05.-30.05. 

5 Моніторинг мовленнєвих порушень у дітей молодшої 

групи. 
березень - травень 

 

Організаційно – методична робота 

 
1 Обробка та аналіз результатів обстеження. вересень 

2 

 
Складання планів логопедичних занять. протягом року 

3 Оформлення документації для проведення ПМПК з метою 

залучення дітей в логопедичну групу. 
березень - квітень 

 

4 
Ведення індивідуальних зошитів дітей. щотижня 

5 Заповнення зошита аналізу результативності . січень, травень 

6 
Ведення зошита співпраці з вихователем. щоденно 

7 Поповнення логопедичного кабінету дидактичним 

матеріалом та наочними посібниками за лексично – 

граматичними темами. 

протягом року 

8 Виступи на педрадах, ПМПК, обмін досвідом протягом року 

 

Корекційно – розвивальна робота 

 
1 Проведення підгрупових та індивідуальних логопедичних 

занять. 
протягом року 

2 

 
Відвідування занять   психолога, спільне їх проведення. 

листопад, 

березень 

3 Знайомство з методичними новинками в області 

корекційної педагогіки та логопедії. 
протягом року 

4 Відвідування семінарів, відкритих переглядів, м/о 

логопедів громади. 

 

протягом року 
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Консультативно-просвітницька  робота 

 
Робота з батьками: 

 
1 Індивідуальне  консультування. протягом року 

2 Завдання для домашнього закріплення. протягом року 

3 Оформити інформаційні буклети для батьків. протягом року 

4 Індивідуальні заняття з дітьми в присутності батьків з 

метою показу прийомів логопедичної роботи. 

протягом року 

5 Анкетування протягом року 

6 Виступи на батьківських зборах з питань: 

 

- «Вади звуковимови у дітей та корекційна робота над 

ними» 

- «Ігри та вправи на розвиток фонематичного слуху у дітей 

старшого дошкільного віку» 

- «Роль батьків у вихованні правильної звуковимови у 

дітей та розвитку їх мовлення в цілому»; 

- «Підсумки корекційного навчання за навчальний рік» . 

 

вересень 

 

листопад 

 

травень 

Робота з педагогами 

 
1 За наслідками обстеження дітей провести індивідуальні 

бесіди з вихователями групи.      

березень - травень 

 

2 

 

Відвідування логопедом  занять вихователя з  

метою: 

- спостереження за діяльністю дітей в умовах учбового 

процесу; 

- вивчення роботи вихователя з дітьми - логопатами 

протягом року 

3 Брати активну участь у роботі медико –психолого-  

педагогічного  консиліуму. 

протягом року 

 

4 

Проводити   консультацїї  для вихователів: 

 

- «Формування зв’язного мовлення у дітей із ЗНМ» 

- «Дихальна гімнастика в розвитку мовлення дітей» 

- «Етапи розвитку фонематичного слуху» 

- «Взаємозв’язок логопеда і вихователя у корекційно – 

розвиваючому процесі» 

 

 

 

 

протягом року 

 

 

5 

 

Оформлення журналу взаємодії вихователів і логопеда. протягом року 

 

Підвищення професійної компетентності 

 
 

1 

Своєчасно поповнювати знання, знайомитися з 

іноваційними програмами та технологіями. Систематично 

знайомитися з новинками дефектологічної літератури.    

постійно 
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2 Вивчити публікації у науково-методичному журналі 

«Логопед», «Дефектологія». 

протягом року 

3 Поглибити знання з теми: «ТРВЗ та ейдетика у роботі 

логопеда». 

протягом року 

4 Продовжити роботу над темою « Фонематичний слух як 

сенсорна основа мови». 

протягом року 

 

5 

Реалізувати план роботи з самоосвіти по темі: «Специфіка 

комплексного корекційного впливу при різних формах 

дизартрій». 

Вересень-травень 

 

Робота над удосконаленням обладнання логопедичного кабінету 

 
1 Виготовлення та придбання наочних і навчально-

методичних посібників. 

 

протягом 

навчального року 

2 

 

Поповнити кабінет новими логопедичними іграшками. протягом року 

3 Поповнення бібліотечки вчителя-логопеда методичною та 

науковою літературою. 

 

постійно 

 

 

4 

Підготувати дидактичний роздатковий матеріал для 

розвитку дихання, дрібної моторики пальців рук, для 

розвитку лексичної сторони мовлення. 

 

протягом року 

 

 

Перспективний  план  роботи  на  2019-2020н.р.                           

вчителя-логопеда Гончар  Т.І. (група  №11,  5 р.ж.) 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Діагностично – проектна діяльність 

 

1 Діагностика мовленнєвих порушень дітей до 15 вересня 

2 
Збір медичних та педагогічних відомостей про попередній 

розвиток дитини 
вересень 

3 Скласти розклад занять і погодити його з адміністрацією вересень 

4 
Аналіз  результативності корекційної роботи з дітьми  

групи 

10.09.-14.09.  

 01.01.-15.01., 

 15.05.-30.05. 

 

Організаційно – методична робота 

 

1 Обробка та аналіз результатів обстеження вересень 

2 Комплектування підгруп вересень 
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3 Складання планів логопедичних занять протягом року 

4 
Оформлення документації для проведення ПМПК з метою 

залучення дітей в логопедичну групу 
вересень 

5 Заповнити необхідну логопедичну документацію до 15. 09. 

6 Мовленнєві карти вересень 

7 Ведення індивідуальних зошитів дітей щотижня 

8 Заповнення зошита аналізу результативності  
вересень, 

січень, травень 

9 Ведення зошита співпраці з вихователем щоденно 

10 

Поповнення логопедичного кабінету дидактичним 

матеріалом та наочними посібниками за лексично – 

граматичними темами 

протягом року 

11 Виступи на педрадах, ПМПК, обмін досвідом протягом року 

 

Корекційно – розвивальна робота 
 

1 
Проведення підгрупових та індивідуальних логопедичних 

занять 
протягом року 

2 Відвідування занять   психолога, спільне їх проведення листопад, лютий 

3 

Знайомство з методичними новинками в області 

корекційної педагогіки та логопедії 

 

протягом року 

4 
Вироблення позитивної мотиваційної  бази у дітей до 

корекції мовлення 
Вересень-грудень 

5 
Відвідування семінарів, відкритих переглядів, м\о 

логопедів міста 
протягом року 

 

Консультативно-просвітницька  робота 

 

Робота з батьками: 

 

1 Проведення індивідуальних бесід  для збору повного 

анамнезу дитини 

Вересень 

2 Індивідуальне консультування протягом року 

3 Оформити інформаційні буклети для батьків протягом року 

4 Індивідуальні заняття з дітьми в присутності батьків з 

метою показу прийомів логопедичної роботи 

протягом року 

5 Анкетування 

 

 

6 Виступи  на батьківських зборах:  
 

«Пальчикова гімнастика для дітей з вадами мовлення» 

 «Логопедичний точковий масаж » 

«Психогімнастика в логопедичній роботі з дошкільниками» 

 

 

 

вересень 

грудень 

березень 
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Робота з педагогами 
 

1 

 

За наслідками обстеження дітей провести індивідуальні 

бесіди з вихователями групи      (познайомити з мовним 

профілем групи, особливостями дітей, діленням на 

підгрупи). 

вересень 

 

2 

 

Відвідування логопедом  занять вихователя з  

метою: 

- спостереження за діяльністю дітей в умовах освітнього 

процесу; 

- вивчення роботи вихователя з дітьми - логопатами 

протягом року 

 

3 Приймати активну участь у роботі психолого- медико – 

педагогічного  консиліуму 

протягом року 

4 

 

Проводити консультацїї  для вихователів: 

 

«Правильний прикус - це важливо» 

«Дихаємо правильно – легко розмовляємо» 

протягом року 

5 

 

Оформлення журналу взаємодії вихователів і логопеда 

 

протягом року 

 

 

Підвищення професійної компетентності 

 

 

1 

Своєчасно поповнювати знання, знайомитися з 

іноваційними програмами та технологіями. Систематично 

знайомитися з новинками дефектологічної літератури.   

протягом року 

 

2 Ознайомитися з  публікаціями у науково-методичних 

журналах «Логопед», « Дефектологія» 

протягом року 

3 Опрацювати тему «Кінезіологічні технології у 

логопедичній роботі з дітьми із складними порушеннями 

мовлення» 

протягом року 

 

Робота над удосконаленням обладнання логопедичного кабінету 

 

1 Виготовлення та придбання наочних і навчально-

методичних посібників. 

протягом року 

2 Поповнити кабінет новими логопедичними іграшками. протягом року 

3 Поповнення бібліотечки вчителя-логопеда методичною та 

науковою літературою. 

протягом року 

 

4 

Підготувати дидактичний роздатковий матеріал для 

розвитку дихання, дрібної моторики пальців рук, для 

розвитку лексичної сторони мовлення. 

протягом року 
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Додаток  9 

Перспективний  план оздоровлення дітей 
 

Жовтень 
№ Заходи  

Контингент 

Термін 

проведення 

Час 

проведення 

Виконавець 

1 Створення   

психологічного 

комфорту в групі 

Всі  

групи 

щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.виховат. 

2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи щоденно  8.00 Вихователь 

Пом.вихователя 

3  Забезпечення рухової 

активності дітей 

Всі групи щоденно Під час 

прогулянки 

Вихователь 

Пом.вихователя 

4 Проведення зорової 

гімнастики. 

Всі групи щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

Пом.виховат. 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

Пом.виховат. 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи щоденно Після 

денного сну 

Вихователь  

Пом.вихователя 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи щоденно Перед ден-

ним сном та 

після сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», 

сольовій доріжці,  

ребристій дошці 

Всі групи щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

9 Розсаджування дітей за 

столами згідно з 

ростовими 

особливостями та 

станом здоров’я  

Всі групи щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

10 Формування самостійн-

их навичок проведення 

точкового самомасажу 

Всі групи щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

11 Дотримання режиму 

провітрювання в групах 

Всі групи  щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

12 Спелеотерапія Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

Вихователь  

13 Дотримання адапта-

ційного режиму в групі 

Групи 

№1,№2,№7 

Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

                                                               

Листопад 
№ Заходи Контингент Термін 

проведення 

Час 

 проведення 

Виконавець 

1 Створення   

психологічного 

комфорту в групі 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 
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2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи Щоденно 8.00-8.15 Вихователь 

 

3 Забезпечення рухової 

активності дітей 
Всі групи Щоденно Під час 

прогулянок 

Вихователь 

 

4 Проведення зорової 

гімнастики 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи Щоденно Перед сном 

та після сну 

Вихователь 

 

8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», сольо-

вій, каштановій доріж-

ках, ребристій дошці, 

килимку з камінцями 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

9 Розсажування дітей за 

столами згідно з 

ростовими особливос-

тями та станом здоров’я 

Всі групи Щоденно При прийомі 

дітей в 

групу 

Вихователь 

Пом.вихователя 

10 Вживання в їжу 

продуктів харчування 

багатих фітонцидами та 

вітаміном «С» 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Помвихователя 

11 Формування самостійних 

навичок проведення 

точкового самомасажу 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

 

12 Спелеотерапія  Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

вихователь 

                                                                                                                                                

Грудень 
№  

Заходи 

 

Контингент 

Термін 

проведення 

Час 

 проведення 

 

Виконавець 

1 Створення   

психологічного 

комфорту в групі 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи Щоденно 8.00 Вихователь 

Пом.вихователя 

3 Забезпечення рухової 

активності дітей 

Всі групи Щоденно Під час 
прогулянок 

Вихователь 
Пом.вихователя 

4 Проведення зорової 

гімнастики 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

Пом.вихователя 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

Пом.вихователя 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи Щоденно Перед сном 

та після сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 
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8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», 

сольовій, каштановій 

доріжках, ребристій 

дошці, килимку з 

камінцями 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

9 Полоскання ротової 

порожнини та горла 

водою з лимонним соком 

 Групи 

№5, №12 

4.12 - 15.12 10.30-11.00 Медпрацівники 

Вихователь 

 

10 Вживання в їжу 

продуктів харчування 

багатих фітонцидами та 

вітаміном «С» 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

11 Формування самостійних 

навичок проведення 

точкового самомасажу 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

12 Спелеотерапія Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

вихователь 

13 Застосування  

ультрафіолетового 

випромінення (тубус- 

КВАРЦ) для лікування 

дітей з хрон.ЛОР-

патологією 

Всі групи  В разі 

необхідності 

 медпрацівник 

                                                                

Січень 
№ Заходи Контингент Термін 

проведення 

Час 

 проведення 

Виконавець 

1 Створення   психологіч-

ного комфорту в групі 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи Щоденно 8.00 Вихователь 

 

3 Забезпечення рухової 

активності дітей 

Всі групи Щоденно Під час 

прогулянок 

Вихователь 

 

4 Проведення зорової 

гімнастики 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи Щоденно Перед сном 

та після сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», 

сольовій, каштановій 

доріжках, ребристій 

дошці, килимку з 

камінцями 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 
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9 Дихальна гімнастика в 

комплексі з 

аромотерапією (летучі 

ароматичні речовини 

лавандової олії) 

 Групи 

№5, №12 

15-25.01 10.30-11.00 Медпрацівники 

Вихователь 

 

10 Вдихання повітря, 

насиченого негативно 

заряженими іонами 

кисню за допомогою 

лампи Чижевського 

Групи  

№5, №12 

15-25.01 10.30-11.00 Медпрацівники 

вихователь 

10 Вживання в їжу 

продуктів харчування 

багатих фітонцидами та 

вітаміном «С» 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

11 Змазування слизової 

носу оксоліновою маззю 

Всі групи Щоденно 

Під час 

епідемії 

грипу 

Вранці при 

прийомі 

дітей 

Вихователь 

батьки 

12 Спелеотерапія Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

вихователь 

Лютий 
№  

Заходи 

 

Контингент 

Термін 

проведення 

Час 

 проведення 

 

Виконавець 

1 Створення   

психологічного 

комфорту в групі 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи Щоденно 8.00 Вихователь 

 

3 Забезпечення рухової 

активності дітей 

Всі групи Щоденно Під час 

прогулянок 

Вихователь 

 

4 Проведення зорової 

гімнастики 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи Щоденно Перед сном 

та після сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», 

сольовій, каштановій 

доріжках, ребристій 

дошці, килимку з 

камінцями 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

9 Полоскання ротової 

порожнини та горла 

водою з лимонним 

соком  

 Групи 

№5, №12 

15-25.01 10.30-11.00 Медпрацівники 

Вихователь 
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10 Вживання в їжу 

продуктів харчування 

багатих фітонцидами та 

вітаміном «С» 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

11 Змазування слизової 

носу оксоліновою 

маззю 

Всі групи Щоденно 

Під час 

епідемії 

грипу 

Вранці при 

прийомі 

дітей 

Вихователь 

батьки 

12 Спелеотерапія Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

вихователь 

13 Використання 

світлотерапії 

(випромінювання 

апарату Біоптрон) для 

профілактики ГРВІ 

Групи №5,12 В період 

епідемії 

 Медпрацівники 

вихователь 

Березень 
№  

Заходи 

 

Контингент 

Термін 

проведення 

Час 

 проведення 

 

Виконавець 

1 Створення   

психологічного 

комфорту в групі 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи Щоденно 8.00 Вихователь 

 

3 Забезпечення рухової 

активності дітей 

Всі групи Щоденно Під час 

прогулянок 

Вихователь 

 

4 Проведення зорової 

гімнастики 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи Щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи Щоденно Перед сном 

та після сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», сольо-

вій, каштановій доріж-

ках, ребристій дошці, 

килимку з камінцями 

Всі групи Щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

9 Дихальна гімнастика в 

комплексі з ароматера-

пією (летучі ароматичні 

речовини яливцевої 

олії) 

 Групи 

№5, №12 

15-25.03 10.30-11.00 Медпрацівники 

Вихователь 

 

10 Вдихання повітря, 

насиченого негативно 

заряженими іонами 

кисню за допомогою 

лампи Чижевського 

Групи  

№5, №12 

15-25.03 10.30-11.00 Медпрацівники 

вихователь 
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Квітень 
№ Заходи Контингент Термін 

проведення 

Час 

проведення 

Виконавець 

1 Створення   психологі-

чного комфорту в групі 

Всі  

групи 

щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.виховат. 

2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи щоденно  8.00 Вихователь 

 

3  Забезпечення рухової 

активності дітей 

Всі групи щоденно Під час 

прогулянки 

Вихователь 

 

4 Проведення зорової 

гімнастики 

Всі групи щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

. 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи щоденно Після 

денного сну 

Вихователь  

 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи щоденно Перед ден-

ним сном та 

після сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», 

сольовій, каштановій 

доріжках, ребристій 

дошці 

Всі групи щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

9 Обливання передпліч 

водою кімнатної 

температури  

Всі групи щоденно Перед і 

після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

10 Формування 

самостійних навичок 

проведення точкового 

самомасажу 

Всі групи щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

 

11 Дотримання режиму 

провітрювання в 

групах 

Всі групи  щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

12 Спелеотерапія Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

Вихователь  

13 Сонячні ванни Всі групи  щоденно Під час 

прогулянок  

вихователь 

 

10 Вживання в їжу 

продуктів харчування 

багатих фітонцидами та 

вітаміном «С» 

Всі групи Щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

11 Змазування слизової 

носу оксоліновою 

маззю 

Всі групи Щоденно 

Під час 

епідемії 

грипу 

Вранці при 

прийомі 

дітей 

Вихователь 

батьки 

12 Спелеотерапія Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

вихователь 
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Травень 
№  

Заходи 

 

Контингент 

Термін 

проведення 

Час 

проведення 

 

Виконавець 

1 Створення   

психологічного 

комфорту в групі 

Всі  

групи 

щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.виховат. 

2 Проведення ранкової 

зарядки 

Всі групи щоденно  8.00-8.15 Вихователь 

 

3  Забезпечення рухової 

активності дітей 

Всі групи щоденно Під час 

прогулянки 

Вихователь 

 

4 Проведення  зорової 

гімнастики 

Всі групи щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

5 Проведення 

фізкультхвилинок 

Всі групи щоденно Під час 

занять 

Вихователь 

 

6 Проведення гімнастики 

пробудження 

Всі групи щоденно Після 

денного сну 

Вихователь  

 

7 Проведення повітряних 

ванн 

Всі групи щоденно Перед ден-

ним сном та 

після сну, 

під час 

прогулянок 

Вихователь 

Пом.вихователя 

8 Ходіння по килимку 

«зелений газон», 

сольовій, каштановій 

доріжках, ребристій 

дошці 

Всі групи щоденно Після 

денного сну 

Вихователь 

Пом.вихователя 

9 Розсаджування дітей за 

столами згідно з 

ростовими 

особливостями та 

станом здоров’я  

Всі групи щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

10 Обливання передпліч 

та ніг водою кімнатної 

температури  

Всі групи щоденно Перед 

денним 

сном 

Вихователь 

 

11 Дотримання режиму 

провітрювання в 

групах 

Всі групи  щоденно Протягом 

дня 

Вихователь 

Пом.вихователя 

12 Спелеотерапія Всі групи щоденно Під час 

денного сну 

Вихователь  

 


