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Розділ І. 
Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за 2018/2019 

навчальний рік.. 

1.1. Загальні відомості 

 

№ з/п Відомості Показники 

1  Повна назва дошкільного навчального 

закладу (за статутом) 

Дошкільний навчальний заклад 

(ясла – садок) №2 «Малятко» 

2 Індефікаціцйний код (код ЄДРПОУ) 26243929 
 

3 Адреса, телефон, email 

 
Телефон 

Е-mail 

22500 м. Липовець  

вул. Шевенка 8 
тел: (04358)21767 

oleksandra oleksandra2@gmail.com 

4 Завідувач 

 

Олександра Олександрівна 

Ямпільська 

5 Рік заснування закладу  1983 

6 Дата реєстрації (перереєстрації) 
останнбої редакції статуту 

25. 07. 2017 

7 Профіль закладу за статутом та 

робочим навчальним планом на 

момент атестаційної експертизи 

_____ 

8 Термін проведення експертизи _____ 

9 Мова навчання українська 
 

11 Режим роботи закладу з 7:30 до 18:00 

12 Режим роботи групи 10,5 год 

13 Перелік навчальних програм  Програма розвитку дитини  

дошкільного віку «Соняшник»; 

 Програма «Безмежний світ  

гри з ЛЕГО»; 
 Парціальна програма  

«Дошкільнятам – освіту для 

сталого розвитку». 

14 Кількість вихованців станом на 
01.09.2019р. 

183 

15 Кількість груп усього: 

 раннього віку  

 дошкільного віку 

7 

1 

6 

16 Кількість праівників усього: 

 педагогічний персонал 

 обслуговуючий персонал 

 медичний персонал 

 

21 

27 

1 
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1.2. Інформаційні відомості 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-сад) №2 “Малятко»  Липовецької  

міської ради», Вінницької  області розташований за адресою 22500, Вінницька 

область, м. Липовець, вул. Шевченка, 8., тел. 2 - 17 - 67. Розрахований на 160 

місць. 

Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають  

сучасний інтер'єр. Розвивальне середовище дитячого садка організовано з 

урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення: 

 фізкультурно - музична зала; 

 кабінети практичного психолога, соціального педагога, завідувача;  

 методичний кабінет; 

 кабінет медичної сестри; 

 прогулянкові майданчики для кожної вікової групи; 

№ Відомості Показкники 

1 Кількість груп усього: 

 раннього віку 

 дошкільного віку 

7 

1 

6 

2 Режим роботи груп 10,5 год. 

3 Кількість вихованців станом на 01.09.2019р. 183 

4 Кількість педагогічних працівників 21 

 

1.3. Склад вихованців 

На даний час в дошкільному закладі функціонує 7 груп дітей дошкільного 

віку та 1група раннього віку з наповнюваністю дітей: 

1 група раннього віку  3 – го року життя (19)(34) 

2 групи молодшого дошкільного віку 4 – го року життя (44) 

2 групи середнього дошкільного віку 5 – го року життя (49) 

2 групи старшого дошкільного віку 6 – го року життя (55) 
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№ 

з/п 

Назва групи Вік дітей Вихователі 

1 «Калинка» Ранній вік  

(від 1 до 3 років) 

Величко Тетяна Василівна (1 ст.) 

Сулимко Людмила Юріївна (0,5 ст.) 

2 «Сонечко» Молодший 
дошкільний вік 

(від 3 до 4 років) 

Білокур Вєроніка Володимирівна (1 ст.) 
Печенюк Анастасія Вячеславівна (0,5 ст.) 

Ямпільська Олександра Олександрівна 

(0,25ст.) 

3 «Бджілки» Молодший 

дошкільний вік 
(від 3 до 4 років) 

Піщенюк Алла Олександрівна (1 ст.) 

Польова Наталія Вікторівна (0,5 ст.) 
Сулимко Людмила Юріївна (0,25ст.) 

4 «Капітошки» Середній 

дошкільний вік 

(від 4 до 5 років) 

Ляшенко Наталя Василівна (1 ст.) 

Печенюк Анастасія Вячеславівна (0,5 ст.) 

Комар Анна Василівна (0,25 ст.) 

5 «Зірочки» Середній 

дошкільний вік 
(від 4 до 5 років) 

Карпенко Валентина Григорівна (1 ст.) 

Польова Наталя Вікторівна (0,5 ст.) 
Шеренгова Тетяна Миколаївна (0,25 ст.) 

6 «Метелики» Старший 
дошкільний вік 

(від 5 до 6 років) 

Радченко Світлана Митрофанівна (1 ст.) 
Комар Анна Василівна (0,75 ст) 

7 «Ромашки» Старший 

дошкільний вік 
(від 5 до 6 років) 

Каліна Анна Іванівна (1 ст.) 

Шеренгова Титяна Миколаївна (0,75 ст.) 

 

Соціальний паспорт ДНЗ 
 

 
 

 

 
 

 

 

Кількість 

вихованців: 

183 

Діти АТО - 

100% 

18 
 

 
 

Діти з 

багатодітних 

сімей– 50% 

14 

Діти - переселенці 

– 100% 

1 

Діти – інваліди 

-100 % 

2 
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1.4. Педагогічні кадри 

За штатним розписом у Липовецькому ясла – садку №2 «Малятко» 

процює 21 педагог, а саме: 

 
№ 

з/п 

Посада Прізвище ім'я, 

побатькові 

Наванта- 

ження 

Освіта Педагогічний 

стаж 

1 Завіувач  Ямпільська 

Олександра 

Олександрівна  

1 ст. повна 

вища 

13 років 

2 Вихователь - 
методист 

Сафонова 
Альона 

В'ячеславівна  

1 ст. повна 
вища 

10 років 

3 Соціальний 

педагог 

Сафонова 

Альона 

В'ячеславівна  

0,25 ст. 

. 

повна 

вища 

10 років 

4 Практичний 

психолог 

Поліщук Анна 

Вікторівна  

0,75 ст. повна 

вища 

 

5 Вчитель - 
логопед 

Вечерук Оксана 
Станіславівна  

0,5 ст. повна 
вища 

 

6 Музичні 
керівники 

Головатюк Віра 
Миколаївна 

1 ст. фахова  

7 Музичний 

керівники 

Терлецька 

Юлія 

Володимирівна 

0,5 ст. фахова  

8 Фізінструктор Баламут Алла 

Миколаївна 

0,872 ст. повна 

вища 

 

9 Вихователь Ляшенко 
Наталя 

Василівна 

1 ст. повна 
вища 

9 років 

10 Вихователь Білокур 

Вєроніка 

Володимирівна 

1 ст. повна 

вища 

 

11 Вихователь Печенюк 

Анастасія 
В'ячеславівна 

1 ст. повна 

вища 

 

12 Вихователь Радченко 

Світлана 

Митрофанівна 

1 ст. фахова  

13 Вихователь Комар Анна 

Василівна 

1 ст. фахова  

14 Вихователь Піщенюк Алла 
Олександрівна 

1 ст. повна 
вища 

 

15 Вихователь Польова Наталя 
Вікторівна 

1 ст. повна 
вища 
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16 Вихователь Сулимко 

Людмила 
Юріївна 

1 ст. фахова  

17 Вихователь Каліна Анна 
Іванівна 

1 ст. повна 
вища 

 

18 Вихователь Шеренгова 

Тетяна 

Миколаївна 

1 ст. повна 

вища 

 

19 Вихователь Карпенко 

Валентина 
Григорівна 

1 ст. фахова  

20 Вихователь Лазо Людмила 

Валеріївна 

1 ст. неповна 

вища 

 

21 Вихователь Величко Тетяна 

Василівна 

1 ст. повна 

вища 
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1.5. Освітній рівень педагогів ДНЗ № 2 за 2018/2019н. р. 

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення 

кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про 

атестацію педагогічних працівників. 

№ Вид діяльності Планова 

кількість 

педагогів 

Фактична 

кількість 

педагогів 

Рівень у 

відсотках 

1 Курси підвищення 
кваліфікації 

4 4 100% 

2 Атестація 4 4 100% 

3 Самоосвіта 21 21 100% 

4 Участь у підготовці та 

проведенні методичних 

заходів 

21 21 100% 

  Психолог:Поліщук  

Глибоке вивчення результативності освітньої діяльності кожного педагога, 

врахування його існуючих та потенційних можливостей, чітка система 

організаційної роботи з підвищення кваліфікації та фахової компетентності 

педагогів, планомірне планування та своєчасне коригування роботи з атестації 

в цілому сприяють подальшому перспективному розвитку нашого навчального 

закладу, допомагають педагогічному колективу підвищувати рівень навчання 

та виховання дітей. 

Діяльність закладу відбувається у сформованому збагаченому освітньому 

середовищі, яке забезпечує оптимальне функціонування усіх підсистем 

закладу, відповідає принципам відкритості, мобільності і модернізації 

забезпечення навчання та виховання. Кожен структурний елемент несе певну 

педагогічну, психологічну, соціальну функцію. 

Метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного 

навчального закладу, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки 

адміністрації, був переглянутий рівень професійної майстерності педагогів, 

сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили 

необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети. 

Метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу 

були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні 
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та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом 

навчального року педагоги. 

Педагоги опрацьовували новинки методичної літератури, відвідували 

методичні об'єднання, проводили взаємовідвідування освітніх процесів. 

Активно проходили педагогічні ради, на яких розглядались актуальні питання 

про виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

Впродовж 2018/2019 н.р. робота методичної служби ДНЗ була зосереджена 

на вирішення наступних актуальних питань: 

 Забезпечення фізичного, духовного і соціального розвитку дітей 

раннього віку, їх безболісної адаптації до змінних умов життя та 

успішного входження у соціальне середовище. 

 Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу 

особистості дитини дошкільного віку. 

 Забезпечення виховання культури мовлення дошкільників. 

 Впровадження інноваційних програм та методик в навчально-

виховну діяльність дошкільного закладу. 

Протягом року педагогічний колектив ДНЗ брав активну участь у різних 

методичних заходах району, міста й області, та в архітектурній ЛЕГО виставці 

«Професії майбутнього» м. Київ. 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році 

була спрямована на підвищення їх професійного рівня. Кількісний і якісний 

аналіз оцінювання рівня організації методичної служби в ДНЗ показав, що всі 

форми методичної роботи (педради, консультації, семінари, семінари -

практикуми, ділові ігри, колективні перегляди занять) носили науково -

методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності 

педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. 

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної 

майстерності педагогів була педрада. Проведені педради відзначались 

актуальністю, науковістю педагогічною доцільністю тематики та інноваційним 

підходом до їх проведення через використання інтерактивних форм та методів 

роботи. 
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Так, цікаво та змістовно були проведені педради з таких тем:  

 «Завдання навчально – виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік»; 

 «Патріотичне виховання дошкільників та школярів у контексті розвитку 

духовного потенціалу»; 

 « Використання методики роботи з ЛЕГО у всебічному розвитку дитини 

дошкільника»; 

 «Формування мовленнєвої компетенції дошкільнят». 

Під час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми 

та методи роботи (ділові ігри, ігрові та психологічні вправи, робота в 

мікрогрупах, електронні презентації, моделювання, психолого-педагогічне 

проектування, анкетування тощо), що сприяло розвитку творчої думки кожного 

педагога. 

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних 

переглядів занять та режимних моментів. 

Протягом року на високому методичному рівні були проведені інтегровані 

заняття з безпосереднім використанням навчальної та ігрової методики  

«Безмежний світ гри з ЛЕГО»: 

 «Професія вихователь» - вихователь Шеренгова Т. М. (середня група  

«Ромашки»); 

 «Мандрівка на екоферму та дельфінарій майбутнього» -  вихователь  

Білокур В.В. (І молодша група «Сонечко»); 

 «Дитячий ЛЕГО садок» - вихователь Величко Т.В. (І молодша група  

«Калинка»); 

 «Ловець снів – професія майбутнього» - вихователь Ляшенко Н.В.  

(ІІ молодша група «Капітошки»); 

 «Мандруємо у майбутнє  - професія «Менеджер з постачання їжі» -  

вихователь Карпенко В.Г. (ІІ молодша група «Зірочки»); 

 «Спротивні пригоди у садочку майбутнього» - вихователь Сафонова  

А. В. (старша група «Бджілки»); 

 «В майбутнє мандруємо, ЛЕГО транспорт проектуємо» - вихователь  

Сафонова А.В. (старша група «Метелики»); 



 
12 

Протягом навчального року методичною службою ДНЗ систематично 

проводились різноманітні форми інформаційно - консультаційної роботи з 

педагогами з різних питань організації освітньої діяльності згідно відповідних 

розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними були наступні 

семінари: 

 семінар – практикум для педагогів « ЛЕГО методика шість цеглинок  

2.0 »; 

 семінар-практикум «Безмежний світ гри з Лего»; 

 Вrik mate – обмін досвідом з Писарівським ДНЗ «Лісова казка»; 

 семінар по обміну досвідом з ЛЕГО методик з вчителями початкових  

класів та вихователями продовженого дня Липовецького району. 

Упродовж року забезпечувався організаційно - методичний супровід 

проведення свят, розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення 

фольклору, етнографії та національної культури й мистецтва. 

Вихователі і музичні керівники багато працювали над підвищенням 

фахової кваліфікації. Систематично опрацьовували новинки методичної 

літератури, відвідували методичні об'єднання, проводили взаємовідвідування 

освітніх процесів. Активно проходили педагогічні ради, на яких розглядались 

актуальні питання про виховання та навчання дітей дошкільного віку.    

Педагогічний колектив доклав максимально зусиль, щоб навчання і 

виховання дітей було змістовне і цікаве. Колективні перегляди освітнього 

процесу показали, що вихователі творчо ставляться до своїх обов'язків.  

Як позитивне, слід зазначити, що вихователі систематично проводили 

театралізовані вистави для дошкільнят, розваги, святкові заходи. 

Систематично проводяться виробничі наради, організаційно - масові 

заходи, загальносадкові та групові батьківські збори. У ДНЗ проведено 

тиждень безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку та День захисту дітей 

на Молодіжній площі міста. 

Оновлення змісту та якості дошкільної освіти відбувається через набуття 

кожною дитиною навичок здорового способу життя шляхом освоєння нових 

здоров'язберігаючих технологій. 
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Протягом 2018/2019 навчального року педагоги закладу регулярно 

відвідували районні методичні об’єднання, школу ефективного педагогічного 

досвіду, майстер - класи. Вихователі будують свою роботу з урахуванням 

поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні. 

Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні 

форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування 

методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду 

вихователів садку, міста, проходження курсів підвищення кваліфікації. 

Педагогічний колектив дошкільного закладу дуже творчий, на протязі 

2018/2019 н. р. приймав участь: 

 у міжнародному проекті «Сприяння освіті»; 

 в районному тренінгу вихователів продовженого дня початкових  

класів «ЛЕГО методика  6 цеглинок, та ЛЕГО методика шість цеглинок 2.0»; 

 в обласних тренінгах на базі Вінницьких ДНЗ №27, ДНЗ №1, ДНЗ  

№25, №30, №7 в рамках проекту «Сприяння освіті»; 

 Архітернурному ЛЕГО фестивалі «Професії майбутнього», що  

відбулася у м.Київ, де здобули перемогу у номінації «Майбунє у сьогодення. 

 

1.6. Робота педагогічного колективу за індивідувальними 

напрямками: 

Народознавчий напрямок  

  2018/2019 навчальний рік середня  група «Ромашка» ( Каліна А.І., 

Шеренгова Т.М.) продовжувала працювати за напрямком «Народознавство». 

Кожен перший тиждень місяця розроблялися та проводилися цікаві заняття з 

народознавства, такі як: 

«Козацькому роду нема переводу» 

«Родинне дерево» 

«Без верби та калини немає України» 

«Український національний одяг» 

«Віночок – оберіг дівочий» 

«Український національний дитячий фольклор» 
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«Скарби бабусиної скрині» 

«Великдень велике свято» 

«Ми – діти твої Україно» 

«Липовець – рідне місто» 

       Усі ці заняття відповідали вікові дошкільнят, вони добре сприймалися та 

розвивали інтерес дітей до народознавства.  

       Один раз на тиждень планувалася та проводилася робота в міні - музеї 

народознавства «Люби та знай свій рідний край». Діти знайомилися з 

експонатами , їх призначенням , використанню пов*язаному зі звичаями та 

традиціями . А саме – посудом , одягом , предметами вжитку , народними 

іграшками . 

        Також колектив групи вдало попрацював над оформленням групових 

кімнат – є багато елементів символіки, атрибутів та стендів з народознавства.  

Ми продовжуємо працювати над створенням власного міні -  музею 

народознавства. В результаті систематичної цілеспрямованої роботи колективу 

групи у дошкільників сформувалися елементи усвідомлення громадянства, діти 

знають як правильно вживати терміни Україна, Батьківщина, рідне місто, 

ознайомлені з побутом, традиціями та звичаями нашого народу і  розвивається 

їх емоційна та чуттєва сфери , формується культурно- ціннісні та морально – 

патріотичні основи  особистості. 

       Для досягнення певного результату у нашій діяльності ми співпрацюємо з 

батьками дошкільнят, залучаємо їх до проведення свят та розваг, заохочуємо до 

поповненняекспонатів у міні – музеї , проводимо виставки родинних робіт . 

      Саме власним прикладом батьки активізують інтерес дітей до 

народознавства. 

      Працюючи за напрямком « Народознавство» ми  позитивно впливали на 

розвиток пізнавальної сфери дитини, активно поповнювали словниковий запас, 

сприяли  фізичному розвитку малят, формували морально – етичні норми 

поведінки , виховували почуття гордості за славне історичне минуле нашого 

народу.      
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Сенсорий напрямок роботи 

   Сенсорний розвиток дитини - це розвиток сприйняття і формування 

уявлень про зовнішні властивості предметів: їх форму, колір, величину, 

положення в просторі, а так само запаху, смаку тощо. Значення сенсорного 

розвитку в ранньому та дошкільному дитинстві важко переоцінити. Саме цей 

вік найбільш сприятливий для вдосконалення діяльності органів чуття, 

нагромадження уявлень про навколишній світ.   

  Сенсорний розвиток, з одного боку, становить фундамент загального 

розумового розвитку дитини, з іншого боку, має самостійне значення, тому що 

повноцінне сприйняття необхідне і для успішного навчання дитини в дитячому 

саду. Система спрямована на сприйняття навколишнього світу називається 

сенсорною (такою що відчуває), а формуванню повноцінного сприйняття 

сприяє сенсорне виховання. Його основне завдання – допомогти дитині 

накопичити уявлення про колір, форму, розмір предметів тощо. 

  На протязі року в групі «Калинка» вихователі Погорєлова Н. М. та 

Величко Т. В. з дітками проводили тематичні зайняття з сенсорного розвитку, 

використовуючи придбані та виготовленні сенсорні роздаткові матеріали, 

іграшки, а також цеглинки LEGO.  

Естетичний бік занять із сенсорного виховання здебільшого визначається 

якістю дидактичного матеріалу. Чисті кольорові тони, приємна фактура, чітка 

форма дидактичних посібників подобаються дітям, а отже – сприяють 

накопиченню сенсорних уявлень. 

       У плануванні занять з ознайомлення дітей із кольором, формою, розміром 

предметів дуже важливим є принцип послідовності, який передбачає поступове 

ускладнення: від елементарних завдань на групування однорідних предметів за 

розміром, кольором, формою до врахування цих ознак і властивостей у 

образотворчій чи іншій доступній для дітей раннього віку продуктивній 

діяльності. У ранньому дитинстві засвоєння знань, так само, як і формування 

вмінь, має відбуватися систематично. Заняття з сенсорного виховання 

проводилось один раз на  тиждень. Більший інтервал між заняттями є 

небажаним. До того ж, необхідно закріплювати отримані знання та вміння у 
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самостійній діяльності. 

       Значний час вихователі приділяли на так звану побутову діяльність, 

пов’язану з виконанням режиму. Зміст цієї діяльності дуже важливий для 

сенсорного розвитку. Під час умивання діти розрізняють теплу і холодну воду, 

пізнають інші властивості води, відчувають запах мила, сухість і вологість 

рушника. За сніданком, обідом, полуденком знайомили дітей з особливостями 

їжі, продуктів, їхнім смаком, запахом, консистенцією, кольором  тощо. У 

процесі виконання  режимних процедур діти тренувалися в просторових 

орієнтуваннях: права, ліва рука, нога, збоку, позаду та інше. Тимчасова 

визначеність режиму життя дітей допомогла їм засвоїти перші уявлення про 

частини доби, дні тижня, про те, що означає «зараз», «потім», «рано», «пізно».  

У своїй подальшій педагогічній діяльності вихователі  Погорєлова Н. М.  

та Величко Т. В. і надалі, особливу роль у вихованні дітей будуть віддавати 

сенсорному вихованню, тому, що сенсорний розвиток дитини складає 

фундамент загального розвитку, що неможливо без опори на повноцінне 

сприйняття. 

Напрямок «Освіта сталого розвитку» 

На протязі навчального року педагоги ІІ молодшої  групи «Капітошки»  

впроваджували у роботу з дітьми  інноваційну освітню програму для дітей 4 - 

го  року  «Дошкільнятам про сталий розвиток: маленькі люди великого світу».  

Реалізація в роботі дошкільного закладу  ідей освіти для сталого розвитку 

передбачає засвоєння дітьми  (а через дітей і з їхніми батьками) та самими 

педагогами надзвичайно важливих навичок екологічно -,  економічно -  та 

соціально - доцільної поведінки, без якої неможливе створення та існування  

стійкого благополуччя та суспільства, яке засобами комфортного існування 

сьогодні з любов’ю створює таке ж комфортне майбутнє для наступних 

поколінь. 

Складовими елементами опрацювання ідей освіти для сталого розвитку які 

я використовувала у роботі з дітьми є самопізнання та самонавчання  дітей 

через діяльність, спрямування  їх на прийняття  самостійних рішень у 

повсякденному житті, виконання дій у напрямі сталого розвитку. Ці позиції є 
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співзвучними з орієнтирами Базового компоненту дошкільної освіти  та 

цінностями особистісного розвитку дошкільників. 

 Ознайомившись із проектом, ними було систематизовано матеріали згідно 

підтем. Також  були  розробленні  дидактичні та демонстраійні матеріали, які я 

використовувала під час навчально – виховного процесу, та які сприяли 

кращому заєвоєнню дітьми нового матеріалу. 

  На протязі навчального року діти оволоділи знаннями та навичками  з  

пізнавальних тем: «Спілкування», «Моє здоров'я», «Здоров’я природи», кожна з 

тем, у свою чергу містить три  підтеми. Таким чином дошкільнята досягли 

бажаних моделей поведінки у спілкуванні, підтримці один одного, та 

усвідомили необхідність заощадливого використання природних ресурсів.  

       Залучаючи дітей до пізнавальної діяльності, педагоги  намагалися 

прищепити їм любов до природи, навколишнього середовища, націлювати  їх 

на збереження природних ресурсів, на культуру поведінки в природі, 

створюючи  відповідні умови  для появи у дітей ентузіазму і почуття 

задоволення від результатів групової та індивідуальної  роботи. Діти із 

задоволенням і цікавістю сприймали поданий матеріал, брали активну участь у 

дослідницькій діяльності.  Особливої уваги у роботі з дітьми потребувало 

виконання вправи «Вибір», або вступного самодослідження. Проте при усіх 

видах роботи реакція дітей завжди була позитивна, радісна, ігрова. Були 

проведені відкриті заняття  тема якого була «Моє здоров’я ». Вихователь 

Ляшенко Н.В. та фізінструктор Баламут А.М. вдало поєднали, інтегрували 

методику Лего,методику «Освіта для сталого розвитку» та методику фізичного 

виховання за М. Єфименко. 

Через використання різних методів та прийомів було досягнуто значних 

результатів: покращення стосунків у колективі, підтримка морального та 

психологічного клімату в групі, розумне споживання електричної енергії та 

води, зменшення марних витрат сировини, відходів,  зміцнення та покращення 

власного здоров'я. Тепер діти  намагаються використовувати набуті знання в 

повсякденному житті. Завдяки цьому проекту у вихованців зросла соціальна 

компетентність: діти стали більш впевнені у власних силах і можливостях, 
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більш відповідальними, навчилися оцінювати свою поведінку та поведінку 

своїх товаришів. 

Освітній процес в садочку покликаний допомогти дітям не тільки уявляти 

своє бажане майбутнє, а й активно його наближати. Бажання  й  надалі 

піклуватися про власне довкілля та оточення виникає на основі інформації про 

значення власних дій та оцінку їхніх результатів. Тобто акцент ставиться на 

рішеннях щодо власної поведінки та стилю життя, а не на проблемах, які 

існують поза ними. Діти стали більш спостережливіші, допитливіші, бережливо 

ставляться до дерев, кущів, рослин, птахів, водойм. Своїми відчуттями та 

враженнями  вони діляться з ровесниками, членами сім’ї, розповідають про 

користь та значимість взаємозв’язку живого й неживого в природі. 

Після апробування  програми для дошкільнят, педагоги отримали від 

проведеної роботи хороші враження, опрацювали художню та навчальну 

літературу, взяли для себе багато корисної інформації, переглянула своє 

ставлення до збереження природних ресурсів. Проведена   робота залишає 

позитивний слід у знаннях та в поведінці дітей. Також педагоги  мали змогу 

поділитися своїм досвідом  роботи зі своїми колегами та педагогами з інших 

садочків нашого району. 

Напрямок «Музейна педагогіка» 

   Музейна педагогіка в нашому дошкільному закладі – це 

об’єднання  творчої діяльності усіх педагогічних працівників. Цей напрямок 

освітньо - виховної роботи стартував в 2013/ 2014 н.р., та успішно розвивався 

протягом 2018/2019 н. р.  

   На сьогодні в нашому дошкільному закладі створено цілісну систему 

роботи на засадах музейної педагогіки. Накопичено чимало практичних 

матеріалів для роботи з педагогами, з дітьми: конспекти інтегрованих занять, 

сценарії свят, розваг. Вихователі, музичний керівник, соціальний педагог, 

практичний психолог  планують роботу в межах музейної педагогіки. 

   Колектив дошкільного навчального закладу «Малятко» протягом 

2018/2019 н. р. цікаво організовував роботу в народознавчому напрямку.         

Протягом року вихователі на заняттях та в повсякденному житті 
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прищеплювали дітям любов  до Батьківщини. 

  З метою виховання у дітей любові до рідного краю, поваги до 

національної культури, національних звичаїв, під час занять активно 

використовували  народознавчий матеріал: віночки, свищики, гончарні вироби, 

український одяг, знаряддя для народних ігор тощо. Проводили екскурсії  до 

міні - музею. Цікаво проходили свята та розваги до всіх обрядових, 

календарних свят. 

 Велику роботу провели педагоги разом з батьками вихованців по 

оновленню експонатів. Поповнили міні - музей новими  предметами побуту, 

вишивкою сільських майстринь. 

     Завдяки музею ми  виховували  у дітей патріотизм, вчили шанувати 

народні традиції, дотримуватись високо - моральних якостей, закладених 

предками, розвивали інтерес до експонатів музею, вчили формувати образ 

музею, як зберігача предметів культурно - історичного значення. 

    Під час навчально – виховного процесу вихованці середньої групи 

«Ромашка», продовжували роботу в нашому садковому музеї та куточку 

народознавства та побуту в груповій кімнаті. Були створені всі умови для 

успішного розвитку кожної дитини у фізичному, соціально – особистісному, 

пізнавальному, мовному, художньо – естетичному розвитку. У групі проводили 

екскурсії – заняття з дітьми різних вікових груп. Ця робота організовувалась 

відповідно до тем тижня. 

  Вихователі Каліна Г.І., Шеренгова Т.М. проводили заняття, метою яких є 

розвиток і ознайомлення дітей з предметами міні – музею і їх сенсу у нашому 

житті. 

    У жовтні цього ж року під час проведення тематичного тижня «Щедрі 

дари осені» у музеї привертали увагу дітей до різноманітності видів насіння: за 

формою, розміром, кольором. Діти  мали можливість познайомитись з різними 

видами насіння овочів, квітів та лікарських рослин. Вихователі  показали 

дошкільнятам, що насіння можна використовувати не тільки за призначенням, 

але й для виготовлення різних поробок, композицій та ігор. 

   Під  час ознайомлення дітей з різними видами насіння, діти вчилися 
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описувати його, добирати синоніми, прикметники, дієслова, збагачуючи 

власний словниковий запас. Це сприяє розвитку мовлення, розширює їхні 

моральні й естетичні уявлення. Зокрема використовуємо широкий спектр 

дидактичних ігор: «Роздивись і полічи», «Розклади насіння», «Плоди і 

насіння», «Добери рослину до насіння» та інші. 

    Спільно з батьками була організована виставка виробів з природного 

матеріалу було виставлено роботи з зерно - бобового та зерно – круп’яного 

насіння, овочів та фруктів. 

    Взимку у  групі було проведено колективний перегляд на тему: 

«Поспішаймо на гостини до бабусі Цибулини». Метою якого було уточнити 

уявлення про цибулю, її значення для організму дитини; закріпити знання про 

будову цибулини, про умови необхідні для росту рослини; учити правильно 

висаджувати та висівати цибулю, закріпити прийоми догляду за нею; розвивати 

мовлення дітей; виховувати у дітей засади екологічної культури, естетичного і 

морального ставлення до природи. 

    Підсумками роботи проведенні організаційні заходи щодо впровадження 

в практику роботи ДНЗ нового змісту – музейної педагогіки дозволило досягти 

якісного поліпшення художньо – естетичного виховання дітей. 

    Аналіз проведеної роботи показав перспективність розвитку даного 

напрямку роботи з вихованцями дитячого садка. 

 

Впровадженню LEGO – технологій 

в освітньо – розвивальний процес з дітьми дошкільного віку     

Сьогодні  інноваційність є однією з домінуючих тенденцій розвитку 

людства. Інноваційна діяльність нашого дошкільного закладу  реалізується 

системним впровадженням нових оригінальних технологій і методик, в 

результаті яких підвищується ефективність роботи. 

Окрім традиційних методик та технологій розвитку та навчання дітей 

дошкільного віку, останнім часом в організаційно - педагогічному процесі все 

ширше використовуються LEGO – технології, а саме: «Методика шість 

цеглинок», конструктори типу LEGO DUPLO та LEGO SYSTEM. 
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Інтеграція LEGO - технологій в роботу з дітьми відбувається через 

використання LEGO - конструкторів в інтегрованих заняттях з ознайомлення з 

природою та навколишнім світом, на заняттях з художньої літератури та 

художньо – естетичного розвитку (ліплення, аплікації та малювання), занять з 

логіко-математичного розвитку, розвитку мовлення, при проведенні роботи з 

основ безпеки життєдіяльності дітей, дидактичних ігор та вправ.  

У 2017 році, наш дитячий садок долучився до участі у проекті «Сприяння 

освіті». Наш садочок було забезпечено навчальними наборами «Шість 

цеглинок» та конструкторами типу LEGO DUPLO та LEGO SYSTEM. На 

початковому етапі ми почали впроваджувати в організаційно – розвивальну 

роботу з дітьми методику «Шість цеглинок».  

«Шість цеглинок» - це практичний інструмент для навчання. Виконуючи 

веселі та різноманітні завдання і граючись наборами з шести кольорових 

цеглинок LEGO DUPLO, діти тренують пам'ять, розвивають моторику і 

мислять творчо. Крім того, використання цієї технології дає можливість 

адаптувати і, звичайно, створювати власні завдання відповідно до вмінь та 

інтересів дітей.  

Навчальні набори «Шість цеглинок» стали необхідним матеріалом на усіх 

заняттях.  Ці набори використовували усі педгоги дошкільного закладу 

«Малфтко»  у роботі з дітьми під час навчальної та ігрової діяльності.  

Діти з великим задоволенням грають різноманітні ігри використовуючи 

кольорові цеглинки LEGO. Систематичне впровадження методики «Шість 

цеглинок» сприяло опануванню дітьми певних правил, яких необхідно 

дотримуватися працюючи з кольоровими цеглинками. Згодом діти стали 

вигадувати нові ігри та правила до них, що сприяло налагодженню контакту 

між дітьми, вони навчилися домовлятися між собою та рахуватися з думкою 

інших учасників гри. Також ігри з цеглинками LEGO сприяють розвитку 

мовленнєвих умінь дошкільників. В результаті гри з наборами «Шість 

цеглинок» діти навчаються працювати в парах чи  в групах, що вчить дітей 

вирішувати проблемні завдання. 

Опанувавши методику «Шість цеглинок» виховаетелі груп перейшли до 
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наступного етапу в роботі з використання LEGO – технологій у навчально – 

виховному процесі. Після ознайомлення з інноваційною програмою для дітей 

від 2 до 6 років «Безмежний світ гри з LEGO»,  розпочали впроваджувати в 

навчально – виховний процес набори конструкторів типу  LEGO DUPLO та 

LEGO SYSTEM. 

Програма “ Безмежний світ LEGO” створена з метою реалізації основних 

завдань Базового компонента дошкільної освіти, зокрема освітньої лінії «Гра 

дитини», та укладена відповідно до чинних  вимог внутрішнього потенціалу 

кожної дитини, формування її цілісного світогляду та збагачення ігрового 

досвіду засобами конструктора LEGO. 

Конструктори  LEGO – це цікавий матеріал, що стимулює дитячу 

фантазію, уяву і допомагає формувати моторні навички, адже діти – 

природжені конструктори, дослідники і винахідники. Ці закладені природою 

задатки найшвидше реалізуються й удосконалюються у конструюванні. Адже 

саме у цьому виді діяльності діти мають необмежену можливість вигадувати і 

створювати свої побудови, конструкції, проявляючи зацікавленість, кмітливість 

і творчість. Також конструктори  LEGO – це яскравий ігровий засіб, що 

допомагає вихователю привернути увагу дітей, навчити слухати та розуміти 

педагога, керуватись у діяльності його поясненнями. 

На протязі короткого проміжку часу роботи з LEGO, діти із задоволенням 

грають у різні ігри, споруджують фантастичні моделі та пізнають щось нове 

для них та цікаве.  

LEGO – конструктори, із захопленням,  використовують педагоги  не лише 

на своїх заняттях, а ще й на заняттях з музичного виховання та фізичної 

культури. Використовуючи LEGO – конструктори, з дітьми, були проведенні 

колективні перегляди. Під час інтегрованого заняття художньо – естетичного 

розвитку (музичної діяльності) та фізичного виховання на тему: «Як ми любим 

Україну». Під час заняття з дітьми були проведені такі ігри та вправи: музична 

вправа «Вистукай такт цеглинками», «Кольорові перегони», «Збудуй вежу», 

«Визволи цеглинку». Також під час занять з фізичного виховання з дітьми 

систематично проводяться різноманітні ігри – естафети та рухливі ігри з 
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використанням кольорових цеглинок LEGO. 

Під час заняття з хореографії «У пошуках скарбів» також 

використовувався конструктор LEGO DUPLO. Позитивні емоції та гарний 

настрій викликали у дітей ігри: «Кольорові скарби» та «Пірати і акули», де діти 

мали змогу споруджувати човники з кольорових цеглинок та шукати LEGO 

скарби. 

Під час проведення тематичних тижнів LEGO конструктори стають 

незамінними помічниками для дітей. З їх допомогою діти мають можливість 

споруджувати власні моделі та поєднувати потім їх у тематичні виставки. 

Дітьми було створено такі виставки: «Диво – рушнички», «Екзотичні звірі», 

«Ігровий майданчик», «У бабусі на подвір’ї», «Дитсадок для ляльок»,  

«Дороги і автомобілі», «Небезпечні речі в руках у малечі», «Великоднє 

диво», «Подарунки для матусі», «На весняній галявині», «Подарунок другу», 

«Водний світ», «На порозі літо». 

Також приділяється увага роботі з батьками, щодо впровадження LEGO 

технологій. Спочатку на батьківських зборах відбулось ознайомлення з LEGO 

конструктором. Надалі проводились години спілкування з батьками: 

«Дивовижні ігри з LEGO», де батьки мали змогу разом зі своїми дітьми 

погратися конструкторами LEGO. Також успіх мають виставки дитячих робіт. 

Для батьків систематично розробляється та оновлюється інформація, яка 

розміщується у батьківському осередку, батьки мали змогу ознайомитися з 

історією виникнення конструктора LEGO та його значенням для всебічного 

розвитку дитини. 

Полюбляють гратися з LEGO – конструктором не тільки діти, але і 

вихователі. Заплановані заходи  з педагогами, які проводяться у нашому 

закладі, щодо впровадження LEGO – технологій у розвивальний та освітній 

процеси, проводилися системно. Педагоги старших груп поділитися своїм 

досвідом роботи з вчителями початкових класів, та показати їм практичне 

застосування методики «Шість цеглинок» під час заняття з мовленнєвого 

розвитку та художньо – естетичної діяльності «Весняна картина». 

Також педагогами були  розробленні  дидактичні та демонстраійні 
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матеріали, які використовуютья під час навчально – виховного процесу, та які 

сприяли кращому заєвоєнню дітьми нового матеріалу.   

Після апробування  данної технології, педагоги дошкільного закладу  

отримали від проведеної роботи хороші враження, опрацювали навчальну 

літературу, взяли для себе багато корисної інформації, переглянули своє 

ставлення до участі педагогів в навчально - розвивальному процесі. Проведена   

робота залишає позитивний слід у знаннях та в поведінці дітей. Підводячи 

підсумок проведеної роботи з конструкторами LEGO  з впевненістю можна 

стверджувати, що головна ідея впровадження LEGO – технологій у освітньо – 

розвивальний процес,  полягає у навчанні через гру, та сприяє всебічному 

розвитку дитини. 

Напрямок  

«Розвиток мовлення дітей за допомогою мнемотаблиць» 

        Мовленнєвий розвиток - це цілісне розвиток всієї особистості дитини. У 

зв'язку з цим, актуальним стає необхідність удосконалювання сучасних методів 

і прийомів, використання більш ефективних науково-обгрунтованих шляхів 

розвитку мовлення у дітей дошкільного віку. Одним з таких методів є метод 

мнемотехніки.  

       Протягом 2018/2019 н.р. у старшій групі «Бджілки» продовжували  

вивчення та впровадження методики з розвитку мовлення – мнемотехніки. Щоб 

підготувати дітей до навчальної діяльності, виробити навички грамотної 

обробки інформації, засвоїти складний матеріал, розвинути свою промову без 

розумової і нервової напруги, що застосовується ця технологія.  

Завдання: 

1. Сприяти розвитку зв'язного мовлення. 

2. Розширювати і збагачувати словниковий запас дітей. 

3. Формувати вміння перетворювати абстрактні символи, образи 

(перекодування інформації). 

4. Удосконалювати здатність дітей узгоджувати прикметники з іменниками 

в роді, числі, відмінку. 

5. Сприяти формуванню розвитку у дітей сприйняття, відтворення, вміння 
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використовувати технологію. 

  Акцент в роботі педагогів Дмитрук Т. Г., та Сафонової А.В. з 

мнемотаблицями - розвиток мовлення дошкільнят. Їх ефективно 

використовувати для збагачення словника при складанні розповідей, оповідань 

при переказах, відгадуванні і складанні загадок при заучуванні віршів. 

Прийоми мнемотехніки полегшують запам’ятовування дітьми  нової 

інформації та збільшують обсяг пам’яті шляхом асоціативного мислення.  

Використання мнемотехнічних прийомів дає змогу дітям старшої групи 

переказувати текст повними поширеними реченнями, вільно, без допомоги 

вихователя, без хвилювання, впевнено. На відміну від молодшої та середньої 

групп, зображення мнемотаблиці ускладнюються або замінюються графічним 

зображенням: лисиця - помаранчеві геометричні фігури (коло, квадрат) та ін. 

Для дітей старшого віку схеми даються в одному кольорі. 

У молодшому дошкільному віці мнемотаблиці даються в готовому 

варіанті, оскільки у дітей недостатньо розвинені технічні навички малювання. 

А вже в середньому дошкільному віці діти починають самостійно викладати 

картинки («ланцюжки») для створення мнемосхем. Окремі діти самостійно 

починають замальовувати сюжети для розповіді. 

 З 2019 року завдяки програмі розвитку дітей «Сприяння освіті» та 

цеглинкам LEGO вдалося поєднати гру з конструктором LEGO та методикою 

розвитку мовлення – мнемотехнікою. Діти за допомогою цеглинок викладають 

картинки для складання розповідей чи вивчення віршів. 

Мнемотехніка використовується не лише на заняттях з розвитку мовлення, 

а й в інших навчально - організаційних напрямках. 

Мнемотехнічні прийоми допомагають дисциплінувати дітей, навчити їх 

основним нормам і правилам поведінки. Так, наші діти знають правила 

поводження в дитячому садочку, в громадських місцях, на природі, правила 

гігієни, намагаються дотримуватись їх в іграх, повсякденній діяльності.  
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1. 7. Якість реалізації освітніх програм. 

Для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дітей 

педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, експериментують та 

впроваджують сучасні перспективні програми та методики. 

Окрім базової програми, в дошкільному закладі впроваджуються програми 

та методики: «Сталий розвиток для дошкільнят», «Безмежний світ гри з 

ЛЕГО», «Методика ЛЕГО Шість цеглинок», «ЛЕГО методика шість цеглинок 

2.0.», за якими реалізуються освітні завдання  навчального плану: 

Програми та методики розширюють та поглиблюють можливості розвитку 

особистості дитини та реалізує пріоритетні напрями в діяльності дошкільного 

закладу.  

Управлінські заходи у 2018/2019 н.р. були спрямовані на створення 

оптимальних комфортних умов для перебування дітей раннього та дошкільного 

віку і здійснення комплексного безперервного навчання та виховання кожного 

дошкільника. 

Планування роботи ДНЗ здійснювалося відповідно до Листа МОН України 

№1/9-322 від 13.06.2018 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних 

навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році» додатку 1. «Інструктивно -

методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних 

навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році», та додатку 2. «Перелік 

чинних освітніх програм для використання у 2018/2019 навчальному році у 

дошкільних навчальних закладах».  

Саме річним планом регламентувалася організація методичної роботи 

дошкільного навчального закладу, заходи щодо упровадження інноваційних 

педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними 

засадами Базового компонента дошкільної освіти в Україні.  

Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної 

освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним 

осередком для педагогів та батьків.  

Під керівництвом вихователя - методиста педагогічний колектив мав змогу 

здійснювати переорієнтацію всього освітньо - виховного процесу з навчального 
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на розвивальний. Сучасна освіта вимагає докорінного переосмислення освіти, 

освоєння прогресивних технологій духовного розвитку особистості, створення 

умов для розкриття творчого потенціалу дитини. Мова йде про принципово 

нові психологічно – педагогічні ідеї, концепції, технології, в центрі яких – 

особистість дитини з її потребами і інтересами. Цьому сприяє впровадження 

інноваційних технологій у навчально-виховний процес. 

 

1.8. Організація роботи із сім'ями вихованців. 

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних, напрямів 

діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які 

дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню 

активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом.  

Дошкільний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, 

необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив 

організовував для цього різні активні форми співпраці: 

 батьківські збори; 

 індивідуальні консультування різних спеціалістів; 

 індивідуальні бесіди; 

 проводилися усні журнали; 

 виготовлення саморобок разом з дітьми; 

 участь у благогідйних ярмарках, організованих волонтерами; 

 участь у святах та розвагах; 

 проводилося систематичне інформування батьків різноманітними  

     засобами інформації у батьківських осередках; 

 актуальними були годинни спілкування; 

 дні відкритих дверей. 
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1.9. Організація роботи психологічної служби ДНЗ. 

Робота психологічної служби у дошкільного закладі здійснювалася 

протягом навчального року відповідно до головних завдань та методичної 

мети.  

Робота практичного психолога проводилася за 3-ма напрямками: 

 Адаптація дітей до умов ДНЗ. 

 Соціально - психологічна готовність дитини до школи. 

 Рівень розвитку дітей. 

Адаптаційний період  дітей пройшов успішно. Аналіз адаптаційного 

періоду дітей відбувався за критеріями: 

 взаємовідносини з дітьми; 

 гра; 

 сон; 

 поведінка з батьками; 

 реакція дитини на нових людей; 

 мовленнєва діяльність; 

 апетит. 

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з 

батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій. 

Під час вивчення стану соціально - психологічної готовності дітей до 

школи практичним психологом були використані такі методики: 

 спостереження; 

 анкетування; 

 бесіди; 

 консультації; 

 вивчення взаємовідносин у колективі однолітків 

Одним з головних завдань роботи колективу дошкільного закладу є 

виховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, 

досягти успіху, правильно будувати своє життя.  

Практичний психолог на чолі із завідувачем організовує вивчення 

готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання, вважає цю 
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роботу надзвичайно важливою. 

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання в школі 

в квітні - травні 2019 року практичним психологом було обстежено діти 

старших груп «Бджілки» та «Метелики». 

Стан розвитку готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі в 

2019 році характеризується перевагою у дітей: високого рівня 61%, в той час як 

середній рівень мають 32% дітей, а низький рівень лише -  7%. 

У 2019 році ДНЗ№2 «Малятко» випустив дві старші групи, діти готові до 

майбутнього навчання в школі 

Причиною низького рівня готовності  дітей визначено  нерегулярне 

відвідування ними дошкільного закладу, вихователям і психологу 

рекомендовано продовжувати проводити роз'яснювальні бесіди з батьками 

щодо підготовки дітей до школи (консультації, лекції, дискусії, «круглі столи», 

тренінгові заняття тощо). 

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна 

зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню.  

 

1.10. Система роботи щодо соціального захисту дітей. 

Липовецький  ясла – садок №2 «Малятко» -  є державним закладом, у 

якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені 

в основних державних документах: 

Конституція України; 

Конвенції ООН про права дитини; 

Законом України «Про охорону дитинства»; 

Сімейний кодекс. 

Для ведення цієї роботи в закладі введено посаду соціального педагога.  

       На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 

17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально - педагогічного патронату», 

інструктивно - методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. 

№ 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні 

заклади» соціальним педагогом та адміністрацією ДНЗ у 2018/2019 
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навчальному році проводилися такі заходи: 

 надання методичної і консультативної допомоги сім'ї, залучення 

батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дитини; 

 формування соціально-цедагогічної компетенції сім'ї у розв'язанні її 

психолого - педагогічних та соціальних проблем; 

 створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-

педагогічним патронатом. 

 

1.11. Організація харчування у ДНЗ 

Одним з пріоритетних напрямків керівника дошкільного закладу є 

забезпечення, збереження та зміцнення здоров'я дітей та працівників закладу. 

Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміцнення 

здоров'я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з 

організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227.  

У ДНЗ працює досвідчений, висококваліфікований медичний працівник та 

кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за 

результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та 

харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування 

дітей не виявлено. Хочеться висловити подяку працівникам харчоблоку, 

медичній сестрі за відповідальне ставлення до виконання своїх посадових 

обов'язків. 

Харчування вихованців здійснюється відповідно до Інструкції з організація 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Організацію харчування 

та медичний огляд дітей здійснює старша медична сестра Голод Валетнина 

Іванівна, яка працює за складеним на рік планом. Діти одержують 3- х разове 

харчування. Старшою медсестрою складається меню - розкладка з урахуванням 

єдиного примірного меню. 

       З боку завідувача та медичного працівника здійснювався систематичний 

контроль за дотриманням санітарно - гігієнічних умов організації харчування. 

Готуючи страви, кухарі дотримувалися технології приготування їжі, 
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нормативного об’єму страв. Продукти харчування та продовольча сировина 

надходили із супровідними документами відповідно до нормативних вимог.  

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової 

групи. 

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе 

дотримання санітарно - гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу 

приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань 

працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки 

продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих 

випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку 

СЕС. 

Також у закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з багатодітних 

сімей, та діти батьки яких є учасниками АТО. 

З метою забезпечення своєчасного та в повному обсязі обліку дітей 

дошкільного віку, для прогнозування мережі дошкільного навчального закладу, 

відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття 

громадянами дошкільної освіти за дошкільним навчальним закладом була 

визначена та закріплена територія обслуговування. 

 

1.12. Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та їх 

медичного супроводу.  

Безумовно, щаслива дитина – це здорова дитина. Серйозну увагу 

педагогічний та медичний персонал приділяв питанням охорони та зміцнення 

здоров’я дітей, їх фізичному розвитку. Дошкільний заклад має медичний 

кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в 

основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей 

закладу забезпечує медична сестра  Голод Валентина Іванівна. 

Результати тестування фізичного розвитку дітей виявив сформованість 

життєво важливих видів основних рухових дій (ходи, стрибків, метання, 

лазіння). Постійно велась робота по формуванню правильної постави, 

профілактики плоскостопості. Використовувалися загартування, як 
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профілактика застудних захворювань. Формувалася у дітей система 

валеологічних знань про свій організм, про користь занять з фізичної культури, 

про гігієну особисту та чистоту навколишньої середи. Залучалися батьки до 

активної участі в оздоровчий роботі та у формуванні валеологічної 

компетентності їх дітей. 

       У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та 

антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, 

згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний 

підхід під час фізкультурно - оздоровчої роботи. 

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично 

розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та 

розроблялися заходи щодо їх покращення. 

Великого значення приділено загартуванню дітей в умовах дошкільного 

закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності дітей. Була звернена увага на 

проведення оздоровчих заходів (загартування повітрям і водою, використання 

фітотерапії, часнику, цибулі, лимонів), попередження дитячого травматизму та 

забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з 

працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у 

надзвичайних ситуаціях. Ці питання розглядалися на засіданнях педагогічної 

ради, виробничої наради, на консультаціях для вихователів, загальних 

батьківських зборах , виробничих нарадах . 

ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного 

підйому захворюваності. 

Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. Її 

рівень досить значний. 

Відповідно до графіку медсестрою проводились антропометричні виміри 

дітей. Усі діти мають рівень фізичного розвитку, що відповідає стандартам 

даного регіону. 

Санітарно - освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, 

бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію 

новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також 
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роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого 

колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться 

консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах 

дитячого садка. Працівники дитячого садка два рази на рік проходять медичний 

огляд. 

 

1.13. Система роботи закладу щодо попередження травматизму. 

Належна увага приділяється організації роботи з персоналом та 

вихованцями з цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до 

дій у надзвичайних ситуаціях.  

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-

виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і 

норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної 

ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних 

ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з 

протипожежної безпеки. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено 

навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та 

позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в 

ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до 

оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування 

спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в 

спортивній залі та в групових кімнатах. Відповідальною особою та 

громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання 

на відповідність вимогам безпеки та складаються протоколи. 

У Липовецькому ясла – садку №2, протягом року дотримувалися вимог 

охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни та протипожежних заходів. 

Згідно річного плану ведеться активна робота по збереженню життя і здоров’я 

дітей, запобіганню дитячого травматизму, пропаганда здорового способу життя 

серед батьків. Своєчасно виявляли проблемні сім’ї, що потребують особливої 

уваги. З ними проводилася робота разом з психологічною службою за 
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індивідуальним планом. 

У літній оздоровчий період у закладі були створені необхідні умови для 

зміцнення і збереження здоров’я дітей, закріплення отриманих дітьми знань у 

різноманітних видах діяльності, а ще для цікавого і корисного дозвілля, 

пізнавальних подорожей у світ природи. Всього в ДНЗ за літній період 

оздоровилось 41% дошкільнят, а за межами дошкільної установи – 59%. 

 

1.14. Організація фізкультурно – оздоровчої роботи. 

Фізкультурно - оздоровча робота в нашому закладі була спрямована на 

оздоровлення дітей шляхом введення гнучкого динамічного режиму , 

оптимізації рухового режиму, використання різноманітних засобів та форм 

загартування. Серед основних критеріїв оздоровлення дітей нашого садочка є 

повноцінне харчування. У щоденний раціон входили соки.  

Ранок в ДНЗ розпочинався із ранкової зарядки, потім, після смачного і 

поживного сніданку діти знову проводили час на свіжому повітрі. Вихователі 

використовували всі можливості природного середовища. Щоденно 

проводились заняття з фізичними вправами на свіжому повітрі. Успіх 

загартовуючих заходів (повітряні, сонячні ванни, водні процедури) 

забезпечувався дотриманням основних принципів загартування. Літня пора 

сприяла активному контакту дітей з природою: вихователі проводили екскурсії 

до стадіону, у парк, алеями міста.  

Весело і цікаво були проведені Дні здоров’я. Малята мали можливість 

впродовж дня ознайомитися з цікавою інформацією про збереження та 

зміцнення свого здоров’я від вихователів, медичних сестер; взяти участь у 

різних видах діяльності: малюванні, ліпленні, іграх. 

Також у дошкільному закладі були створені належні умови для активізації 

і підвищення рухової активності дітей у повсякденному житті : проводились 

різноманітні рухливі ігри, ігри з елементами спорту. 

Цікавим та змістовним було дозвілля дітей. В закладі проводились 

різноманітні свята та музичні розваги. Першого червня за сприяння 

Липовецької міської ради  будо проведене свято для дітвори «День захисту 
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дітей». Так на високому рівні були проведені «Розвага до свята Івана Купала», 

«День незалежності України». Вихователі ставили для дітей лялькові вистави 

та організовували спортивні свята.  

Реалізація всіх цих заходів з літнього оздоровлення дітей стала можливою 

завдяки створення нашими працівниками повноцінного розвивального 

середовища, а це оформлення групових приміщень, ігрових майданчиків, 

території ДНЗ. В умовах недостатнього фінансування для вирішення завдань 

фізичного розвитку та забезпечення організованої та самостійної діяльності 

дітей дошкільного віку на свіжому повітрі ми використовуємо всі доступні 

ресурси дошкільного закладу. 

Адміністрацією ДНЗ забезпечувався постійний належний контроль за 

організацією оздоровчої та виховної роботи, за дотриманням правил охорони 

життя і здоров’я дітей. 

 

1.15. Соціально-економічний розвиток ДНЗ 

Завдяки спільній праці співробітників та батьків в закладі виконані 

косметичні ремонти у приміщеннях усіх груп, у коридорах ДНЗ, на харчоблоці, 

в методичному кабінеті та музичній залі. Педагоги разом з батьками вихованців 

відремонтували, пофарбували, поновили споруди та обладнання на ігрових 

майданчиках дошкільного закладу. Для естетичного оформлення закладу 

придбані нові стенди, для ігрових куточків груп - різноманітні іграшки та 

дидактичні матеріали. 

Аналізуючи  навчально - виховну  роботу  за  навчальний  рік,  слід  

відзначити, що педагогічний  колектив  з  поставленими  завданнями  

справився, але разом з тим у вихователів виникали труднощі в забезпеченні 

розвитку мовленнєвих умінь та навичок у дітей середніх груп на належному 

рівні. Активний словник українського мовлення старших дошкільників 

залишається недостатнім. Також вимагає корекції та доопрацювання наступний 

ряд питань: 

 Забезпечення високого рівня інтелектуального розвитку на основі 

сучасних педагогічних технологій. 
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Вивчення і розвиток основних компонентів педагогічного іміджу.  

Продовження цілеспрямованої роботи щодо створення умов з формування 

основних фізичних якостей, оздоровчих навичок та навичок безпечної життє-

діяльності дітей дошкільного віку відповідно вимог освітньої лінії Базового 

компонента дошкільної освіти «Особистість дитини».
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РОЗДІЛ ІІ. 

ЗМІСТ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. ПРИОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ 

Блок 2.1. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту 

у 2019/2020 навчальному році: 

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі у 

2019/2020 навчальному році буде здійснюватися відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту»,Указу Президента України від 13.10.2015 

№ 580/2015 «Про стратегію національно - патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції 

національно - патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом 

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

заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 

305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено 

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

допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних 

типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 

446), інших нормативноправових актів. 

Освіта дітей дошкільного віку у межах Базового компонента дошкільної 

освіти здійснюватиметься за комплексними і парціальними програмами та 

іншими видами навчальних видань, рекомендованими Міністерством освіти і 

науки України або схваленими для використання у дошкільних навчальних 

закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної 

ради з питань освіти МОН України, зокрема: 

Комплексними освітніми програми: 

- «Соняшник. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей 

дошкільного віку». (Калуська Л. В.) 

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

«Безмежний світ гри з » LEGO/ Близнюк В.Ю., Борук О.П., Гонгало В.Л., та інш., 

керівник проекту Рома 

- Програма «Дошкільнятам — освіту для сталого розвитку». Автори:  

Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун. 
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Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти буде 

підпорядкована наступним нормативним документам: 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20. 04. 2015 р. № 446 «Про 

гранично допустиме навчальне навантаження на дитину у дошкільних 

навчальних закладах різних типів та форми власності. 

Лист МОН України «Щодо особливостей організації діяльності закладів 

дошкільної освіти в  2019/2020 навчальному році» від 02. 07. 19 року № 1/9-419 

Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у 

закладах освіти у 2019/2020 навчальному році». 

Залишаються актуальними для врахування під час організації освітнього 

процесу в закладі наступні документи: 

Лист МОН України «Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію 

національнопатріотичного виховання в дошкільних навчальних закладах»(Лист 

від 25.07.2016 №1/9-396) 

Лист МОН України Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію 

роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (Лист 

від 02.09.2016 №1/9-454) 

Лист МОН України Інструктивно-методичні рекомендації «Щодо організації 

фізкультурнооздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» (Лист від 

02.09.2016 №1/9-456); 

Лист МОН України Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з 

батьками вихованців (лист від 11.10. 2017 № 1/9-546). 

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2018/2019 навчальний 

рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування 

педагогів, нормативно - правові акти МОН України, методичні рекомендації 

ОІППО, управління освіти Липовецької райдержадміністрації, та з метою 

усунення недоліків і забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, 

ефективного педагогічного впливу на розвиток особистості дитини, педагогічний 

колектив разом з батьками та громадськістю закладу дошкільної освіти в новому 

навчальному році організує роботу щодо оновлення дошкільної освіти в 
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контексті Нової Української Школи шляхом модернізації форм і змісту роботи з 

педагогічними кадрами відповідно до Концепції нової української школи, 

забезпечення методичного та психологопедагогічного супроводу реалізації 

Державного стандарту дошкільної освіти, визначених у Базовому компоненті 

дошкільної освіти, та впровадження нового Державного стандарту початкової 

освіти. Нормативними документами, що регулюють дане питання є: 

Постанова КМУ №87 від 21.02.2018 «Про затвердження Державного 

стандарту початкової освіти»; 

Лист МОН від 19.04.2018 №1/9-249 «Інструктивно-методичні рекомендації 

щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»; 

Лист МОН від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи». 

 

2.2. Приоритетні завдання на 2019/2020 навчальний рік: 

 

2.2.1 Приоритетні завдання педагогічного колективу на 2019/ 2020 

навчальний рік. 

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій МОН України 

«Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 

навчальному році» від від 02.07.2019 № 1/9-419, на основі Базового компоненту 

дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, виходячи з аналізу 

освітньої та методичної роботи, враховуючи досягнення і недоліки в діяльності 

педагогічного колективу  ДНЗ №2 «Малятко», в 2019/2020 н. р. робота 

педагогічного колективу буде спрямована на реалізацію таких приоритетних 

завдань: 

1. Вдосконалювати роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти 

шляхом інтеграції LEGO – технологій в різні види дитячої діяльності: ігрову, 

логіко – математичну, мовленнєву, пізнавальну, фізичну, образотворчу в 

рамках участі в Міжнародному проекті «Сприяння освіті». 
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2. Систематизувати роботу по вихованню патріотичної свідомості 

дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками 

культури спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як 

важливими чинниками  національно - патріотичного виховання.    

3. Підвищення якості роботи педагогічного колективу щодо створення й 

підтримки сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного 

розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до Нової 

української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної 

дитини в усіх сферах її життєдіяльності. 

4. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з налагодження тісної 

взаємодії з батьками, через взаємодію методичної, соціально - психологічної, 

логопедичної служб та усього педагогічного колективу для спільного 

вирішення поставлених  завдань.   

 
2.2.2. Завдання діяльності практичного психолога на 2019/2020 

навчальний рік. 

1. Вдосконалювати роботу щодо підвищення якості дошкільної освіти 

шляхом інтеграції LEGO – технологій в різні види дитячої діяльності: ігрову, 

логіко – математичну, мовленнєву, пізнавальну, фізичну, образотворчу в рамках 

участі в Міжнародному проекті «Сприяння освіті». 

2. Систематизувати роботу по вихованню патріотичної свідомості 

дошкільників з високими морально – духовними якостями, навичками культури 

спілкування, знаннями про українську культуру та звичаї, як важливими 

чинниками  національно - патріотичного виховання.    

3. Підвищення якості роботи педагогічного колективу щодо створення й 

підтримки сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного 

розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до Нової української 

школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в усіх сферах 

її життєдіяльності. 

4. Сприяти розширенню форм та видів співпраці з налагодження тісної 

взаємодії з батьками, через взаємодію методичної, соціально - психологічної, 
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логопедичної служб та усього педагогічного колективу для спільного вирішення 

поставлених  завдань. 

 
2.2.3 Завдання діяльності соціального педагога на 2019/2020 

навчальний рік. 

1. Сприяти гармонійному соціальному розвитку особистості дошкільника,  

як гаранту готовності до навчання у Новій українській школі, та реалізації 

індивідуальних творчих потреб кожної дитини в усіх сферах її життєдіяльності. 

2. Активізувати захист прав і свобод дітей, створити безпечне середовище,  

аби запобігти насильству в закладі освіти та сім’ї. 

3. Сприяти адаптації постраждалих внутрішньо переміщених дітей до нових  

умов проживання і навчання. 

4. Забезпечити соціально – педагогічний супровід дітей і сімей учасників  

АТО, а також проводити консультативну і просвітницьку роботу з батьками. 

5. Продовжувати підвищувати фахову компетентність педагогічних  

працівників, а також надавати комплексну соціально – психолого – педагогічну 

допомогу усім учасникам навчально – виховного процесу. 

 

2.2.4 Завдання діяльності вчителя - логопеда  на 2019/2020 

навчальний рік. 

1.   Корекція фонетико-фонематичних порушень мовлення дітей старшого 

дошкільного віку. 

2.    Корекція загального недорозвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку. 

3.     Спільна робота дошкільного закладу та батьків у корекції мовлення 

дітей. 
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Розділ ІІІ. 

 МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ 

3.1. Засідання педагогічні ради 

 
ПЕДРАДА №1                                                                              Дата: 03 .09.2019р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форма 

роботи 

Відповідальні 

1 2 4 5 

«Новий навчальний рік – нові пріоритети» 

«Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки роботи  

дошкільного закладу» 

1 Про виконання рішень попередньої 
педагогічної ради. 

Інформація Завідувач 

2 Звіт про результативність діяльності 

педагогічного коллективу ДНЗ згідно 

розділів річного плану. 

Звіт Вихователь - 

методист 

3 Вісті з серпневої конференції освітян.  Інформація Завідувач 

4 Організація освітньої роботи в  

закладах дошкільної освіти у 2019/2020 

н.р. (інструктивно-методичні 
рекомендації до листа МОН України від 

02. 07. 2019 № 1/9-419) 

Інформація Вихователь - 

методист 

5 Про організацію освітнього процесу у 

ЗДО на основі творчого підходу до 

реалізації чинних програм розвитку, 
навчання та виховання дітей: 

 обговорення і  

затвердження плану роботи ЗДО на 
2019/2020н.р.:  

 завдання та пріоритетні  
напрямки роботи ДНЗ; 

 форм планування освітньо  

- виховного процесу; 

 розкладу організованої  

навчально-пізнавальної діяльності; 

 орієнтовного розпорядку  

дня; 

 графіку та планів роботи  
музичних керівників та інструктора з 

фізичного виховання; 

 ознайомлення з перспективним  
планом організації атестації педагогічних 

працівників. 

Обговорення 

Затвердження 

Усі учасники 

педради 
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6 Підведення підсумків літньої -  
оздоровчої компанії. 

Звіт Завідувач 

7 Вироблення проекту рішення 

педагогічної ради. 

Протокол Вихователь - 

методист 

 
ПЕДРАДА №2                                                                              Дата: 27.11.2019р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форма 

роботи 

Відповідальні 

1 2 4 5 

«Про інтеграцію сучасної інноваційної LEGO – технології  

в освітній процес» 

1 Про виконання рішень попередньої 
педагогічної ради. 

Інформація Завідувач 

2 Про інтеграцію LEGO – конструювання в 

освітній процес. 

Презентація 

Рекомендації 

Вихователь - 

методист 

3 Розвиток логічного мислення у дітей 

засобами LEGO – конструювання. 

Доповідь Вихователь 

Білокур В. В. 

4 Про формування сенсорно – пізнавальної 

компетентності дітей засобами LEGO – 
конструювання. 

Кошик ідей Вихователь 

Карпенко В.Г. 

5 Про взаємодію з родинами вихованців 
щодо впровадження LEGO – технологій 

в освітній процес (з досвіду роботи). 

Презентація  
досвіду 

роботи 

Вихователь  
Ляшенко Н. В. 

6 «LEGO – новинки» (поповнення 

дидактичного LEGO банку ігровими 

вправами). 

Презентація 

ігрових вправ 

Вихователі  

старших груп 

7 Про стан і перспективи впровадження 
LEGO – технологій в освітній процес: 

підсумки та перспективи. 

Інформація, 
аналіз 

Вихователь  - 
методист 

8 Вироблення проекту рішення 

педагогічної ради. 

Протокол Вихователь - 

методист 

 

 
ПЕДРАДА №3                                                                              Дата: 25 .03.2020р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форма 

роботи 

Відповідальні 

1 2 4 5 

 «НУШ – дитячий садок як втілення сутності наступності в освіті»  

1 Про виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Інформація Завідувач 

2 Наступність і перспектива в роботі двох 
перших ланок освіти. 

Інформаційне 
повідомлення 

Вихователь - 
методист 

3 «Усунення мовленнєвих вад – запорука 

успішного навчання в школі». 

Доповідь  

Рекомендації 

Вчитель - 

логопед 
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4 Співпраця між ДНЗ, початковою ланкою 
НУШ та батьками, щодо формування 

готовності дитини до школи. 

Методичний 
міст 

Педагоги ДНЗ 
Педагоги 

НУШ 

5 Готовність дітей до школи - складова 

успішного навчання. 

Інформаційна 

довідка 

Практичний 

психолог 

6 Розвивальне середовище ЗОШ і ДНЗ в 

сучасних умовах. 

Доповідь Вихователь 

Шеренгова  
Т. М. 

7 Вироблення проекту рішення 

педагогічної ради. 

Протокол Вихователь - 

методист 

 
ПЕДРАДА №4                                                                              Дата: 28.05.2020р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форма 

роботи 

Відповідальні 

1 2 4 5 

«Час підсумків, час рішень: плюси і мінуси навчального року» 

1 Про виконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

Інформація Завідувач 

2 Аналіз якості та результативності 
організації освітньої діяльності 

колективу ДНЗ у 2019/2020 навчальному 

році. Переваги та недоліки. 

Звіт Вихователь - 
методист 

3 Готовність дітей старшого дошкільного 

віку до навчання в НУШ. 

Довідка 

 

Практичний 

психолог 

4 Літо – пора оздоровлення: 

 створення умов  для організації та  

проведення  літнього оздоровчого 

періоду; 

 приоритетні завдання ДНЗ на літній  

оздоровчий період; 

 презентація  та схвалення плану  
роботи ДНЗ на літньо – оздоровчий 

період. 

 

 
Рекомендації 

 

Інформація 
 

Обговорення 

 

Усі учасники 
педради 

5 Профілактика дитячого травматизму 

влітку. 

Рекомендації Вихователь - 

методист 

6 Охорона життя і здоров’я дітей в літній 

період.  

Інструктаж Вихователь - 

методист 

7 Дотримання температурного та питного 

режиму влітку. 

Доповідь Медична 

сестра 

8 Приоритетні напрямки роботи ДНЗ на 

наступний 2020/2021 навчальний рік. 

Аукціон ідей Педагоги ДНЗ 

9 Інноваційна культура педагога. Анкетування Вихователь - 
методист 

10 Вироблення проекту рішення 

педагогічної ради. 

Протокол Вихователь - 

методист 
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3.2. Підвищення професійної компетентності педагогів 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Знайомити педагогів з новими 

нормативно - правовими актами 

та методичними 
рекомендаціями у сфері освіти. 

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователь -

методист  
 

 

2 Систематично проводити огляд 
періодичної преси, новинок 

методичної та педагогічної 

літератури. 

Протягом 
року 

Завідувач 
Вихователь -

методист 

Наставники 

 

3 Забезпечити участь педагогів в 

у районних, міських та обласних 
конкурсах, методичних 

об’єднаннях, та інших заходах. 

Постійно Завідувач 

Вихователь -
методист 

Педагоги 

 

4 З метою підвищення фахової 

майстерності педагогів та якості 

освітнього процесу проводити 
взаємні відвідування занять та 

різних режимних моментів між 

колегами. 

 

Згідно 

плану 
відділу 

освіти 

 

Вихователь - 

методист 

Педагоги 

 

5 З метою підвищення 

ефективності педагогічної 
діяльності, адаптації до стилю 

роботи в ДНЗ, організовувати 

цикл групових та 
індивідуальних консультацій 

для педагогічних працівників, 

відповідно до плану методичної 

роботи. 

 

Протягом 
року 

Вихователь – 

методист 

 

6 Організовувати зустрічі 
педколективу з 

висококваліфікованими 

фахівцями дошкільної освіти 

району та міста. 

Протягом 
року 

Вихователь – 
методист 

 

7 Забезпечувати організований та 
методичний супровід 

самоосвіти педагогів. 

Упродовж 
року 

Завідувач, 
вихователь - 

методист 

 

8 Призначити наставників для 

молодих педагогів, з метою 

підвищення фахової 
майстерності педагогів та якості 

освітнього процесу. 

Вересень 

2019р. 

Вихователь - 

методист 
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9 Систематично здійснювати 
контроль за ходом наставництва 

Протягом 
року 

Вихователь – 
методист 

педагоги 

 

10 Визначити слухачами та 

забезпечити участь у роботі 

«Школи молодого вихователя» 
наступних педагогів: 

Піщенюк А. О., Печенюк А. В., 

Лазо Л. В., Сулимко Л. Ю., 
Комар А. В., Терлецьку Ю. В., 

Кицюк А. М. 

Жовтень 

2019р. 

Вихователь - 

методист 

 

11 Забезпечувати роботу творчої 

групи за проблнмою 

«Впровадження ЛЕГО – 
технологій та їх творче 

використання в освтньому 

процесі ДНЗ». 

Вересень 

2019р. 

Вихователь - 

методист 

 

12 Впроваджувати активні форми 

методичної робот з педагогами з 
питань виховання і навчання 

дітей дошкільного віку. 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

13 Систематично проводити 

співбесіди з педагогами 

спрямовані на визначення 
системи педагогічних впливів, 

що забеспечують підвищення 

якості освітнього процесу в 

ДНЗ. 

Щомісяця Завідувач, 

Вихователь - 

методист 

 

14 Постійно аналізувати якість 
педагогічного процесу та стан 

реалізації річних завдань ДНЗ 

Щомісяця Завідувач, 
Вихователь - 

методист 

 

15 Провести конкурс на кращий 

розвивально – ігровий ЛЕГО 

осередок 

Квітень 

2020р. 

Вихователь - 

методист 

 

16 Скласти перспективний план 
проходження атестації 

педагогічних працівників 

Вересень 
2019р. 

Вихователь - 
методист 

 

17 Забеспечення участі у 

проходженні курсів кваліфікації 

при ВАНО педагогічних 
працівників: 

 Практичного психолога – 

А. В. Поліщук; 

 Вихователів – В. В.  

Білокур та Т. М. Шеренгової. 

Згідно 

плану 

Завідувач, 

вихователь – 

методист 
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18 Провести атестацію вихователів 
В. В. Білокур і Т. М. 

Шеренгової. 

Згідно 
графіку 

Вихователь - 
методист 

 

19 Вісті з курсів, методичних 

обєднань, семінарів. 

Упродовж 

року 

Педагоги  

20 Звіт вихователів про результати 

роботи за затвердженими 
напрямками згідно з планом на 

навчальний рік. 

Травень 

2020р. 

Педагоги  

21 Проводити анкетування та 

діагностування педагогів 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту». 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Забезпечити охоплення 

дошкільною освітою дітей 

мікрорайону від 2 років до 6 
років: 

 провести в мікрорайоні  

облік дітей дошкільного віку, не 
охоплених дошкільною освітою; 

 продовжувати  

роз’яснювальну роботу щодо 
забезпечення якісної освіти 

серед населення. 

Постійно Адміністрація 

ДНЗ 

педагоги 

 

2 Провести соціальне анкетування 

з метою виявлення потреби 

населення в подальшому 
розвитку дошкільної освіти 

Квітень 

2020р. 

Соціальний 

педагог, 

практичний 
психолог 

 

3 Здійснювати соціально – 

психологічний та педагогічний 

патронаж з метою сприяння 

взаємодії ДНЗ та сімї, щодо 
виявлення сімей, діти яких 

потребують перебування у ДНЗ. 

Продовж 

року 

Соціальний 

педагог, 

практичний 

психолог, 
педагоги 

 

4 Забезпечити дітей пільгового 

контингенту безкоштовним 

харчуванням (згідно з 
законодавчою базою). 

Упродовж 

року 

Завідувач  

5 Сприяти створенню належних 

умов, щодо навчання і 

виховання дітей пільгового 

контингенту. 

 

Протягом 

року 

Педагоги, 

практичний 

психолог 
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На виконання наказу Президента України 

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Охопити дошкільною освітою 

не менше ніж 60% дітей 

відповідно до віку та 

відрегулювати науково – 
методичний супровід 

дошкільної освіти. 

Постійно Адміністрація 

ДНЗ 

 

2 Забезпечити санітарно – 

гігієнічні умови перебування 

вихованців у ДНЗ. 

Упродовж 

року 

Старша 

медична сестра 

ДНЗ 

 

3 Придбати необхідну методичну 
літературу та методичні 

посібники. 

Продовж 
року 

Вихователь - 
методист 

 

 

На виконання закону України «Про охорону дитинства» 

та Національної програми з початкової правової освіти 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Активізувати просвітницьку 

роботу з роз’яснення прав 

сім'ям вихованців. 

Вересень – 

Жовтень 

2019р. 

Вихователі усіх 

вікових груп 

 

2 Залучати батьків до співпраці 
патріотичного виховання. 

Упродовж 
року 

Педагоги  

3 Забезпечити повноцінний 
навчально – пізнавальний 

процес відповідно до програми 

«Соняшник», «Безмежний світ 
гри з ЛЕГО», «Освіта сталого 

розвитку». 

Продовж 
року 

Завідувач  

4 Продовжити роботу творчої 

групи, проведення виставок 

творчості, показ 
театралізованих вистав. 

Упродовж 

року 

Вихователь – 

методист, 

педагоги 
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На виконання Закону України «Про мови» 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Організувати роз’яснення серед 

батьків вимог статті 10 

Конституції України та Закону 
«Про мови» щодо подальшого 

розвитку української мови в 

системі освіти, національного 

виховання дошкільників. 

Постійно Вихователь – 

методист, 

педагоги 

 

2 Забезпечити проведення 
методичних заходів з метою 

підвищення професійної 

майстерності вихователів, щодо 

мовленнєвого розвитку дітей: 
педрад, консультацій, семінарів. 

Продовж 
року 

Вихователь - 
методист 

 

3 Провести тематичний тиждень 

«З ЛЕГО граємося, з ЛЕГО 

навчаємося» із залученням 

батьків дошкільників. 

Лютий 

2020р. 

Вихователі усіх 

вікових груп 

 

4 Забезпечити виконання плану 
заходів, щодо святкування: 

Дня козацтва, до дня 

Державного прапора, до Дня 

Незалжності: 

 спортивні розваги «Де б  

ти не був шануй Україну»: 

 спортивну розвагу  

«Спритні дошкільнята хлопчики 

й дівчата»; 

 оформлення стенду; 

 проведення тематичних  
занять із дітьми. 

 

Протягом 

року 

Педагоги, 
практичний 

психолог 

 

5 Забезпечити проведення 
просвітницької роботи серед 

батьків щодо зміцнення статусу 

української мови як державної. 

Упродовж 
року 

Вихователь 
методист 
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6 Забезпечити в повному обсязі 
реалізацію завдань з розділів 

програми «Соняшник»: 

 Продовжити розробку  

рекомендацій для педагогів 

щодо впровадження нових 

технологій з мовленнєвого 
розвитку дітей, ефективного 

проведення мовленнєвих занять 

у відповідності до вимог БКДО 

та програми «Соняшник»; 

 Організувати у  

Методичному кабінеті 
тематичну виставку:  

 «Мово рідна, слово рідне»  

(методична література, наочний  
матеріал, практичні матеріали); 

 Організувати поповнення  

розвивально – ігрових осередків  
в групах «Ми живемо в 

Україні»; 

 Організувати проведення  
свят, розваг та театральних  

дійств, спрямованих на 

вивчення українського 
фольклору, національної 

кільтури, мистецтва. 

Упродовж 
року 

Вихователь - 
методист 

 

 

Організаційно – кадрове забезпечення. 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Направити на курси підвищення 
кваліфікації при ВАНО 

педагогічних працівників:  

А. В. Поліщук, В. В. Білокур.,  

Т. М. Шеренгову. 

Упродовж 
2019/20н.р. 

Вихователь – 
методист, 

 

 

2  Вивчити систему роботи  
 педагогів, які підлягають  

 атестації. 

До 
01.03.2020р 

Вихователь – 
методист, 

завідувач 

 

3  Здійснювати індивідуальне  

 консультування педагогів не з 

 фаховою освітою щодо   
 підвищення ефективності    

 педагогічної діяльності 

Упродовж 

року 

Вихователь - 

методист 
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 4  Атестувати у 2019/2020 н.р.  
 педагогів, відповідно до  

 перспективного плану. 

До 
01.04.2020р 

Атестаційна 
комісія 

 

 5  Залучити педагогічних працівників  

 до участі у науково – методичній  

 роботі відділу освіти, а саме у 
 проведенні: 

 міських та методичних  
обєднань; 

 семінарів – практикумів, 

тренінгів, лекцій, майстер-класів. 

   

      
 

Семінари, семінари – практикуми, круглі столи, інтерактивні 

заняття. 

 

ТЕОРЕТИКО – ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР 

Тема: «Діяльнісний підхід до формування життєвої компетентності 

дошкільників засобами LEGO - технології». 

Мета: сприяти всебічному розвитку рівня педагогів щодо формування та 

підвищення якості дошкільної освіти шляхом інтеграції LEGO – технологій в 

різні види дитячої діяльності: ігрову, логіко – математичну, мовленнєву, 

пізнавальну, фізичну, образотворчу в рамках участі в Міжнародному проекті 

«Сприяння освіті». 

25 вересеня 2019р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форми 

роботи 

Відповідальні 

1 2 3 4 

Теоретична частина 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 Огляд-коментар програми  

розвитку дитини від 2 до 6 років та 
методичних рекомендацій «Безмежний 

світ гри з LEGO». 

 «Відкриваємо таємниці «Шести  
цеглинок». 

 «LEGO методика «Шість  

цеглинок 2.0». 

 «Основні практичні підходи до  

організації гри з LEGO)»; 

Інформація 

 
 

 

Презентація 

 
Інформація 

 

Пам'ятка 

Вихователь – 

методист 
 

 

Практичний 

психолог 
Вихователь 

Карпенко В.Г. 

Вихователь - 
методист 
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Практична частина 

2 «З LEGO граємося з LEGO навчаємося»: 

 Вправа гра «Знайомство»; 

 Гра «Запам'ятайки»; 

 Гра «Кмітливі цеглинки»; 

 Гра «Сусіди числа»; 

 Гра «Звукоїд»; 

 Гра «Масаж». 

 

 

Вихователь – 

методист,  
Усі учасники 

семінару 

Домашнє завдання 

3 Розробити план - конспект інтегрованого 

заняття з використанням LEGO - 

технологій у різних видах дитячої 
діяльності. 

 Педагоги усіх 

вікових груп 

 

ІНТЕРАКТИВНА ЗУСТРІЧ Play bridge 

Тема: «Нова українська школа та дитячий садок –  тільки разом для 

навчання через гру LEGO». 

Мета: в рамках участі в Міжнародному проекті «Сприяння освіті» 

продовжувати роботу із обміну досвідом у впровадженні різних LEGO 

технологій у освітній простір; спонукати учасників зустрічі до підтримки 

наступності у діяльності дошкільного закладу та початкової школи, що 

допоможе стати справжньою командою, та разом йти до всебічного розвитку 

дитини через безмежний світ гри з LEGO. 

 

31 жовтеня 2019р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форми роботи Відповідальні 

1 2 3 4 

Теоретична частина 

1 

 
 

Активізація теми та окреслення завдань 

інтерактивної зустрічі: «Нова українська 
школа та дитячий садок –  тільки разом 

для навчання через гру з LEGO». 

Інформаційне 

повідомлення 
 

 

Вихователь – 

методист 
Сафонова А. В. 

 

2 Презентація та огляд методичних 

посібників та навчальної літератури які 

можна використовувати під чса 
впровадження LEGO технологій у 

освітній процес із дітьми. 

Презентація 

 

 
 

 

Практичний 

психолог  

Поліщук А. В. 
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3 «LEGО як інструмент для активного 
навчання». 

Пам'ятка Методист РМК 
Оленич А. П. 

Практична частина 

1 Гра «Знайомство» (з учасниками 

зустрічі). 

Вправа 

налаштування 

Вихователь – 

методист 

2 «Коло побажань». Вправа 

рефлексія 

Практичний 

психолог  

3 «Як цеглинка пізнала світ». 

 

Мозковий 

штурм 

Вихователь – 

методист 

4 «Привіт цеглинко» (знайомство з 

наборами LEGО «Шість цеглинок». 
 

Вправа  

дослідження, 
обстеження 

Вихователь – 

методист 

5 Гра «Кольорові команди». 

 

Вправа на 

групування за 

кольорами 

цеглинок 
LEGО  

Вихователь – 

методист 

6 «Ліва – права». Вправа на 

включення в 

роботу обох 

півкуль  

Практичний 

психолог 

7 Особливості роботи з розвитку логіко  - 
метематичних вмінь дітей за допомогою 

наборів LEGO «Шість цеглинок»: 

 «Інтервал»; 

 «Пригадай»; 

 «Пропусти рахунок»; 

 «Сусіди числа», «Цеглинки 

сусідки»; 

 «Математичний ланцюжок»; 

 «Склад числа»; 

 «Розклади число»; 

 «Засели цеглинки»; 

 «Кольорові будиночки»; 

 «Розумні цеглинки»; 

 «Математичний диктант». 

Робота в 
групах, 

індивідуальна 

робота, 
командні ігри 

на розвиток 

логіко – 

математичних 
здібностей 

 

 
 

Вихователь – 

методист 
 

 

8 Вправа «Масаж» Вправа на 

емоційне 

розвантаження, 

закріплення 
вивченого 

матеріалу, на 

налагодження 

взаємодії між 
учасниками 

команди 

Вихователь – 

методист 
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9 Особливості мовленнєвої та граматичної 
роботи з використанням конструкторів 

LEGO: 

 «Осінні слова»; 

 «Осінні словосполучення»; 

 «Склади речення за LEGO 
схемою»; 

 «Виростимо речення»; 

 «Кольорові звуки»; 

 «Скільки звуків»; 

  «Буквоїд»; 

 «Розшифруй слово» 

 «Кольорова LEGO казка»; 

 «З LEGO граємо, оповідання 

розповідаємо». 

Робота в 
групах, 

індивідуальна 

робота, 
командні ігри 

та впраи на 

розвиток 

мовленнєвої та 
граматичної 

компетентності 

 

Вихователь – 
методист 

 

10 Вправа «Дощик». Вправа 
рефлексія на 

зміну виду 

діяльності 

Вихователь – 
методист 

 

11 «Переваги – перешкоди». Вправа - 

рефлексія 

Вихователь - 

методист 

 

ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАНЯТТЯ у формі Work shop 

Тема: «Біда, яка ближче, ніж здається» або «Сексуальне насильство над 

дітьми - прихована проблема». 

Мета: сприяти обізнаності педагогів у проблемі насильства над дітьми, як 

надзвичайно актуального питання (визначення причин сексуального насильства 

над дітьми; особливості виявлення випадків насильства над дитиною в сім’ї; як 

розпізнати жертву сексуального використання); спонукати педагогів до 

підтримки місії Українського фонду «Благополуччя дітей». 

 

18 листопада 2019р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форми роботи Відповідальні 

1 2 3 4 

Теоретична частина 

1 

 

Вправа - руханка «Наші руки 

вітаються так!» 

Вправа 

налаштування 

Практичний 

психолог 

Соціальний 

педагог 
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2 Актуалізація проблеми: 

 КІКО та рука; 

 

 Історія про КІКО та його  

подружку РУКУ. 

 
Перегляд 

мультфільму 

Аналіз ситуації 
на основі 

програвання 

міні - вистави 

Практичний 
психолог 

3 Оголошення теми зустрічі. 

 

Презентація 

теми заняття 

Практичний 

психолог 

4 Вправа – очікування «Зебра» 

 

Формування 

очікувань 

Практичний 

психолог 

5 Вправа «Кольорові команди». 

 

Об'єднання у 

групи за 

кольорами 
цеглинок 

LEGO 

Соціальний 

педагог 

6 Вправа «Правила». 

 

Вироблення 

правил роботи 

Усі учасники 

7 «Сексуальне насильство над дітьми: 

форми та ознаки». 

Дискусія у 
групах 

Усі учасники 

8 Три кроки для підтримки місії 

Українського фонду «Благополуччя 

дітей». 

Інформаційний 

кошик 

Практичнйи 

психолог 

9 Вправа «Побажання» Висловлення 
власних 

вражень від 

своїх 

очікувань 

Усі учасники 

 

ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАР  

Тема: «Дитячий садок – початкова школа: переЗАвантаження?» 

Мета: ознайомити педагогів ДНЗ з проблемами наступності в роботі між  

дошкільною та початкою ланками освіти в контексті завдань нової української 

школи; підвищувати рівень фахової майстерності педагогів з питань партнерства 

між ДНЗ та НУШ; уточнити розуміння педагогами поняття «інтеграція»; 

вправляти в реалізації інтегрованого підходу до виховання дітей в ДНЗ; сприяти 

налагодженню взаємодії між дошкілям та початковою ланкою освіти. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g1xVCWI6xQI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=g1xVCWI6xQI&t=1s
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Січень 2020 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форми роботи Відповідальні 

1 2 3 4 

Теоретична частина  

1 Актуалізація теми; окреслення завдань 

семінару. 

Інформаційне 

повідомлення 

Вихователь - 

методист 

2 Концептуальні ідеї НУШ та дошкільної 

освіти. 

Доповідь Вихователь: 

Білокур В. В. 

3 

 

Наступність ключових 

компетентностей дошкільника та 
молодшого школяра. 

Дискусія Усі учасники 

семінару  

Практична частина 

1 Вправа «Кубик запитань» Вправа на 

вираження 

власних 

очікувань та на  
включення в 

роботу 

Вихователь - 

методист 

2 Ранкова зустріч у колі друзів. Основні 

компоненти ранкової зустрічі. 

Інформаційний 

кошик 

Вихователь - 

методист 

3 Давайте пограємося: 

 Розминка з наборами LEGO  
«Шість цеглинок»; 

 

 
 

 Мій настій (з цеглинками LEGO); 

 
 

 

 

 Вправа «Імпульс» 

 

 

Вправа на 
створення 

позитивного 

настрою на весь 

день 
Вправа на 

налагодження 

взаємодії, 
вміння робити 

вибір 

Вправа на 

розвиток 
навичок 

співпраці, та на 

встановлення 
позитивної 

атмосфери в 

групі дітей 

 

Вихователь 
Комар А. В. 

 

 

 
Вихователь 

Білокур В. В. 

 
 

Вихователь - 

методист 

4 «Як підготувати дитину до школи?» Виготовлення 

порадника для 
батьків 

майбутніх 

першокласників 

Усі учасники 
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5 Вправа «Скринька вражень» Вправа – 
рефлексія 

на обмін 

власними 
враженнями 

Усі учасники 

 

КРУГЛИЙ СТІЛ 

Тема: «Місток порозуміння між батьками та ДНЗ». 

Мета: продовжувати підвищувати рівень професійної компетентності педагогів 

з даної проблеми та ознайомити педагогів з новими формами роботи з батьками 

вихованців; вдосконалювати фахову майстерність педагогічного колективу ДНЗ 

з використання інформаційних ресурсів для роботи з батьками; сприяти 

активізації роботи з питання налагодження взаємодії між батьками та ДНЗ, адже 

лише у співпраці можна досягнути результату. 

Лютий 2020р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форми роботи Відповідальні 

1 2 3 4 

Теоретична частина  

1 

 

Взаємодія дошкільного закладу і сім’ї: 

шляхи оптимізації та досвід. 

Інформаційний 

коктейль 

Завідувач ДНЗ  

2 Традиційні і нетрадиційні форми 

роботи з батьками вихованців. 

Презентація Вихователь – 

методист 

3 Спільна робота батьків і педагогів з 
фізичного виховання дітей дошкільного 

віку. 

Доповідь Інструктор з 
фізичного 

визовання 

4 Способи виходу з конфліктних 

ситуацій у роботі з родиною. 

Інформаційний 

кошик 

Практичний 

психолог 

5 «А у мене це так…» -  стилі 

спілкування педагогів з батьками. 

Обмін досідом Педагоги ДНЗ 

6 «Непроста це справа – робота з 

батьками». 

Пам'ятка Вихователь - 

методист 

7 Домашнє завдання: 

Провести батьківські збори 
використовуючи сучасні форми роботи 

з батьками. 

Фото - колаж Вихователі усіх 

вікових груп 
ДНЗ 
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ІНТЕРАКТИВНЕ ЗАНЯТТЯ З ЕЛЕМЕНТАМИ ТРЕНІНГУ 

Тема: «До школи з радістю та інтересом. Арт – терапія та казкотерапія на 

допомого вихователям». 

Мета:  продовжувати ознайомлення педагогів з інноваційними арт – 

терапевтичними методиками; спонукати педагогів ДНЗ до впровадження арт – 

педагогіки у освітньо - виховний процес дітей старших груп в закладі 

дошкільної освіти для формування у дітей дошкільного віку їхньої внутрішньої 

позиції «Я - школяр». 

Квітень 2020 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форми роботи Відповідальні 

1 2 3 4 

Теоретична частина  

1 Актуалізація теми; окреслення завдань 

інтерактивного заняття. 

Інформаційне 

повідомлення 

Вихователь - 

методист 

2 Поняття арт – педагогіка, як новий 
напрямок арт – терапії. 

Інформація Практичний 
психолог 

3 Формування паралельної казково-

фантастичної реальності в уяві старших 

дошкільників засобами арт-педагогіки  

(М. Панфілова «Створення Лісової 
школи»). 

Інофрмація Практичний 

психолог 

Практична частина 

1  Арт – терапевтична вправа «Квітка 
настрою». 

Вправа на 
формування 

ціннісного 

ставлення 

Усі учасники 
заняття 

2 Вправа «Побажання». Вправа - 

рефлексія 

Практичний 

психолог 
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Школа молодого педагога «Сходинки майстерності» 

З метою підвищення рівня науково – теоретичних і методичних знань молодих 

педагогів, формування їхньої педагогічної майстерності організувати роботу з 

наставництва: 

№ Молодий педагог Педагог наставник 

1. Піщенюк Алла Олександрівна Ляшенко Н. В. 

2.  Сулимко Людмила Юріївна Величко Т. В. 

3. Комар Анна Василівна Радченко С. М. 

4. Печенюк Анастасія В’ячеславівна Білокур В. В. 

5. Лазо Людмила Валеріївна Каліна А. І. 

6. Терлецька Юлія Володимирівна Сафонова А. В. 

 

Робота школи «Сходинки майстерності» 

Склад групи: Поліщук А.В. – практичний психолог;  

педагоги – наставники: Ляшенко Н.В., Величко Т.В., Радченко С. М., Білокур 

В.В., Каліна А.І., Сафонова А.В.;  

молоді педагоги: Піщенюк А.О., Печенюк А. В., Сулимко Л.Ю., Лазо Л.В., 

Терлецька Ю.В.; 

Керівник: Сафонова А. В. – вихователь - методист. 

Мета: формувати та удосконалювати професійний рівень молодих педагогів; 

сприяти активізації та розвитку їх творчої професійної діяльності, підвищенню 

персональної відповідальності за результати навчання і виховання дітей; 

спонукати молодих педагогів до розширення діапазону професійних знань та 

умінь з дошкільної педагогіки та психології, до збагачення досвіду новими 

формами роботи; розвивати бажання педагогів поглиблювати свої знання 

шляхом самоосвіти; надавати методичнну допомогу в  розв’язанні 

першочергових проблем під час формування індивідуального творчого стилю 

роботи, сприяння усвідомленню необхідності безперервного 

самовдосконалення.
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Змістові блоки діяльності школи молодого педагога: 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні  Відмітки 

З
а

сі
д
а

н
н

я
  
1
 

  

1. Призначення педагогів – 

наставників. 
2. Ознайомлення з планом  

роботи школи молодого вихователя 

«Сходинки майстерності». 
3.  Ознайомлення з вимогами 

Базового компоненту та програмою 

розвитку дитини дошкільного віку 

«Соняшник». 
4. Ознайомлення з правами та 

обов’язками вихователя. 

5. Анкетування молодих спеціалістів 
з питання «Якої допомоги Ви 

потребуєте?» 

Практична робота: опанування 

навичок ведення обов’язкової 
документації вихователя ДНЗ. 

Робота між засіданнями: 

Опрацювання молодими педагогами 
Базової програми  «Соняшник» та 

методичних рекомендацій до неї. 

 

 
Вересень 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Протягом 

року 
 

Протягом 

року 
 

 

 
 

 

 
Керівник 

ШМП 

Педагоги 

наставники, 
практичний 

психолог 

 

З
а

сі
д
а

н
н

я
  
  
2
 

 

1. Ділова гра на тему: 

«Впровадження інноваційних 

технологій та новітніх методик в 
роботу педагога: ЛЕГО методика 

«Шість цеглинок», «Освіта для 

сталого розвитку». 

2. Ознайомлення з досвідом колег: 
відвідування занять. 

Практтична робота: опанування 

навичок підготовки до занять. 
Робота між засіданнями: 

1. Ознайомлення з положенням 

проекту «Сприяння освіті». 

2. Ознайомлення з історією 
виникнення «LEGO». 

3. Підготовка до дискусії на тему: 

«Інноваційні технології: пошуки, 
проблеми» 

 

 

 
 

 

Грудень,  

 
 

Протягом 

року 

 

 

 
 

Керівник 

ШМП 

Педагоги 
наставники, 

практичний 

психолог 
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З
а

сі
д
а

н
н

я
  
 3

 

  

З
а

сі
д
а

н
н

я
  
  
2
 

 

1. Відвідування занять, що 
проводяться вихователями – 

наставниками, з метою 

ознайомлення з педагогічними 
технологіями, іноваційними 

методиками, які застосовуються в 

дошкільному закладі. 

2. Організація ділової гри: 
«Нестандартні форми проведення 

занять». 

Практична робота: опанування 
навичок організацій та проведення  

прогулянок. 

Робота між засіданнями: 

1. Підготовка до обміну досвідом 
«Мої педагогічні знахідки». 

2. Індивідуальні консультації за 

освітньою  програмою розвитку 
дитини дошкільного віку 

«Соняшник». 

3. Огляд преси «Все для 

вихователів» - фахова література, як 
форма роботи з самоосвіти. 

 
 

Січень 

 
 

 

 

 
 

 

Протягом 
року 

 

 

 
 

Протягом 

року 
 

 

 

Протягом 
року 

 
Керівник 

ШМП 

Педагоги 
наставники, 

практичний 

психолог  

 
З

а
сі

д
а

н
н

я
  
 4

  
  

1. Розгляд питання: «Особистісно - 

орієнтована модель освіти». 

2. Відвідування молодими 

педагогами режимних моментів у 
наставників із метою опанування 

таких завдань: формування 

особистості, розвиток 
індивідуальності дитини -

дошкільника, розвиток довіри у 

дитини до навколишнього світу. 

3. Індивідуальні консультування на 
тему: «Роль гри в житті дитини». 

4. Дискусія «Роль школи молодого 

вихователя у моєму професійному 

ставленні». 
Практична робота: складання 

конспекту сучасного заходу (заняття, 

самостійна діяльність, гра, праця). 

Травень 

 

 

 

Протягом 

року 

заступник 

директора 

НВК з НВР     
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Консультування 

 

Консультації для педагогів 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Індивідуальні консультації по 
плануванню повчально – 

виховного процесу в ДНЗ. 

Постійно Вихователь – 
методист 

 

2 Організація роботи з адаптації 

дітей до дошкільного закладу. 

Вересень 

 

Практичний 

психолог 

 

3 Педагоги і батьки – творчий 

тандем. 

Вересень Вихователь – 

методист 

 

4 Як весело й цікаво 
підготуватися до прогулянки. 

Жовтень Вихователь – 
методист 

 

5 Ранкові зустрічі у колі друзів. Жовтень Вихователь – 
методист 

 

6 Створюємо інноваційне 

розвивальне предметне 

середовище. 

Листопад 

 

Вихователь – 

методист 

 

7 Безпека життєдіяльності дітей – 

важливий аспект навчально – 
виховного процесу в ДНЗ. 

Листопад Завідувач  

8 Дитина намагається повернути 
свою іграшку! Як  ідра 

гувати?  

Листопад Практичний 
психолог 

 

9 Як налагодити взаємодію між 

дітьми? 

Грудень Вихователь –

методист 

 

10 Вакцинація: за і проти. Грудень Медична сестра  

11 Шкідливі звички, що можуть 

призвести до проблем із 
вимовою. 

Грудень Вчитель – 

логопед 

 

12 Зимова прогулянка з ЛЕГО 
цеглинками. 

Січень Вихователь -  
методист 

 

13 Технологія «Стіни які 

говорять», або своєчасне 

перетворення освітнього 

простору. 

Січень Вихователь – 

методист 

 

13 Освіта для сталого розвитку – 
поетапний гармонійний та 

збалансований розвиток 

всебічно освідченної соціально 
активної особистості. 

Лютй Вихователь – 
методист 
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14 Від руху до здоровя: цікаві 
прогулянки взимку. 

Лютий Інструктор з 
фізичного 

вихованя 

 

15 Національно – патріотичне 

виховання дошкільнят. 

Березень Вихователь – 

методист 

 

16 Дитяча жадібність і що з нею 

робити? 

Березень Практичний 

психолог 

 

17 Позитивне ставлення до себе та 

до інших – запорука здоров’я. 

Березень Медична сестра  

18 Нетрадиційні форми 
загартування дітей. 

Квітень Інструктор з 
фізичного 

виховання 

 

19 «STREAM- освіта для 

дошкільників». 

Квітень Вихователь – 

методист 

 

20 Як підготувати дитину до 

школи? 

Травень Практичний 

психолог 
Соціальний 

педагог 

 

21 Організація роботи у літній – 

оздоровчий період. 

Травень Завідувач 

Вихователь – 

методист 

 

 

Консультації для педагогів – початківців 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Плануємо без помилок. 
Календарне та перспективне 
планування освітньої роботи. 

Постійно Вихователь – 

методист 

 

2 Освітні лінії Базового 
компонента дошкільної освіти. 

Вересень 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

3 Інтеграція LEGO  технологій у 
різні форми роботи з дітьми. 

Постіно Вихователь – 
методист 

 

4 Використання інноваційних 
технологій в роботі з дітьми. 

Жовтень Вихователь – 
методист 

 

5 Методтчні рекомендації щодо 
планування освтньо – виховної 
роботи з дтьми під час 
тематичного тижня у ДНЗ. 

Листопад Вихователь – 

методист 

 

7 Як спілкуватися з агресивними 
батьками? 

Листопад Практичний 
психолог 

 

6 Професійна компетентність 
молодого педагога. 

Грудень Вихователь – 

методист 
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7 Організація роботи з батьками. Січень Вихователь – 
методист 

 

8 Які недоліки традиційного 
заняття? 

Лютий Вихователь – 

методист 

 

9 Мистецтво спілкування з 
дітьми. 

Березень Практичний 

психолог 

 

10 Корпоративний імідж 
дошкільного закладу як 
чинник фахового зростання 
педагогів. 

Квітень Вихователь – 

методист 

 

11 Батьківські збори у ДНЗ. Травень Вихователь – 

методист 

 

12 Методичні рекомендації 
щодо підготовки та 
планування життєдіяльності 
дітей в літній період. 

Травень Вихователь – 

методист 

 

 

Консультації для помічників педагогів 

 
№ Зміст роботи 

 

Термін Відповідальні Примітка 

1 Створення сприятливого 
мікроклікамату в групі – 
запорука повноцінного розвитку 
дітей. 

Вересень 
 

Завідувач  
 

 

2 Харчування дошкільнят за 
вимогами системи НАССР. 

Жовтень Вихователь - 
методист 

 

3 Поняття про крапельні інфекції 
та заходи їхньої профілактики 

Листопад Медична сестра  

4 Роль помічника вихователя 
в світі сучасних вимог до 
виховання дітей-дошкільників. 

 
Грудень 

Вихователь - 
методист 

 

5 Особиста гігієна. Січень Медична сестра   
6 Як уникнути зараження 

гельмінтами. 
Лютий Медична сестра  

 
 

7 Мовленнєвий етикет помічника 
вихователя та раціональне 
використання робочого часу. 

Березень Завідувач 
Вихователь  

методист 

 

8. Кишкові інфекції, шляхи їх 
передачі та профілактики. 

Квітень Медична сестра  
 

 

9. Значення повітряного і 
температурного режиму в групі. 

Травень Медична сестра  
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3.3. Розвиток професійної творчості 
 

Робота творчої групи 
 

«Інтеграція LEGO-технологій в освітньо - виховний процес у дошкільному 

навчальному закладі» 

Склад групи: Поліщук А.В. – практичний психолог; Вечерук О. В. – вчитель 

логопед; вихователі: Ляшенко Н. В., Карпенко В. Г., Комар В. В. 

Керівник: Сафонова А. В. – вихователь - методист. 

Мета: налаштування педагогів на плідну групову творчу діяльність, на 

підвищення мотивації до обраної проблеми; сприяти визначенню шляхів, 

способів, методів, прийомів інтеграції LEGO - технологій в освітньо - виховний 

процес  дошкільного навчального закладу, який активно сприятимеме 

гармонійному розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до 

Нової української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної 

дитини в усіх сферах її життєдіяльності; створити умови для професійного 

спілкування педагогів та розвитку їх творчої активності. 

Змістові блоки діяльності творчої групи: 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Опрацювання науково-

педагогічної літератури та 

досягнень досвіду  педагогів 
міста і Украіни з проблеми 

упровадження LEGO-технологій 

в освітній простір ДНЗ. 

 Вересень Сафонова А. В. 

керівник 

 

2 Проведення критичної рефлексії 

труднощів у роботі з 
упровадження LEGO - 

технологій і внесення  на цій 

основі коректив до розроблених 

моделей  щодо роботи з дітьми і 
батьками. 

Вересень 

 
 

 

 

Сафонова А. В. 

- керівник 

 

Тетяна
Подчеркивание
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3 Подальша реалізація 
відкоректованої моделі в роботу 

з дітьми і батьками. 

Листопад 
 

 

Поліщук А. В. – 
практ.психолог; 

Вечерук О.С. – 

вч.логопед; 

Карпенко В. Г. 
– вихователь. 

 

4 Поповнення наочно – 

дидактичного LEGO – банку:                                   

 роблення чіткого  
механізму інтеграції – LEGO 

конструктора в різні види 

діяльності дітей; 

 розроблення орієнтовного  
перспективного  блочно – 

тематичного планування занять 

з LEGO – конструювання  для 

дітей дошкільного віку: 
розроблення конспектів занять; 

створення фонду фото зразків 

готових моделей; 
 розроблення схем  

послідовних дій до моделей. 

 

Протягом 

року 
 

 

 

 
 

 

Вихователі; 

Карпенко В. Г. 

Ляшенко Н. В., 
Комар А.В. 

 

 

 

 

5 Поповнення LEGO – банку  

педагогічних розробок творчої 

групи :    
 створення презентацій із  

досвіду роботи педагогів – 

учасників проекту; 

 оформлення  
фотоматеріалів, постерів, 

буклетів, що відображають 

сутність роботи з упровадження 
LEGO – технологій; 

 

Квітень 

 
 

 

 

Усі члени 

творчої групи 

 
 

 

 

Конкурси, огляди, виставки 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

Огляди 

1 Огляд готовності груп до нового 

навчального року. 

 Вересень Завідувач ДНЗ, 

Вихователь- 

методист 

 

2 Презентація - конкурс «Краще 
розвивальне середовище 

групової кімнати». 

Згідно 
річного 

плану 

Завідувач, 
Вихователь - 

методист 
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3 Огляд LEGO - осередків в 
групах. 

Листопад Завідувач,  
Вихователь - 

методист 

 

4 Огляд - конкурс «Город на 

підвіконні».  

Березень Завідувач,  

Вихователь - 

методист 

 

Виставки 

1 Малюнків: 

 «Наш чудовий дитсадок»; 

 

 «Кольорові фантазії»  
(тематична виставка малюнків 

до «Кольорового тижня»); 

 «Така різна небезпека»  
(виставка малюнків до 

тематичного тижня «Безпека 

дитини»); 

 «Казковий вернісаж». 

 

Вересень 
 

Жовтень 

 
 

Листопад 

 

 
 

Грудень 

 

Педагоги усіх 
груп 

Педагоги груп 

 
 

Педагоги усіх 

груп 

 
 

Усі педагоги 

 

2 LEGO – виставка: 

 «По країні мчать машини»  

(виставка до тематичного тижня 
«Бережемо себе діти»; 

 «Школа нашої мрії». 

 

 

Квітень 
 

Травень 

 

Педагоги усіх 

груп 
 

Педагоги 

старших груп 

 

3 Фотовиставка: 

 «SummerPlay» (виставка 

за результатами літього 

фестивалю «Гра у житті 

дитини»); 

 «Ось такі ми стали!» 

 

 
Вересень 

 

 

Травень 

 

 
Педагоги усіх 

груп 

 

Педагоги усіх 
груп 

 

4 Виробів – поробок: 

 «Дивовижні фантазії  

осені»; 

 «Зимова казка», «Зимове  

віконце»; 

 «Великодні дива». 

 

 

Листопад 

 

Педагоги усіх 

груп 

Педагоги усіх 
груп 

Педагоги усіх 

груп 
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Колективні перегляди 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1. Розвиток і виховання душі і 

серця. 

Заняття за методикою 

«Дошкільнятам освіту сталого 
розвитку». 

Листопад Н. В. Ляшенко 

середня група 

«Капітошки» 

 

2. «Козацькі забави»  

(музично - фізкультурна розвага 

для дітей старшого 

дошкільного віку) 

Жовтень А. М. Баламут 

фізінструктор 

муз. Керівники: 

А. М. Кицюк 
Ю.В. Терлецька 

 

3. Розвиток і виховання розуму.  

Цікава математика з 

використанням елементів 

методики LEGO 2.0.  

Грудень В. Г. Карпенко 

середня група 

«Зірочки» 

 

4.  Розвиток і виховання розуму. 
Заняття з логіко – математичної 

діяльності з елементами LEGO 

методики.  

Січень Н. В. Польова 
середня група 

«Зірочки» 

 

5. «Щоб навчатись, розвиватись у 

пісочку треба гратись» -  
заняття з сенсорно-

пізнавального розвитку з 

елементами технології 
сендплей. 

Січень Т. В. Величко 

І мол. група 
«Калинка» 

 

6. Розвиток і виховання душі і 
серця. Дитина в довкіллі + 

Художньо – естетичний 

розвиток. (Ліплення). 
Інтегроване заняття по 

патріотичному вихованню. 

Грудень В. В. Білокур 
ІІ мол. група 

«Сонечко» 

 

7.  Мовленнєво – комунікативний 

розвиток. 

Заняття з розвитку мовлення з 
використанням LEGO методики 

«Шість цеглинок». 

Лютий А. І. Каліна 

старша група 

«Ромашки» 

 

8.  Мовленнєво – комунікативний 

розвиток. 

Заняття з грамоти з елементами 
LEGO методики. 

Січень Т. М. 

Шеренгова 

старша група 
«Ромашки» 
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9. Розвиток і виховання душі і 
серця.  

Дитина у довкіллі + LEGO 

конструювання. 

Квітень А. В. Комар 
старша група 

«Метелики» 

 

10. Розвиток і виховання розуму.  

Цікава математика з 
використанням елементів LEGO 

методики «Шість цеглинок». 

Березень С. М. Радченко 

старша група 
«Метелики» 

 

11.  Мовленнєво – комунікативний 

розвиток. 

Заняття з розвитку мовлення за 
допомогою мнемотехніки. 

Квітень А. А. Піщенюк 

ІІ мол. група 

«Бджілки» 

 

12. Заняття з сенсорного розвитку з 

використанням конструктора 

LEGO DUPLO. 

Квітень Л. Ю. Сулимко 

І мол. група 

«Калинка» 

 

13. Розвиток і виховання розуму. 

Цікава математика з 
використанням наборів LEGO 

«Шість цеглинок». 

Травень А. В. Печенюк 

Середня група 
«Капітошки» 

 

14. Розвиток і виховання душі і 

серця. Дитина в довкіллі + 

Художньо – естетичний 
розвиток. (Малювання). 

Інтегроване заняття. 

Травень Л. В. Лазо  

 

Тематичні тижні 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Тематичний тиждень «Наш 

веселий дитсадок всіх запрошує 

діток». 

Вересень Вихователь – 

методист, 

Педагоги груп 

 

 

2 

 

«Кольоровий тиждень». 

 

Жовтень 
 

Вихователь – 

методист, 
Педагоги груп 

 

3 Тематичний тиждень «Безпека 
дитини».  

Листопад 
 

Вихователь – 
методист, 

Педагоги груп 

 

4 Тематичний тиждень «В гостях 

у казки». 

Грудень Вихователь – 

методист, 

Педагоги груп 

 

5 Тематичний тиждень «Ой 
весела в нас Зима». 

Січень Вихователь – 
методист, 

Педагоги  груп 
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6 Тематичний тиждень «Люби і 
знай свій рідний край». 

Лютий Вихователь – 
методист, 

Педагоги груп 

 

7 Тематичний тиждень «Про 

здоров'я треба знати, про 

здоров'я треба дбати». 

Березень Вихователь – 

методист, 

Педагоги груп 

 

8 Тематичний тиждень 
«Бережемо себе діти!» 

Квітень Вихователь – 
методист, 

Педагоги груп 

 

9 Тематичний тиждень «Свої 

права ти знай, про них ніколи не 

забувай». 

Травень Вихователь – 

методист, 

Педагоги груп 

 

 

  3. 4. Самоосвіта педагогів 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Систематично проводити 
«педагогічні години», 
спрямовані на визначення 
системи педагогічних впливів, 
що забезпечують підвищення 
якості освітнього процесу та 
різних форм роботи з дітьми. 

Щомісяця Вихователь – 

методист, 

Завідувач ДНЗ 
Практичний 

психолог 

 

2 Перевірити ведення щоденника 
підвищення професійного рівня 
педагогів ДНЗ. 

Вересень 
 

Вихователь - 
методист 

 
 

3 Визначення тем самоосвіти 
педагогві ДНЗ 

Вересень Вихователь - 
методист 

 

4 Обговорення новинок 
методичної літератури та 
матеріалів періодичних видань 

Протягом 

року 

Вихователь – 

методист, 

завідувач 

 

5 Проведення хвилинок 
презентацій творчих знахідок 
педагогів. 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

6 Проведення організаційних 
нарад із метою ознайомлення – 
нормативно – правовими 
документами, державними 
стандартами у системі 
дошкільної освіти. 

Щомісяця Вихователь – 
методист, 

завідувач 

 

7 Забезпечти відвідування 
педагогами методичних 
обєднань, семінарів у ДНЗ 
району. 

Протягом 

року 

Вихователь – 

методист, 
завідувач 

 



 
71 

8 Проводити колективні 
навчання, знайомити педагогів з 
новими освітніми технологіями 
та методиками. 

Протягом 
року 

Вихователь – 
методист, 

завідувач 

 

9 Організувати систематичне 
взаємне відвідування занять та 
режимних процесів з 
подальшим обговоренням. 

Щомісяця Вихователь - 

методист 

 

 

Теми самоосвітньої діяльності педагогів 
 

№ 

з/п 

ПІБ педагога Тема самоосвітньої діяльності 

1 2 3 

1 Ямпільська О. О. «Формування позитивного іміджу дошкільного 

закладу». 

2 Сафонова А. В. «Інтерактивні форми роботи з педагогами: переваги без 

недоліків». 

3 Поліщук А. В.  

4  Інноваційні технології в роботі з дітьми, які мають вади 

мовлення. 

5 Величко Т. В. «Sendplay – новий підхід до розвитку дитини». 

6 Сулимко Л. Ю. «Формування сенсорно - пізнавальної компетентності 

дітей засобами LEGO конструктора». 

7 Каліна А. І. Пошуково – дослідницька діяльність у ДНЗ за 

допомогою конструкторів LEGO. 

8 Шеренгова Т. М. «Художньо - мовленнєвий розвиток дитини засобами 

театралізованої діяльності». 

9 Карпенко В. Г. «LEGO - конструювання як компонент STREM освіти 
дошкільників».  

10 Польова Н. М. «Казка як засіб розвитку особистості». 

11 Піщенюк А. О. Розвиток мовлення дітей за допомогою мнемотехніки». 

12 Радченко С. М. «Розвиток творчих здібностей дітей засобами малих 
форм фольклору». 

13 Комар А. В. «Інтеграція LEGO – технологій у освітній процес».  

14 Ляшенко Н. В. «Дошкільнятам – освіту сталого розвитку». 

15 Печенюк А. В. «Розвиток мовленнєвої компетентності дошкільників 
засобами LEGO- технології». 

16 Білокур В. В, «Сучасні підходи до національно – патріотичного 
виховання дошкільників». 

17 Лазо Л. В. Розвиток творчих здібностей дітей засобами художньо – 

естетичної діяльності». 

18 Головатюк В. М. «Розвиток музичних здібностей дітей засобами 

українського фольклору». 

19 Кицюк А. М. Використання інноваційних технологій в музичній 

діяльності дошкільників». 
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20 Терлецька Ю. В. «Виховання дітей мистецтвом хореографії». 

21 Баламут А. М. «Інноваційні технології на заняттях з фізичної 
культури». 

 

3. 5. Атестація, підвищення кваліфікації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Видати наказ про створення 

атестаційної комісії та 

затвердження її складу. 

До 

20.09.2019 

Завідувач ДНЗ  

2 Ознайомити педагогічних 
працівників ДНЗ з наказом про 

створення атестаційної комісії 

та затвердження її складу. 

Дл 
01.10.2019 

Секретар 
атестаційної 

комісії 

 

3 Проведести заходи з вивчення 

Типового положення про 
атестацію педагогічних 

працівників. 

Вересень - 

Жовтень 

Секретар 

атестаційної 
комісії 

 

4 Скласти список педагогічних 

працівників, що підлягають 

черговій атестації: 
Білокур В. В. – вихователь, 

Шеренгова Т. М. - вихователь, 

та направлення його на 

затвердження атестаційної 
комісії. 

До 

10.10.2019 

Завідувач ДНЗ  

5 Прийом атестаційною комісією: 

 заяв педагогічних  

працівників про проходження 
чергової атестації; 

 заяв педагогічних  

працівників про проходження 
позачергової атестації; 

 заяв педагогічних  

працівників про перенесення 
терміну чергової атестації;  

До 

10.10.2019 

Секретар 

атестаційної 

комісії 

 

6 Розгляд документів поданих до 

атестаційної комісії; 

затвердження списку 

педагогічних працівників, які 
атестуються у 2019/2020 

навчальному році. 

До 

20.10.2019 

Голова АК 

Члени АК 

 

7 Затвердження графіка роботи 

атестаційної комісії. 

До 

20.10.2019 

Голова АК 

Члени АК 
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8 Ознайомити педагогів що 
атестуються з графіком 

проведення атестації. 

До 
20.10.2019 

Секретар АК  

9 Складання планів 

індивідуальної підготовки і 

проведення атестації педагогів 
які атестуються. 

До 

31.10.2019 

Секретар АК  

10 Вивчення професійної 

діяльності педагогічних 

працівників, які підлягають 

черговій атестації. 

29 жовтня 

– 15 

березня 

Голова АК 

Члени АК 

 

11 Забезпечення об’єктивності 
оцінювання роботи педагогів які 

атестуються, за підсумками 

відвідування навчально – 

пізнавальних процесів під час 
вивчення системи і досвіду їх 

роботи. 

Листопад 
2019 

Березень 

2020 

Члени АК  

12 Подання до атестаційної комісії 

характеристик педагогічних 

працівників, які рідлягають 
атестації. 

До 

01.03.2019 

Завідувач  

13 Ознайомленя педагогічних 

працівників з характеристиками 

їхньої професійної діяльності 

01.03.2020 

– 

20.03.2020 

Секретар АК  

14 Засідання атестаційної комісії з 

розгляду питань прийняття 
рішень про: 

 встановлення  

(підтвердження) 
кваліфікаційних категорій; 

 присвоєння педагогічних  

звань; 

 порушення клопотання  

перед атестаційною комісією 
відділу освіти. 

 

До 
29.03.2020 

Голова АК 

Члени АК 

 

15 Оформлення та видача 
атестаційних листів. 

Протягом 
трьох днів 

після 

засідання 
АК 

Голова АК 
Секретар АК 

 

16 Видання наказу про присвоєння 
кваліфікаційних категорій 

(встановлення тарифних 

розрядів). 

Протягом 5 
днів після 

засідання 

АК 

Завідувач ДНЗ  
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17 Подати виписку з наказу до 
бухгалтерії. 

 Завідувач ДНЗ  

18 Узагальнення результатів 

атестації. 

Травень 

2020 

Голова АК 

Члени АК 

 

19 Розглядання результатів 

атестації та педагогічної ради 

ДНЗ. 

Травень 

2020 

 

Завідувач 

 

 

   Підвищення кваліфікації 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

1 Направити на підвищення кваліфікації 

при СПКПП:  

1. Білокур В. В.; вихователь;  

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»; 
2. Шеренгова Т. М.; вихователь;  

кваліфікаційна категорія «спеціаліст»;  

3. Поліщук А. В.; практичний  

психолог; кваліфікаційна категорія 
«спеціаліст І категорії»; 

4. Вечерук О. С.; вчитель – логопед;  

кваліфікаційна категорія «спеціаліст». 
5. Сафонова А. В.; вихователь –  

методист; кваліфікаційна категорія 

«спеціаліст». 

Згідно графіка 

СПКПП 

2019/2020 н.р. 

Завідувач ДНЗ 
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Розділ ІV. 

РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Підпорядкувати роботу 

методичного кабінету відповідно 
наказу МОН України №372 від 

16.04.2018 року «Про 

затвердження Примірного 

положення про методичний 
кабінет закладу дошкільної 

освіти» . 

Упродовж 

року 

Вихователь - 

методист 

 

2 Підготувати та оформити:  

 списки педагогічних кадрів; 

  списки педагогів які  

підлягають атестації; 

 списки педагогів, які  

будуть відвідувати міські, 

районні та обласні форми 

методичної роботи; 

 списки педагогів, які  

потребують підвищення 

кваліфікації; 

 узагальнити матеріали  

проведених виставок: 
«SummerPlay», 

«Дивовижні фантазії осені», 

«Зимове віконце»,  

«Великодні дива», 
«Ось такі ми стали». 

 аналіз методичної роботи; 
 аналітичні довідки аналізу  

та вивчення освітньо – виховної 

роботи. 

 

Вересень 

Вересень 
 

Вересень 

 
 

 

Вересень 

 
 

 

 

Вересень 
Листопад 

Грудень 

Квітень 
Травень 

Травень 

Травень 

 

 

Вихователь - 

методист 

 

3 Скласти режим дня та розклад 

організованої навчально – 
пізнавальної діяльності для всіх 

вікових груп. 

До 

01.09.2019 

Вихователь - 

методист 
 

 

4 Скласти додаткові плани до 

річного плану роботи: 

«Наступність в роботі 
дошкільного закладу і школи». 

До 15 

вересня 

Вихователь - 

методист 
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5 Поновити матеріал куточків: 

 «Інформаційно –  

методичний вісник»; 

 «Атемтаційний вісник»; 

 «Профспілковий куточок»; 

 «Куточки для батьків».  

До 20 
вересня 

Вихователь - 
методист 

 

6 Переглянути блочно – тематичне 

планування освітньо – виховної 

роботи за режимними моментами, 

привести його у відповідність до 
нормативних вимог та змістового 

наповнення програми 

«Соняшник». 

Вересень 

2019 

Вихователь - 

методист 

 

7 Скласти плани семінарських 

занять.  

До 18 

вересня 

Вихователь - 

методист 

 

8 Підготувати рекомендації 
педагогам щодо виконання 

річних планів. 

До 20 
вересня 

Вихователь - 
методист 

 

9 Скласти план роботи творчої 

групи. 

До 30 

вересня 

Вихователь - 

методист 

 

10 Скласти план роботи школи 

молодого педагога «Сходинки 
майстерності». 

До 30 

вересня 

Вихователь - 

методист 

 

11 Організація та проведення 
методичної та науково – 

дослідницької діяльності з метою 

розроблення апробації та 
впровадження у навчання та 

виховання дошкільнят 

інноваційних технологій та 

кращих здобутків. 

Протягом 
року 

Вихователь – 
методист 

 

12 Систематизувати методичні 
розробки з теми «Пізнаємо світ 

разом з LEGO» (оформити у 

вигляді брошури). 

Жовтень  Вихователь - 
методист 

 

13 Організувати виставку 

педагогічної та методичної 
літератури з інтеграції LEGO – 

технологій в різні види дитячої 

діяльності. 

Листопад 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

14 Організувати колективну 

передплату фахових видань.  

До 15 

жовтня 

Вихователь - 

методист 

 

15 Зібрати природній матеріал для 
художньої праці. 

Жовтень Педагоги  

16 Здійснити ревізію методичних 
матеріалів кабінету. 

До 31 
жовтня 

Вихователь - 
методист 

 



 
77 

17 Підготувати:  

 рекомендації на допомогу  

вихователям щодо планування 
освітньої роботи з дітьми з 

впровадженням методичної 

розробки «Пізнаємо світ разом з 

LEGO»;  

 план проведення Тижня  

знань з основ безпеки 

життєдіяльності дошкільників. 

 
До 1 

листопада 

 
 

Вихователь - 

методист 

 

18 Поповнити картотеку передового 
педагогічного досвіду.  

До 1 
грудня 

Вихователь - 
методист 

 

19 Організувати виставку 
педагогічної та методичної 

літератури з проблеми:  

 основні концептуальні  

положення Нової української 

школи;  

 вдосконалення змісту  

дошкільної освіти формування 

здоровязбережувальної 

компетенції у дітей дошкільного 
віку;  

 вдосконалення сенсорно- 

пізнавального розвитку дітей 
дошкільного віку за Базовим 

компонентом дошкільної освіти  

засобами інноваційних 
технологій».  

 
 

 

До 1 
жовтня 

 

До 1 

лютого 
 

 

 
До 1 

березня 

 
 

 

Вихователь - 
методист 

 

20 Підготувати тематичний каталог 
публікацій за напрямками:  

 Ключові компетентності  
НУШ; 

 Освіта сталого розвитку;  

 Сучасні підходи до  

сенсорно-пізнавального розвитку 

дітей дошкільного віку за 

Базовим компонентом дошкільної 
освіти. 

 
 

Жовтень 

 
Листопад 

Січень 

Вихователь - 
методист 
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21 Організувати виставку дитячих 
робіт:  

 «Наш чудовий дитсадок»; 

 «Кольорові фантазії»; 

  «Така різна небезпека»;  

 «Зимова казка»; 

 «Великодні дива»; 

 «Казковий вернісаж». 

 
 

Вересень 

Жовтень 
Листопад 

Грудень 

Квітень 

Травень 

Вихователь - 
методист 

 

22 Забезпечити якісне проведення 

атестації педагогічних 

працівників: 

 уточнити перспективні  

плани атестації та курсової 

перепідготовки педагогічних 

працівників; 

 примати участь у  

засіданнях атестаційної комісії; 

 вивчати систему роботи  

педагогів які атестуються. 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

23 Систематизувати матеріали 

атестації педагогічних 

працівників,  
надати аналітичну довідку в 

управління освіти.  

Квітень Вихователь - 

методист 

 

24 Організувати виставку портфоліо 

педагогів, що атестувалися в 

поточному навчальному році.  

Квітень Вихователь - 

методист 

 

25 Оновлювати інформацію на 
презентаційних стендах.  

1 раз в 
місяць 

Вихователь - 
методист 

 

26 Продовжити роботу по вивченню 

та впровадженню кращого 

педагогічного досвіду педагогів 

закладу за Базовим компонентом 
дошкільної освіти.  

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

27 Поповнити кабінет новими 

методичними виданнями.  

Упродовж 

року 

Вихователь - 

методист 

 

28 Систематизувати матеріал 

проведених колективних 

переглядів та заходів під час 
декади педагогічної майстерності.  

Упродовж 

року 

Вихователь - 

методист 

 

29 Систематизувати матеріали 
засідань педагогічної ради. 

Упродовж 
року 

Вихователь - 
методист 

 

30 Обладнати розвивальні осередки 

груп відповідно до віку дітей. 

Вересень – 

Жовтень 

2019 

Педагоги усіх 

груп 
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31 Організувати системний 
методичний супровід щодо 

ознайомлення педагогів з 

основними концептуальними 
засадами програми розвитку 

дитини дошкільного віку 

«Соняшник» через різноманітні 

форми методичної роботи:  

 педради; 

 семінари – практикуми; 

 консультації; 

 

Протягом 

поку 

Вихователь - 

методист 

 

32 Придбання методичної та дитячої 

художньої літератури. 

Постійно Вихователь - 

методист 

 

33 Зібрати та систематизувати 

розробки занять, свят, розваг з 
різної тематики. 

Протягои 

року 

Вихователь - 

методист 

 

34 Проводити театралізовані 
лялькові вистави за участю 

працівників ДНЗ. 

Протягом 
року 

Творча група  

35 Поповнювати кабінет соціально – 

психологічної служби 

інформативними та 
дидактичними матеріалами та 

необхідною методичною 

літературою. 

Протягом 

року 

Соціальний 

педагог, 

Практичний 
психолог 

 

36 Надавати постійну методичну і 

практичну допомогу молодим 
педагогам ДНЗ. 

Постійно Вихователь - 

методист 

 

37 Систематичне оновлення та 

поповнення інформаційних 

осередків для батьків. 

Упродовж 

року  

Вихователь - 

методист 

 

38 Забезпечуватти організаційно – 

методичний супровід щодо 
створення сприятливих умов для 

розвитку та підтримки 

пізнавальної активності, творчих 

здібностей у дітей. 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

39 Забезпечити організаційний та 
методичний супровід самоосвіти 

педагогів. 

Постійно Вихователь - 
методист 

 

40 Скласти ПАроект річного плану 

на 2020/2021 навчальний рік 

Червень 

Серпень 

Вихователь  - 

методист 
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4.1. Перспективний педагогічний досвід 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

1. Моделювання ППД 

1.1 Моделювання педагогічного досвіду 

щодо інтеграції LEGO-технологій в 
освітній процес. 

Протягом 

року 

Творча групв 

2. Вивчення ППД 

2.1 Вивчати систему роботи педагогів, що 

атестуються.  

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

3. Узагальнення ППД 

3.1 Узагальнити досвід педагогічного 

колективу з проблеми: «Пізнаємо світ 

разом з LEGO» (інтеграція LEGO-

технології в освітній простір закладу 
дошкільної освіти). 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

4. Впровадження ППД 

4.1 Спрямувати роботу колективу на 

загальне впровадження в практичну 

діяльність сучасних досягнень, 

ефективних та інноваційних технологій.  

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

4.2 Продовжити впровадження інноваційної 
LEGO - технології та програми соціально 

- економічної освіти дошкільників 

«Освіта для сталого розвитку». 

Протягом 
року 

Вихователь - 
методист 

4.3. Розпочати вивчення, для подальшого 

впровадження, альтернативної програми 
формування культури інженерного 

мислення в дошкільників «STREAM-

освіта, або Стежинки у Всесвіт  

інноваційних LEGO-технологій.  

Протягом 

року 

Вихователь- 

методист 

 

4.2. Впровадження інноваційних технологій                   

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальні 

1 2 3 

1 «Українське народознавство в роботі з 

дошкільниками» (робота в міні – музеї 

хліба». 

Білокур В. В. 

2 «Дошкільнятам – освіту сталого розвитку». Ляшенко Н. В. 

3 «Безмежний світ гри з LEGO». Комар А. В. 

4 LEGO методика «Шість цеглинок 2.0.». Карпенко В. Г. 
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5 «Мнемотехніка для дошкільнят». Піщенюк А. М. 

6 «Технологія Sandplay – ігри з піском». Величко Т. В. 

7 М. Єфіменко «Театр фізичного розвитку та 
оздоровлення дітей». 

Баламут А. М. 

 

Приоритетні напрямки роботи груп 

 

№ 

з/п 

Вікова група Приоритетний напрямок 

роботи 

Відповідальні 

1 2 3 4 

1 І молодша група 

«Калинка» 

Сенсорний розвиток за 

допомогою технології Sendplay. 

Величко Т. В. 

Сулимко Л. Ю. 

2 ІІ молодшп група 
«Сонечко» 

Патріотичне виховання. Білокур В. В. 
Печенюк А. В. 

3 ІІ молодша група 

«Бджілки» 

Розвиток мовлення дітей за 

допомогою мнемотехніки. 

Піщенюк А. О. 

Польова Н.М. 

4 Середня група 

«Зірочки» 

Логіко – математичний розвиток 

дітей дошкільного віку засобами 

LEGO методики «Шість цеглинок 
2.0.» 

Карпенко В. Г. 

Польова Н. В. 

5 Середня група 
«Капітошка» 

«Дошкільнятам - освіту сталого 
розвитку. Діємо разом». 

Ляшенко Н. В. 
Печенюк А. В. 

6 Старша група 

«Ромашки» 

Розвиток мовлення за допомогою 

методики LEGO «Шість 

цеглинок». 

Каліна А. І. 

Шеренгова Т. М. 

7 Старша група 

«Метелики» 

LEGO конструювання. Радченко С. М. 

Комар А. В. 
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Розділ V. 

ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 
 

5.1. Взаємодія дошкільного закладу з сім'єю 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

Масові форми роботи з батьками 

1 Узгодити тематику групових 

батьківських зборів на нараді при 
завідуючій.  

До 15 

вересня 

Завідувач 

Педагоги ДНЗ 

 

2 Включити до планів роботи з 

родинами проведення 

консультацій – порад 

практичного психолога: 
«Виховання без образ або що 

хвилює маленьку дитину». 

До 20 

вересня 

Вихователь – 

методист 

Практичний 

психолог 

 

3 Включити до тематики 

батьківських зборів питання 

формування сенсорно- 
пізнавальної, мовленнєвої, 

соціально-комунікативної та 

здоров’язбережувальної 
компетенції дітей в сім’ї. 

До 15 

вересня 

Вихователі 

груп 

 

4 Вихователям старших груп 
включити до тематики 

батьківських зборів питання  

щодо формування психологічної 
готовності дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в 

школі. 

До 15 
вересня 

Вихователі 
груп 

 

З метою просвітницької роботи з батьками: 

1 Через індивідуальні та 

індивідуально – групові форми 

роботи, ознайомити батьків, або 
осіб, які їх замінюють, з 

документами, що регламентують 

діяльність дошкільного закладу. 

Вересень Завідувач 

Вихователі 

груп 

 

2 Ознайомити батьків або осіб, які 

їх замінюють, з правилами 
прийому дітей до дошкільного 

закладу.  

Під час 

прийому 
дітей до 

ДНЗ 

Завідувач 

Вихователь- 
методист 

Практичний 

психолог 

 

З метою пропагування освітньої діяльності закладу:  
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1 Надавати батькам інформацію 
про умови перебування дітей в 

ДНЗ; історію, досягнення та 

традиції закладу через 
інформаційні стенди з 

фотоматеріалами, буклети, 

відкриті групи спільнот в 

соціальній мережі Facebоok, 
персональні блоги педагогів.  

Постійно Педагогічний 
колектив ДНЗ 

 

2 Організовувати екскурсії по ДНЗ 

в День відкритих дверей  

Раз в 

квартал 

Завідувач 

Вихователь - 

методист 

 

3 Оформити наочні консультативні 

матеріали для батьків відповідно 
до річних завдань із основних 

напрямів роботи закладу. 

Постійно Завідувач 

Вихователь – 
методист 

Практичний 

психолог 

Вчитель 
логопед 

Медична 

сестра 

 

4 Залучати батьків до виставки 

дитячої творчості «Пізнаємо світ 
разом з LEGO».  

Згідно 

плану 

Вихователі 

груп 

 

5 Надавати практичну допомогу 

батькам з проблем виховання і 

розвитку дошкільників через 

інернет-спілкування,  
відкриті групи спільнот в 

соціальні мережі Facebook, 

персональні блоги педагогів, 
через консультування за запитом.  

Протягом 

року 

Педагогічний 

колектив ДНЗ 

 

З метою визначення потреб родин та особливостей виховання дітей у 

сім’ях:  

1 Шляхом вивчення документів і 

початкових відомостей про 

дитину, яка поступила до ДНЗ, 
анкетування, індивідуальних 

співбесід, вивчити та зробити 

аналіз соціально-педагогічних 

факторів сімейного виховання 
дітей (відомості про батьків, їхній 

вік, освітній рівень, місце роботи, 

житлові умови, склад сім`ї, тип 
сімї).  

До 20 

вересня 

Соціальний 

педагог 

Педагоги усіх 
груп 

Практичний 

психолог 
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2 Виявити та поновити банк даних 
дітей соціально незахищених, 

пільгових і вразливих категорій; 

спланувати індивідуальні форми 
роботи з такими родинами; 

скласти соціальні паспорти груп.  

До 20 
вересня 

Соціальний 
педагог 

Практичний 

психолог 
Вихователі 

усіх груп 

 

3 Провести діагностичне 

анкетування батьків з метою 

виявлення запитів щодо тематики 
консультацій та проблем сімейної 

педагогіки.  

До 20 

вересня 

Соціальний 

педагог 

Практичний 
психолог 

Вихователі 

усіх груп 

 

З метою підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків та 

ефективності родинного виховання: 

Загальні батьківські збори 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 «У співпраці результат»: 

 про пріоритетні напрямки  

роботи дошкільного закладу в 

новому навчальному році;  

 як налагодити ефективне  

спілкування з дітьми з 

агресивною поведінкою?  

 про тенденції розвитку  

дошкільної та початкової освіти в 

умовах реформування загальної 

середньої освіти на засадах 
Концепції Нової української 

школи  

 звіт і вибори батьківського  

комітету.  

 

Жовтень 
2019 

 

Завідувач 
Вихователь – 

методист  

Практичний 

психолог 

 

2 «Літо на радість, на здоров'я, на 

втіху!»:  

 про підсумки роботи  

колективу та аналіз методичної 

роботи за навчальний рік;  

 чому діти бояться всього на  

світі і чи потрібно з цим 

боротися?  

 про безпеку дітей в літній  

період; 

 про те, чому діти не хочуть 

спілкуватися?  

 про роботу ДНЗ в літній  
період. 

Травень 

2020 

Завідувач 

Вихователь – 

методист  
Практичний 

психолог 

Медична 
сестра 
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Групові батьківські збори у групах  

молодшого дошкільного віку (2 – 3 роки) 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 «Здрастуй, малече!» 

 Адаптація дітей молодшого  
віку до умов ДНЗ (рекомендації  

практичного психолога). 

 Що потрібно знати і вміти  
дитині (вікові особливості дітей 

молодшого дошкільного віку). 

 «Давайте знайомитись!»  
(анкетування батьків). 

 Вибори батьківської трійки. 

 Організаційні питання. 

 

Вересень 

2019 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Завідувач 

Вихователь 
методист 

Практичний 

психолог 

Вихователі 
молодших 

груп 

 
 

 

2 «Гра –школа життя» 

 Гра в житті дитини  
(інформація). 

 Іграшки  та антиіграшки 

(презентація виставки, 
рекомендації). 

 Які іграшки купувати  

дітям? (пам'ятка) 

 Організаційні питання. 

 

 

Січень 
2020 

 

 

 
 

 

 

 

Практичний 
психолог 

Вихователі 

молодших 

груп 
 

 

 

3 «Роль сімї у розвитку мовлення 

дитини» 

 Фактори успішного  

мовленнєвого розвитку дитини 

(інформація, рекомендації). 

 Результати освітньо –  

виховної роботи в групі 

(інформаційний кошик). 

 «Щоб не сталося лиха» –  

(вручення пам’яток з питань 

попередження всіх видів 

дитячого травматизму). 

 Організаційні питання. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Травень 

2020 

 

Вчитель – 

логопед 
Вихователі 

молодших 

груп 

Медична 
сестра 
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Групові батьківські збори  
у групах молодшого дошкільного віку (3 – 4 роки): 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1  «Добрий день, я прийшов!» 

 Що потрібно знати і вміти  
Дитині (інформація про вікові 

особливості дітей молодшого 

дошкільного віку). 

 «Давайте знайомитись!»  

(анкетування батьків з метою 

проведення паспортизації групи). 

 Вибори батьківської трійки. 

 Організаційні питання. 

Вересень 

2019 

Завідувач 

Вихователь 

методист 
Практичний 

психолог 

Вихователі 

молодших 
груп 

 

 

2 «Хочу все знати!» 

 Профілактика  

психоемоційного напруження у 
дітей (інформація, рекомендації 

практичного психолога ДНЗ). 

 «Я хочу сам»  
(про необхідність та правильність 

формування культурно – 

гігієнічних навичок) (пам’ятки 

медичної сестри ДНЗ). 

 «З LEGO граємося, з LEGO  

навчаємося» (ігрові вправи з 

конструкторами LEGO). 

 Організаційні питання. 

 
Січень 

2020 

 
 

 

 

 

 
Практичний 

психолог 

Вихователі 
молодших 

груп 

 

 

 

 «Здоров’я дитини в садку і 

родині» 

 «Навчальний рік позаду:  

чому ми навчились» 

(інформація). 

 «Здоров’я дитини –  

багатство родини» (доповідь). 

 «Виховання здорової  
дитини» (взаємообмін досвідом). 

 Організація літнього  
оздоровлення та відпочинку 

влітку (рекомендації). 

 «У відпустку з дитиною»  
(вручення пам’яток з питань 

попередження всіх видів 

дитячого травматизму влітку). 

4. Організаційні питання. 

 

 

Травень 
2020 

 

 

Вчитель – 
логопед 

Вихователі 

молодших 
груп 

Медична 

сестра 
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Групові батьківські збори у групах 

середнього дошкільного віку 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 Педагогічна вітальня 

«Знати свою дитину» 

 Особливості  

психофізичного розвитку дітей 

пятого року життя і основні 

завдання виховання (інформація 
вихователя методиста) 

 Формування культурно – 

гігієнічних навичок (пам'ятка). 

 «Спільна робота дитячого  

садка і родини по формуванню 
трудових умінь і навичок» 

(виступ вихователя). 

 «Відкритий мікрофон» 
(на запитання батьків 

відповідають завідувач, 

вихователь – методист,   

практичний психолог, медсестра). 

 Вибори батьківської трійки. 

 Організаційні питання. 

 

 

 
Вересень 

2019 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Завідувач 

Практичний 

психолог 

Вихователь – 
методист 

Медична 

сестра 
Вихователі 

середніх груп 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 Усний журнал 

«Великий світ маленької 

дитини»  

 Духовно - моральний  
розвиток особистості (дискусія за 

круглим столом). 

 Виховання  
доброзичливості, чуйності, 

поваги до дорослих, однолітків.  

(рекомендаціх практичного 
психолога). 

 «Маршрути вихідного дня»  

(рекомендації). 

 Сімейні традиції як  

складова психологічного здоровʼя 

родини (вручення пам’яток). 

 
 

 

Січень 

2020 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Вихователі 

середніх груп 
Практичний 

психолог 
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 Педагогічний вернісаж 

«А ось веселі та щасливі 

вітають літо малюки!»  

 «Навчальний рік позаду:  

чому ми навчились» (показники 

компетентності дітей за освітніми 

лініями). 

 «Літній відпочинок»  

(рекомендації, вручення 

пам'яток). 

 «Найяскравіші моменти»  

презентація фоторепортажу про 

життя групи за рік. 

 Організаційні питання. Звіт  

про роботу батьківського 
комітету. 

 
 

 

 
Травень 

2020 

 
 

 

 
Вихователі 

середніх груп 

 

 

Групові батьківські збори в групах старшого дошкільного віку 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 Педагогічна карусель 

«Ми здорові й дужі бо зі 

спортом в дружбі» 

 Харчування дітей старшого  

дошкільного віку та його вплив 

на стан здоров’я дитини 

(інформація вихователя). 

 Психофізичні особливості  

розвитку дитини шостого року 

життя (рекомендації практичного 
психолога). 

 «Рухова активність  

шестерінок» (дискусія за круглим 
столом). 

 «Пограй зі мною!»  
(вручення пам'яток). 

 Вибори батьківської трійки. 

 Організаційні питання. 

 
 

 

Вересень 
2019 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Педагоги 
старших груп 

Практичний 

психолог 
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2 «З LEGO граємося до школи 

збираємося». 

 Змістове наповнення  
освітнього процесу дітей LEGO 

технологіями» (інформація 

вихователя – методиста). 

 «Такі цікаві ігри з LEGO»  

(практичне міні – заняття з 

батьками). 

 «Безмежний світ гри з  

LEGO (брошура з LEGO іграми ). 

 Гра «Ромашка» (ви  
запитуєте, ми відповідаємо). 

 Організаційні питання. 

 
 

 

Січень 
2020 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Вихователі 
старших груп 

Вихователь – 

методист 

 
 

 

3 Педагогічний вернісаж «Скоро 

в школу» 

 «Дитина зустрічається зі  
школою» (візитні картки шкіл). 

 Як подолати батьківські  

страхи перед школою 
(інформація вихователя – 

методиста). 

 «Десять речей, які мають  
зробити батьки першокласника» 

рекомендації практичного 

психолога). 

 «У відпустку з дитиною»  

(вручення памяток  з 

оздоровлення дітей  
влітку, охорони життя та безпеки 

їх життєдіяльності) 

 Фоторепортаж «Дитинство  
починається в садочку». 

 Організаційні питання. 

Травень 

2020 

Вихователі 

старших груп 

Вихователь – 

методист 
Практичний 

психолог 

 

 

З метою залучення батьків до активної участі в освітньому процесі: 

1 Залучати батьків до участі в 

спортивних святах, Днях 
здоров’я, розвагах, заходах у 

межах тематичних тижнів 

відповідно до Плану роботи ДНЗ.  

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователь – 
методист 

Вихователі 

груп 

 

2 Залучати батьків до оформлення 

та наповнення Батьківських 
віконечок в группах. 

Протягом 

року 

Вихователі 

груп 
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3 Залучати батьків до благоустрою 
території ЗДО, облаштування 

ігрових майданчиків, оснащення 

предметно-ігрового 
розвивального середовища в 

групових приміщеннях через 

різні форми роботи. 

Протягом 
року 

Вихователі 
груп 

 

4 Залучати батьків до участі в 

родинних тематичних виставках. 

Протягом 

року 

Вихователі 

груп 

 

5 Проводити засідання 

батьківського комітету ДНЗ. 

Два рази на 

рік 

Завідувач  

Консультації для батьків: 

1 «Проблеми адаптації дітей 
раннього та молодшого 

дошкільного віку до умов ДНЗ та 

шляхи їх подолання». 

Вересень Вихователі 
груп 

 

2 «10 порад батькам: як 

облаштувати домашній театр». 

Жовтень Вихователі 

груп 

 

3 «Дітям про небезпеку». Листопад Вихователі 

груп 

 

4 «Трудові доручення вдома і в 
дошкільному закладі» 

Грудень Вихователь - 
методист 

 

5 «Як можна карати дитину за 

погану поведінку?» 

Січень Практичний 

психолог 

 

6 Тато, мама, я – спортивна та 

міцна сімʼя!» 

Лютий Інструктор з 

фізичного 

виховання 

 

7 «Особливості раціонального 

харчування дітей дошкільного 
віку навесні». 

Березень Медична 

сестра 

 

8 «Правове виховання і педагогіка 

толерантності в сім’ї». 

Квітень Вихователь  

9 «Граємо разом, або роль гри в 

житті дитини». 

Травень Вихователь - 

методист 

 

10 «Я люблю науку!» Досліди з 

піском водою та грунтом для 
малюків. 

Червень Вихователі 

груп 

 

11 «Якщо дитину вжалила бджола». Липень Медична 
сестра 

 

12 «Безпечне літо». Серпень Вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 



 
91 

5.2. Загальні заходи для дітей 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

Дні здоров'я 
1 «Буду я здоровим, сильним!»  25.09.2019 Вихователі 

Фізінструктор 
 

2 «Мама, тата і я – разом дружна 

сім’я». 

30.10.2019 Вихователі 

Фізінструктор 
 

3 «Малі олімпійці зі спортом на 

«ти» впевнено й чітко йдемо до 

мети». 

27.11.2019 Вихователі 

Фізінструктор 

 

4 «Зимонька завітала, ігри дітям 
подарувала!»  

25.12.2019 Вихователі 
Фізінструктор 

 

5 «В гості до Лікаря Айболить».  29.01.2020 Вихователі 

Фізінструктор 
 

6 «Наша дружна родина – тато, 

мама, дитина!»  

26.02.2020 Вихователі 

Фізінструктор 
 

7 «Дружно весну зустрічаємо»  25.03.2020 Вихователі 

Фізінструктор 

 

8 «Подорож до Країни 

Нехворійки». 

29.04.2020 Вихователі 

Фізінструктор 

 

9 «Зустріч з героями улюблених 
казок»  

27.05.2020 Вихователі 
Фізінструктор 

 

Розваги 
1 «Дружно в коло всі ставайте 

іменинників вітайте!»  

(день літнього іменинника). 

Вересень Вихователі 

Муз. кеівник 

 

2 «Де б ти не був шануй Україну» 
(музично – спортивна розвага до 

дня козацтва).  

Жовтень Фізінструктор 
Вихователі 

Муз. кеівник 

 

3 «В різні ігри граємо, про безпеку 

дбаємо!» (тематична розвага по 

ОБЖД). 

Листопад Фізінструктор 

Вихователі 

Муз. кеівник 

 

4 «Коровай для осінніх 
іменинників». 

Листопад Вихователі 
Муз. керівник 

 

5 «Прийшов Миколай – чобіток 
наставляй». 

Грудень Вихователі 
Муз. кеівник 

 

6 «Від Різдва до Водохреща». Січень Вихователі 

Муз. кеівник 
 

7 «Зимові пригоди іменинників». Лютий Фізінструктор 

Вихователі 

Муз. кеівник 

 



 
92 

8 «Про здоров’я дбаємо, в рухливі 
ігри граємо!» 

 

Березень Фізінструктор 
Вихователі 

Муз. керівник 

 

9 «Як яєчко стало писанкою». 

 

Квітень Вихователі 

Муз. керівник 

 

10 «Подорож до Країни 

іменинників». 
(день весняних іменинників).  

Травень Вихователі 

Муз. Керівник 
Фізінструктор 

 

11 Чудова Країна Дитинсва (до дня 

захисту дітей). 

Червень Вихователі 

Муз. Керівник 

Фізінструктор 

 

Свята 
1 «Осінь чудова пора – любить 

осінь дітвора!»  
Листопад Вихователі 

усіх вікових 

груп 

Муз. кеівник 

 

2 «Принесе Мороз ялинку дітворі в 
кожну хатинку».  

Грудень Вихователі 
усіх вікових 

груп 

Муз. кеівник 

 

3 «Весняна казочка». 

 

Березень Вихователі 

усіх вікових 
груп 

Муз. кеівник 

 

4 «Прощавай, садок дитячий!»  

 

Травень Вихователі 

старших груп 

Муз. кеівник 

 

5 «Ой на Івана, тай на Купала». Липень Керівники 

музичні 
Вихователі 

Старших груп 

 

 

5.3. Взаємодія дошкільного закладу із  ЗОШ №2 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 З метою підвищення якості в 

організації наступності та роботі 
ДНЗ №2 «Малятко» і ЗОШ №2 

обговорити та затвердити основні 

напрямки спільної роботи та 
затвердити план спільної 

діяльності. 

Серпень 

2019 

Вихователь - 

методист 
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2 Забезпечити необхідне предметно 
– розвивальне середовище для 

організації різних видів 

діяльності дітей старшого 
дошкільного віку з урахуванням 

їхніх вікових потреб та 

індивідуальних інтересів. 

Вересень 
2019 

Вихователь – 
методист 

Вихователі 

 

3 Оновити бази даних дітей 

старшого дошкільного віку, що 
проживають у мікрорайоні 

закріпленому за ДНЗ та ЗОШ. 

Вересень 

2019 

Вихователь - 

методист 

 

4 Проаналізувати стан адаптації 

першокласників – випускників 

ДНЗ. 

Вересень 

2019 

Вихователь – 

методист, 

практичний 
психолог, 

Завуч ЗОШ, 

Вчителі ЗОШ 

 

5 Провести екскурсію для дітей 

старшого дошкільного віку до 
приміщень школи, бібліотеки, 

спортивного залу, актової зали. 

Потягом 

року 

Вихователі, 

Вчителі ЗОШ 

 

6 Організувати взаємовідвідування 

уроків у школі та занять у 

старших групах ДНЗ вчителями 
початкової школи та 

вихователями старших груп. 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 

Вчителі ЗОШ 

 

7 Брати участь в урочистостях, 

присвячених початку та 

закінченню навчального року. 

Вересень 

Травень 

Вихователі 

груп 

 

8 Запршувати школярів – 
випускників ДНЗ на свята. 

Протягом 
року 

Вихователі  

9 Ознайомити дітей старшої групи 
з правилами поведінки школярів. 

Протягом 
року 

Вихователі 
старших груп 

 

10 Створити умови для реалізації 

сюжету гри «Школа». 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 
 

11 Проводити спільні семінари, 

інтерактивні зустрічі та заняття, 

педради методичні обєднання 
вчителів та педагогів ДНЗ. 

Протягом 

року 

Педагоги 

ЗОШ 

Педагоги ДНЗ 

 

12 Провести цикл занять з дітьми 

старших груп для введення їх у 

шкільне життя. 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших 

вікових груп 

 

13 Вивчити та проаналізувати 

програми розвитку дитини 
дошкільного віку та програми 

початкової школи. 

Жовтень 

2019 

Вихователь – 

методист 
Вчителі ЗОШ 

Педагоги ДНЗ 
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14 Проводити консультації для 
педагогів: 

 «Першокласник у школі та  
вдома – проблеми адаптації»; 

 «Правова абетка»; 

 «Розвиток допитливості у  
дошкільника – основа 

пізнавальнох активності учня». 

Протягом 
року 

Вихователь – 
методист 

Соціальний 

педагог 
Практичний 

психолог 

 

12 Організувати конкурс дитячих 

малюнків «Я іду до школи». 

Травень 

2020 

Вихователі  

13 Шефська допомогоа школярів у  

впорядкуванні території ДНЗ 

Осінь - 

Весна 

Завідувач 

Вчителі ЗОШ 
Вихователі 

ДНЗ 

 

14 Провести психодіагностику 

роботи з дітьми 5 – 6 річного 

віку, спрямовану на виявлення 
рівня та особливостей розвитку 

кожної дитини та її готовності до 

школи. 

Вересень 

2019-11-10 

Травень 
2020 

Практичний 

психолог 

Соціальний 
педагог 

Педагоги 

старших груп 

 

15 Систематично організовувати 

консультування батьків 
майбутніх першокласників. 

Протягом 

року 

Педагоги ДНЗ 

Педагоги 
ЗОШ 

 

16 Проведення педагогічних годин  з 

питань навчального матеріалу 

старшим дошкільникам. 

Раз у 

квартал 

Вихователь - 

методист 
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Розділ VІ 

АДМІНІСТРАТИВНО - ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

6.1. Створення предметно – просторового розвивального 

середовища 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Здійснити комплектування ДНЗ 
педагогічними працівниками на 

2019\2020 навчальний рік 

відповідно до затвердженої 

мережі. 

До 
01.09.2019 

Завідувач  

2 Готовність групи, музичного 
залу, харчоблоку, інших 

приміщень та території закладу 

до нового навчального року.  

До 
01.10.2019 

Завідувач 
Завгосп 

 

3 Облік дітей у ДНЗ з веденням 

книги обліку. 

Постійно Завідувач  

4 Контроль за охопленням дітей 

дошкільною освітою та здача 
звітів у відділ освіти.  

Постійно 

згідно 
плану 

Завідувач 

Вихователь - 
методист 

 

5 Контроль за впорядкуванням 

особових справ працівників.  

Протягом 

року 

Завідувач  

6 Контроль за особовими справами 

працівників, обліком трудових 

книжок, своєчасне внесення 
записів про зміни у трудовій 

діяльності праців-ників та про їх 

нагороди.  

Постійно Завідувач  

7 Контроль за дотриманням 

колективного договору.  

Постійно Завідувач  

8 Контроль за дотриманням правил 
внутрішнього трудового 

розпорядку.  

Постійно Завідувач  

9 Проведення інструктажів та 

контроль за дотриманням 

інструкцій працівниками з 
безпеки діяльності, пожежної 

безпеки.  

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователь – 

методист 
Завгосп 

 

10 Косметичний ремонт приміщень 

ДНЗ.  

Червень  

 Липень 

Завідувач 

Завгосп 
 

11 Ремонт та фарбування 

обладнання на території закладу.  

Червень Завідувач 

Завгосп 
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12 Завезення піску на дитячі 
майданчики.  

Протягом 
року 

Завгосп  

13 Придбання за позабюджетні 

кошти канцтоварів, навчальних 

посібників, іграшок для дітей.  

За 

потребою 

Завідувач  

14 Придбання медикаментів.  За 

графіком 

Завідувач 

Медична 
сестра 

 

 Вчасно поповнювати ЗДО 

миючими засобами, твердим та 

м`яким інвентарем у 

відповідності до затвердженого 
кошторису та за рахунок 

позабюджетних коштів.  

Постійно Завгосп  

15 Проведення повірки 

вогнегасників.  

За планом Завідувач 

Завгосп 

 

16 Забезпечити своєчасне 

проходження працівниками ДНЗ 
медичного обстеження. 

За планом Завідувач 

Медична 
сестра 

 

17 Контроль за роботою помічників 
вихователів щодо виконання 

своїх посадових обов’язків.  

2 рази на 
місяць 

Завідувач 
Завгосп 

 

18 Контроль за якістю прибирання 

приміщень ДНЗ.  

Постійно Завідувач  

19 Відповідно до приписів  

здійснити підготовку до 
опалювального сезону :  

 промивка та гідравлічне  

випробування опалювальної 
мережі;  

 повірка приладів обліку  

тепла.  

 промивка бойлерів по  

групових приміщеннях та на 
харчоблоці. 

До 

01.10.2019 
та за 

потребою 

Завідувач 

Завгосп 

 

20 Контроль за роботою 
структурних підрозділів:  

комірника:  

 своєчасної подачі  
замовлень та завезення продуктів;  

 збереження продуктів  
харчування; 

  відповідності сертифікатів; 

 дотримання термінів  

реалізації. 

Постійно Завідувач 
Завгосп 
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21 Контроль за роботою кухарів:  

 закладання продуктів  

харчування;  

 якість приготування страв;  

 технологія приготування  

страв;  

 дотримання норм видачі  

порцій на групи;  

 дотримання санітарно –  

гігієнічних вимог під час  

обробки продуктів харчування;  

 дотримання термінів  

реалізації, вхідного контролю 

якості продуктів тощо;  

 виконання інструкцій по ТБ  

та з ОП. 

2 рази на 
місяць 

Завідувач 
Завгосп 

 

22 Контроль за роботою машиніста з 

прання білизни:  

 наявність та дотримання  

графіку зміни білизни;  

 якість прання білизни;  

 дотримання норм витрат  

мийних засобів;  

 збереження обладнання;  

 виконання інструкцій з ОП.  

2 рази на 

місяць 

Завідувач 

Завгосп 

 

23 Про якість відвідування 

вихованцями ДНЗ  
Про своєчасність сплати 

батьками за харчування. 

Раз у 

квартал 

Завідувач 

Медична 
сестра 

 

24 Провести акцію «Чисте довкілля» 

(благоустрій території ДНЗ).  

Квітень Завідувач 

Завгосп 

 

25 Підрізання дерев та кущів на 

території закладу.  

Червень  

 Жовтенб 

Завгосп 

Двірник 

 

26 Скошування трави на території 
ДНЗ.  

За потреби Завгосп 
Двірник 

 

27 Облаштування благоустрою 
території ДНЗ (перекопування 

квітників, підбілювання 

бордюрів). 

Постійно Завгосп 
Двірник 

Виховатиелі 

 

28 Доводит до відома працівників 

ДНЗ інформацію з нарад, актами, 
наказами та розпорядженнями з 

відділу освіти та ССЕС. 

Постійно Завідувач  

29 Своєчасно проводити ремонтні 

роботи інвентарю. 

Постійно Завідувач 

Завгосп 

 



 
98 

30 Збійснення звітно – 
інформаційної системи шляхом 

залучення педагогів та 

матеріально – відповідальним 
працівникам. 

Постійно Усі 
працівники 

 

31 Прідтримувати у робочому стані 
системи водопостачання та 

опалювальну систему. 

Постійно Завгосп  

33 Своєчасно проводити 

інвентаризацію та списування 

інвентарю, обладнання та 
матеріалів.  

Грудень 

За потрбою 

Завідувач 

Завгосп 

 

34 Подати заявку до кошторису на 

наступний рік. 

Грудень Завідувач 

Завгосп 
 

35 Здійснювати контроль за 

економією електроенергії, 

водопостачання та 
теплопостачання. 

Протягом 

року 

Завідувач 

Завгосп 

 

36 Здійснювати контроль за 

своєчасним поданням показників 

лічильників: теплоенергії, 

електроенергії,  водопостачання. 

Постійно Завідувач  

37 Розробити план заходів до роботи 
в весняно – літній період. 

Лютий Завідувач 
Завгосп 

 

38 Регулярно здійснювати ревізію та 
поточний ремонт електричного 

обладнання на харчоблоці та на 

пральні.  

Раз на 
квартал 

Завгосп  

39 Регулярно здійснювати ревізію та 
контроль за станом ігрового 

обладнання, дитячих меблів, 

санітарно-технічного обладнання, 

теплотехнічного, енерго-
технічного та технологічного 

обладнання.  

Щомісяця Завгосп  

40 Своєчасно зробити заготовку 

насіння квітів для посадки в 

весняний період.  

Серпень 

Березень 

Завгосп  

41 Придбати матеріали для 
поточного ремонту приміщень та 

групових кімнат.  

Травень Завідувач 
Завгосп 
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6.2. Загальні збори колективу 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1  Про стан готовності  
колективу до роботи у новому 

2019/2020 навчальному році.  

 Про затвердження правил  
внутрішнього трудового 

розпорядку в закладі.  

 Про виконання вимог з  
охорони праці та пожежної 

безпеки працівниками ДНЗ. 

Вересень Завідувач 

Вихователь - 
методист 

 

2  Звіт керівника з питань  

статутної діяльності, оцінка 
діяльності завідувача на посаді за 

підсумками роботи 2019/2020 

навчального року. 

 Аналіз методичної роботи  

за поточний навчальний рік.  

 Про підготовку і  
організацію літнього 

оздоровлення дітей.  

 Попередження травматизму 
та запобігання інфекційних  

захворювань в літній період.  

Травен Завідувач 

Завгосп 

Медична 
сестра 

Вихователь 

методист 

 

 

6.3. Рада дошкільного закладу 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

Засідання І 

1 

 

 
 

 

 

 
 

Про затвердження Ради  ДНЗ  на 

2019/2020 н.р.:  

 організація засідання,  

 обирання ради дошкільного  

навчального закладу; 

 встановлення  терміну їх  

повноважень;  

 розподіл обов’язків; 

11.09.2019 Завідувач ДНЗ 

 

 

2 Про план роботи Ради  ДНЗ на 
2019/2020 н.р. та його 

затвердження. 

 Вихователь – 
методист 
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3 Про створення умов для:  

 здобуття дошкільної освіти;  

 збереження і поповнення  
матеріально технічної бази 

закладу; 

 організацію розвивального  
середовища; відповідно до вимог 

Базового компоненту та 

навчальних програм: 
«Соняшник», «Безмежний світ 

гри з ЛЕГО», «Освіта для сталого 

розвитку». 

 Вихователь  
Комар А.В. 

 

 

 

4 Про основні завдання ДНЗ на 

2019/2020н.р. 

 Завідувач  

Засідання 2 

1 Виконання норм харчування 

(доповідь).                                        

20.12.2019 Медична 

сестра 

 

2 Підготовка до новорічних свят 

(доповідь).  

 Вихователь – 

методист 

 

3 3. Профілактика дитячого 
травматизму (доповідь). 

 Завідувач  

Засідання 3 

1 Про нормативні документи, що 

регламентують діяльність ДНЗ.  

18.03.2020 Завідувач 

 

 

 2. Про охоплення дошкільною 

освітою.  

 Практичний 

психолог 

 

 3. Про облік дітей пільгових 

категорій. 

 Соціальний 

педагог 

 

 4. Про організацію харчування 

дітей у дошкільному навчальному 
закладі. 

 Медтчна 

сестра 

 

Засідання 4 

1 Про роботу ради ДНЗ в 2019/2020 
навчальному році. 

25.05.2020 Голова БК  

2 Про роботу ДНЗ у 2019/2020 

навчальному році. 

 Вихователь - 

методист 
 

3 Про здійснення робіт по 

благоустрою ДНЗ та дотримання 

правил безпеки під час їх 
проведення. 

 Завідувач 

 

 
 

 

4 4. Про роботу ДНЗ в літку та 
проведення оздоровчих заходів. 

 Медична 
сестра 

 

5 Про організацію харчування дітей 

під час літнього  оздоровчого 
періоду.                                                                                                                       

 Завідувач  
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6.4. Виробничі наради  
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Організація роботи 

дошкільного закладу в 

2019/2020 навчальному році. 

 Про результати роботи  

колективу в оздоровчий період;  

 Про підсумки підготовки  

дошкільного закладу до нового 

навчального року. 

 Про організацію  

соціального захисту дітей у 

поточному навчальному закладі.  

 Про дотримання заходів  

щодо економного використання 

електроенергії, води тепла. 

Вересень Завідувач 

Вихователь - 

методист 

 

2  Про результативність  
роботи закладу зі зниження 

захворюваності та аналіз 

харчування дітей за 2019 рік.  

 Про результати медичного  

огляду дітей та вдосконалення 

здоров'я - збережувальних 

технологій в ДНЗ.  

 Про підготовку графіку  

щорічних відпусток.   

 Затвердження графіку  

щорічних відпусток.  

Січень Завідувач 

Вихователь – 
методист 

Медична 

сестра 

 

3  Про підсумки роботи  

колективу за 2019/2020 
навчальний рік.  

 Аналіз фізичного розвитку  

та організованої діяльності дітей 
старшого дошкільного віку. 

 Про мережу груп на літній- 

оздоровчий період та режим їх 
роботи.  

 Про першочергові заходи з  
профілактики дитячого 

травматизму в літній період. 

 Функціональні обов’язки  
помічника вихователя, його роль 

у навчально – виховному процесі. 

Травен Завідувач 

Медична 

скестра 
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6. 5. Наради при завідувачеві 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1  Про результати літнього  

оздоровлення в ДНЗ.  

 Про забезпечення  

організованого початку нового 

навчального року.  

 Про підготовку до  

опалювального сезону.  

 Про організацію соціально- 
педагогічного патронату дітей в 

закріпленому мікрорайоні та 

систему роботи з дітьми, які не 
відвідують дошкільний заклад.  

 Про підготовку до участі в  

засіданнях міський методичних 
об’єднань.  

 Про забезпечення  

психолого - педагогічного 
супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами, соціально-

незахищених, пільгових і 
вразливих категорій. 

 Про підготовку до  

інтерактивного заняття районного 
рівня: «Забезпечення процесу 

наступності закладу дошкільної 

освіти – початкової школи в 

умовах реформування освіти».  

Вересень Завідувач 

 

 
 

 

 

 
 

 

2  Про проведення атестації  

педагогічних працівників у 2018-

2019 навчальному році.  

 Про виконання норм  

харчування за 9 місяців та стан 

заготівлі овочів на зимовий 

період.  

 Про стан батьківської плати  

за харчування. 

 Про підготовку до  

практичного семінару для 

вчителів ЗОШ району «LEGO – 
конструювання як компонент 

якісної освіти дошкільників».  

Жовтень Завідувач  
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3  Про стан проведення  

осінніх свят та розваг.  

 Про аналітичні дані  
відвідування дітьми дошкільного 

закладу за вересень жовтень та 

стан ведення Журналу 
відвідування.  

 Підсумки презентаційного- 

конкурсу «Краще розвивальне 
середовище групової кімнати». 

 Про підготовку до  

проведення педагогічної ради про 
ЛЕГО технології як інноваційний 

підхід до розвитку базових 

компетенцій дітей дошкільного 
віку. 

Листопад Завідувач  

4  Про дотримання вимог до  

якості та безпечності харчових 

продуктів і продовольчої 

сировини у дошкільному 
навчальному закладі.  

 Про проведення  
протиепідемічних заходів. 

 Про підготовку до 

проведення Новорічних свят.  

Грудень Завідувач  

5  Про підсумки проведення  
новорічних свят.  

 Про аналіз харчування та  

захворюваності за 2019 рік.  

 Про затвердження графіку  

відпусток на 2020 рік.  

  Про стан батьківської  

плати за харчування.  

 Про аналіз роботи із  
зверненням громадян за 2019 рік. 

Січень Завідувач  
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6  Про результати  

оперативного контролю з питань 

організації харчування дітей.  

 Про результати вивчення  

системи роботи педагогів, що 

атестуються.  

 Про аналітичні дані  

відвідування дітей в дошкільному 

закладі по групам за вересень – 
грудень 2019 року. 

 Про виконання плану  

роботи з питань наступності в 
роботі ДНЗ та ЗОШ №2. 

 Про підсумки корекційно –  

логопедичної роботи з дітьми за 
вересень – січень.  

Лютий Завідувач  

7  Про результати медико – 

педагогічного контролю. 

 Про підготовку та  

проведення Дня відкритих дверей 

для батьків «Майбутні інженери – 

шукачі, конструктори й 
відкривачі».  

 Про стан роботи з  

профілактики дитячого 
травматизму.  

 Про Заходи з підготовки та  
експлуатації ігрових та 

спортивного майданчиків у 

весняно - літній період.  

 Про Заходи щодо  

благоустрою подвір’я закладу.  

Березень Завідувач  

8  Про результати атестації  

педагогічних працівників за 
2019/2020 навчальний рік.  

 Про підготовку та  

проведення Тижня з охорони 
праці і безпеки життєдіяльності. 

 Про стан захворювання  

дітей за І квартал та аналіз 
відвідування по групах.  

Квітень Завідувач   
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9  Про підготовку та  

організацію літнього 

оздоровлення в дошкільному 
закладі.  

 Про своєчасність внесення  

батьками плати за харчування.  

 Про дотримання режимних  

моментів та організації 

прогулянок і провітрювання 
групових кімнат у весняно-літній 

період.  

Травень Завідувач  

 

6.6.  Фінансово – господарська діяльність 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1  Здійснювати контроль за 

веденням та здачею документації: 

 табелів на оплату праці; 

 табелів щоденного  

відвідування дітей; 

 інформація про харчування  

дітей; 

 інформація щодо  

охоплення дітей дошкільною 

освітою; 

 інформація про фінансове 

утримання однієї дитини у ДНЗ 

за рік; 

 статистичний звіт; 

 звіт щодо травматизму; 

 потреби ходо формування  

бюджету закладу на рік. 

Постійно Завідувач 

Медична 

сестра 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

2 Затвердження тарифікаційного 

списку та штатного розпису. 

Вересень Завідувач  

3 Облік витрат бюджетних та 

позабюджетних коштів 
(медикаменти, іграшки, 

канцтовари, господарський та 

мякий інвентар, продукти 

харчування). 

Постійно Матеріально – 

відповідальні 
особи 
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4 Преміювання працівників згідно 
до «Положення про 

стимулювання за сумліну працю» 

Вересень Адміністрація 
ДНЗ 

Голова ПК 

 

5 Інвентаризація та списання 

непридатного для використання 

майна. 

1 раз на 

квартал 

Завідувач 

Матеріально- 

відповідальні 
особи 

 

6 Контроль за роботою щодо 

залучення і використання 

позабюджетних коштів. 

Постійно Завідувач  

7 Здійснення передплати фахової 

преси. 

Жовтень Вихователь - 

методись 

 

8 Укладання договорів з 
організаціями на доставку 

продуктів харчування для дітей у 

ДНЗ. 

Січень 
2020 

Завідувач  

9 Контроль рівня поступлення 

батьківської поати за харчування 
дітей. 

Протягом 

року 

Адміністрація 

ДНЗ 

 

 

6.7.  Робота з кадрами 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1  Розташування кадрів. Розподіл 

функціональних обов’язків. 

Вересень 

2019 

Завідувач 

 
 

2 Проведення тарифікації 

працівників ДНЗ 

Вереснеь 

2019 

Завідувач  

3 Функціональні обов’язки 

помічника вихователя, іх роль у 

навчально – виховному процесі. 

Жовтень 

2019 

Завілувач  

4 Створити комісії з питань 
контролю за функціонуванням 

усіх підрозділів ДНЗ. 

Протягом 
року 

Завідувач 
Завгосп 

 

5 Робота з трудовим колективом та 

особовими справами працівників 

ДНЗ. 

Жовтень 

2019 

Завідувач  

6 Дотримання техніки безпеки  - 
обов’язкова кмова трудової 

дисципліни. 

Грудень 
2019 

Завідувач  

7 Забезпечити підготовку з 

підвищення кваліфікації усіх 

працівників, що того потребують. 

Протягом 

року 

Завідувач  
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8 Попередження травматизму та 
запобігання інфекційним 

захворюванням. 

Березень 
2020 

Медична 
сестра 

Завгосп 

 

9 Дотримання санітарних норм Травень 

2020 

Завідувач  
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Розділ VІІ. 

ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

ТА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

 

7.1. Контроль за станом освітнього процесу 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Рівень сформованості 

компетенцій дітей за освітніми 

лініями БК та чинних програм  

(довідка, наказ до педагогічної 
ради).  

Травень 

2020 

Вихователь - 

методист 

 

 

2 Соціально - психологічна та 
емоційно - вольова готовність 

старших дошкільників до 

навчання в школі (довідка, 
рекомендації до педагогічної 

ради). 

Січень  

 Травень 

2020 

Практичний 

психолог 

 

Тематичний контроль 
1 Готовність груп до нового 

навчального року: атестація 

робочих місць ( довідка, наказ до 

наради при завідуючій).  

До 

25.09.2019 

Вихователь - 

методист 

 

 

2 Аналіз науково - методичного 

забезпечення та створення 

педагогічних умов для інтеграції 

LEGO – технологій у освітній 
простір ( довідка до педагогічної 

ради).  

До  

30.05 2020  

Вихователь - 

методист 

 

3 Аналіз професійних компетенцій 

вихователів, що забезпечують 
успішну реалізацію 

здоров’язберігаючого змісту 

освіти (довідка до педагогічної 

ради).  

14.01.2020 

-  
18.01.2020 

Вихователь - 

методист 

 

4 Медико - педагогічний контроль 
за проведенням ранкової 

гімнастики і занять з фізкультури 

( довідка до наради при 

завідуючій).  

04.02.2020 
-  

08.02.2020 

Завідувач ДНЗ 

Вихователь - 

методист 
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5 Аналіз створення умов та 
інноваційних підходів до 

реалізації освітніх завдань 

сенсорно-пізнавального розвитку 
дітей дошкільного віку  

(довідка до педагогічної ради).  

11.03.2020 
-  

15.03.2020 

Вихователь - 
методист 

 

6 Аналіз дитячих робіт з 

зображувальної діяльності 

(довідка до педагогічної години)  

22.04. 2020 

-  

26.04.2020 

Вихователь - 

методист 

 

Оперативний та вибірковий контроль 
1 Стан готовності закладу 

дошкільної освіти до нового 

навчального року  
(інформація до наради при 

завідуючій).  

Серпень Завідувач 

Медична 

сестра 
Вихователь - 

методист 

 

2 Стан виконання ухвалених 

управлінських рішень  

(інформація до наради при 
завідуючій)  

Згідно 

встановлен

их термінів 

Завідувач 

Вихователь - 

методист 

 

3 Стан проведення Днів здоров`я, 
спортивних свят та розваг  

(до відома) (інформація, 

рекомендації). 

1 раз на 
місяць 

Завідувач 
Вихователь - 

методист 

 

4 Стан планування освітньої 

роботи з дітьми старшого 
дошкільного віку щодо 

забезпечення наступності  

(інформація, рекомендації до 
наради при завідуючій)  

Вересень Завідувач 

Вихователь - 
методист 

 

5 Стан рівня рухового розвитку 

дітей дошкільного віку  

(інформація до наради при 

завідуючій).  

Жовтень 

Травень 

Завідувач 

Вихователь – 

методист 

Фізінструктор 

 

6 Стану перспективного та 
календарного планування 

освітньої роботи  

(інформація, рекомендації до пед. 

години). 

Листопад 
Березень 

Вихователь - 
методист 

 

7 Стан рівня організації і 
проведення свят і розваг з дітьми 

(інформація, рекомендації до 

відома). 

Листопад, 
Січень, 

Березень, 

Травень 

Завідувач 
Вихователь – 

методист 

 

 

8 Стан роботи з пріоритетних 

питань, визначених річним 
планом роботи  

(інформація, рекомендації до 

Січень 

Лютий 

Завідувач 

Вихователь – 
методист 
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наради при завідувачеві). 

9 Стан ведення документації 
педагогами  

(інформація, рекомендації до 

наради при завідуючій).  

Вересень Завідувач 
Вихователь – 

методист 

 

10 Стан адаптації дітей раннього та 

молодшого дошкільного віку до 
умов закладу дошкільної освіти 

(до наради при завідуючій). 

Жовтень Завідувач 

Практичний 
психолог 

 

11 Стан дотримання педагогами 

Примірної інструкції з 
діловодства у дошкільних 

навчальних закладах» 

(інформація, рекомендації до 

відома). 

Листопад Завідувач 

Вихователь - 
методист 

 

12 Аналіз дотримання санітарно-
гігієнічних вимог під час 

організації освітнього процесу  

(інформація, рекомендації до 

наради при завідуючій).  

Грудень Завідувач 
Вихователь – 

методист 

Медична 

сестра 

 

13 Стан температурного режиму під 
час опалювального сезону  

(інформація до відома).  

Жовтень 
Грудень 

Медична 
сестра 

Вихователі 

 

14 Стан проведення наскрізного 

провітрювання приміщень  

(інформація до відома). 

Постійно Медична 

сестра 

Вихователі 

 

15 Стан проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів (інформація 
до наради при завідуючій). 

 

Грудень Завідувач 

Вихователь – 
методист 

Медична 

сестра 

 

16 Стан проведення групових 

батьківських зборів та роботи з 
батьками за перше півріччя  

(інформація до наради при 

завідуючій). 

Січень Завідувач 

Вихователь - 
методист 

 

17 Стан психологічного супроводу 
дітей молодшого та старшого 

дошкільного віку  

(інформація до наради при 

завідуючій).  

Лютий Завідувач  

18 Стан виховання культурно-
гігієнічних навичок у 

дітей(інформація до наради при 

завідуючій). 

Березень Завідувач 
Вихователь - 

методист 
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19 Стан забезпечення інвентарем, 
обладнанням, посудом, мийними 

засобами груп, харчоблоку  

(інформація до відома).  

Протягом 
року 

Вихователь 
Завгосп 

 

20 Стан роботи з профілактики 

дитячого травматизму  
(інформація, рекомендації до 

наради при завідуючій). 

Квітень Завідувач  

21 Стан організації та проведення 

Тижня безпеки (інформація, 

рекомендації до відома).  

Листопад 

Квітень 

Завідувач 

Вихователь - 

методист 

 

22 Стан підготовки до літнього 
оздоровчого періоду  

(інформація, наказ до наради при 

завідуючій). 

Травень Завідувач 
Вихователь – 

методист 

Медична 
сестра 

Завгосп 

 

 

7.2. Оперативний контроль із питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, медичного обслуговування та організації 

харчування. 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

1 Стан дотримання санітарно-

гігієнічних вимог до утримання 
приміщень (оглядово -

оперативний контроль, до наради 

при завідуючій), (інформація). 

Вересень Завідувач ДНЗ 

Медична 
сестра 

 

2 Стан виконання посадових 
інструкцій (оглядово -

оперативний контроль, до наради 

при завідуючій, (інформація). 

Вересень Завідувач ДНЗ 
Завговп 

Вихователь - 

методист 

 

3 Стан виконання інструкцій з 

охорони праці (оглядово -
оперативний контроль, до наради 

при завідуючій), (інформація). 

Квітень Завідувач ДНЗ 

Завговп 
Вихователь - 

методист 

 

4 Опрацювання та вивчення:  

 посадових інструкцій,  

 правил внутрішнього  

трудового розпорядку,  

 правил пожежної безпеки,  

 правил цивільної оборони.  

За 

терміном 

Завідувач 

Вихователь - 

методист 

 

5 Стан ведення документації Листопад Вихователь -  
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відповідно Примірної інструкції з 
діловодства у ДНЗ (оглядово-

оперативний контроль, до наради 

при завідуючій, інформація). 

методист 

6 Стан своєчасного внесення 

батьками плати за харчування 
дітей (оперативний контроль, 

інформація).  

1 раз на 

місяць 

Завідувач  

7 Стан дотримання Інструкції з 

організації харчування дітей у 

ДНЗ (оглядово-оперативний 
контроль, до наради при 

завідуючій, інформація).  

Жовтень  

Лютий  

Квітень  

Завідувач ДНЗ 

Медична 

сестра 

 

8 Стан проходження працівниками 

закладу обов’язкових 
профілактичних медичних 

оглядів (оперативний контроль, 

інформація).  

1 раз на 

міісяць 

Завідувач ДНЗ 

Медична 
сестра 

 

9 Стан дотримання графіків роботи 

різними категоріями працівників 
ДНЗ (оглядово-оперативний 

контроль, до відома, інформація).  

1 раз на 

міісяць 

Завідувач ДНЗ 

Медична 
сестра 

 

10 Стан відвідування дітьми груп та 

їх наповнюваність (оперативний 

контроль до наради при 
завідуючій, інформація). 

1 раз на 

міісяць 

Завідувач ДНЗ 

 

 

11 Стан виконання норм харчування 
дітей (оперативний контроль до 

наради при завідуючій, 

інформація).  

1 раз на 
міісяць 

Завідувач ДНЗ 
Медична 

сестра 

 

12 Стан захворювання дітей 

(оперативний контроль до 
наради при завідуючій, 

інформація).  

1 раз на 

квартал 

Завідувач ДНЗ 

Медична 
сестра 

 

13 Стан проведення тренувань 

згідно з планом евакуації 

(інформація до відома)  

Лютий 

Квітень 

 

Завідувач 

Вих 

 

14 Проведення «Тижня безпеки». Листопад 
Квітень 

Вихователь - 
методист 

 

15 Щотижневе проведення 

педагогічних заходів з 

формування у дітей умінь та 

навичок безпеки життєдіяльності. 

Постійно Завідувач 

Вихователь - 

методист 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1 

 

Медико – профілактичні заходи 
 

Основою середовища охорони здоровя в дошкільному навчальному закладі 

перш за все є створення сприятливих гігієнічних, педагогічних та естетичних 

умов і комфортної обстановки в колективі. Реалізація принципів здорового 

способу життя повина опиратися на медико – педагогічні заходи. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

Організаційна робота 

1 Оформлення та ведення документації згідно 

зі встановленою номенклатурою справ. 

постійно Медична 

сестра 

2 Погодити та затвердити графік роботи 

медичної сестри ДНЗ. 

Вересень 

2019 

Завідувач 

3 Брати активну участь у реалізації плану 
роботи ДНЗ на 2019/2020 н.р. 

Постійно Медична 
сестра 

4 Складання звітів про: 

 виконання місячного плану  

профілактичних щеплень; 

 захворюваність за місяць, квартал, рік; 

 

 харчування за місяць, квартал, рік 

 
1 раз на 

місяць 

Протягом 
року 

Протягом 

року 

Медична 
сестра 

5 Участь у нарадах, засіданнях педагогічної 

ради, педагогічних годинах, батьківських 
зборах. 

За планом 

роботи 
ДНЗ 

Медична 

сестра 

6 Аналіз виконання працівниками дошкільного 

навчального закладу вимог Інструкції з 

охорони життя і здоров’я дітей. 

Постійно Медична 

сестра 

7 Ведення документації на дітей, які відвідують 

дошкільний навчальний заклад: 

 медична картка дитини (форма №  

026/о); 

 індивідуальні картки імунізації дітей  

(форма 063-1/о); 

 табель відвідування дітьми  
дошкільного закладу. 

 

За потреби 

 

За потреби 

Постійно 

 

Медична 

сестра 

8 Своєчасне придбання, зберігання та 
використання лікарських препаратів та 

виробів медичного призначення, дотримання 

термінів їх зберігання. 

Постійно Медична 
сестра 
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9 Організація своєчасного проходження 
працівниками дошкільного навчального 

закладу обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів. 

Постійно Медична 
сестра 

10 Організація медико – педагогічного контролю 

на заняттях з фізичної культури. 

Постійно Медична 

сестра 

11 Контроль: 

 організації фізкультурно – оздоровчої  

роботи з дітьми; 

 забезпечення оптимального рухового  

режиму дітей; 

 санітарного стану приміщень та  
території; 

 режиму провітрювання; 

 маркування та використання меблів за  

показниками росту дітей. 

 

Постійно 

 

Завідувач 
Вихователь – 

методист 

Медична 

сестра 

Лікувально – профілактична робота 

1 Обстеження дітей під час прийому до 

дошкільного навчального закладу після їх 

відсутності, визначення адаптаційного 
періоду після перенесених хвороб. 

Постійно Медична 

сестра 

2 Своєчасний диспансерний облік дітей, 
контроль за їхнім оздоровленням. 

Постійно Медична 
сестра 

3 Огляд дітей щодо виявлення педикульозу, 

корости, грибкових та інших шкірних 

захворювань під час прийому дітей до 

дошкільного навчального закладу та після їх 
відсутності і закладі більше ніж три дні. 

під час 

прийому 

нових дітей 

до ДНЗ 
або після 

відсутності 

дитини у 
закладі 

Медична 

сестра 

4 Організація планових профілактичних 
оглядів дітей вузькими спеціалістами.  

За планом 
поліклініки 

Медична 
сестра 

5 Контроль за динамікою розвитку та станом 

здоров’я дітей. 
Постійно Медична 

сестра 

6 Проведення антропометричних вимірювань.  ранній вік – 

раз на місяць; 

дошкільний 
вік – раз на 

квартал;  

в період 

оздоровлення 
– щомісяця. 

Медична 

сестра 

7 Виконання плану профілактичних щеплень.  Відповідно 

до плану 

Медична 

сестра 

8 Дотримання режиму ізоляції за карантину.  

 

У разі 

карантину 

Медична 

сестра 
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9 Своєчасне ізолювання дітей, які захворіли, 
надання їм долікарської допомоги.  

За потреби Медична 
сестра 

10 Проведення загартування:  

 режим теплового комфорту у виборі  

одягу для перебування в групі, на заняттях по 
фізичній культурі, під час прогулянок;  

 режим провітрювання й оптимізації  

вентиляції під час денного сну; 

 наскрізне провітрювання;  

 повітрям (повітряні ванни,  
прогулянки); 

 сонячні ванни; 

 водою ( вмивання);  

 ходіння босоніж по «доріжці здоров’я»; 

 ходіння босоніж по траві. 

 

Постійно 

 

 
 

 

Вихователі 

Фізінструктор 

Медична 
сестра 

Помічники 

вихователя 
 

11 Здоров’язберігаючі технології:  

 пальчикова гімнастика;  

 гімнастика зору; 

 дихальні та звукові вправи;  

 футбол- гімнастика; 

 вправи на розвиток міміки та  

артикуляції;  

 імітаційні вправи; 

 

Щоденно 

Щоденно 

Щоденно 
За планом 

Щоденно 

 
Щоденно 

 

Вихователі 

Фізінструктор 

Медична 
сестра 

Помічники 

вихователя 

12 Корекція постави та плоскостопості:  

 вправи для формування та корекції  

постави;  

 правильної ступні;  

 профілактики плоскостопості. 

 

Постійно 

 

Вихователі 

Фізінструктор 

13 Психокорекція:  

 психогімнастика; 

 релаксація; 

 «Екран настрою»;  

 казкотерапія; 

 
Постійно 

 
Практичний 

психолог 

Вихователі 

14 Гімнастика пробудження після денного сну.  Постійно Вихователі 

15 Проведення загартування дітей влітку. Постійно Вихователі 

16 Забезпечити мед кабінет необхідними ліками 
та медичними інструментами. 

За потреби Медична 
сестра 

17 Систематично контролювати ранковий 
прийом дітей. 

Постійно Медична 
сестра 

18 Скласти план фізкультурних заходів та 

оздоровчої роботи влітку. 

Квітень 

2020 

Медична 

сестра 

19 Провести заняття по санмінімуму з 

працівниками ДНЗ. 

Серпень 

2019 

Медична - 

сестра 
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20 Систематично проводити квартування 
групових кімнат. 

Щоденно Медична 
сестра 

Контроль за харчуванням 

1 Контроль за складанням меню-розкладки для 

дітей різних вікових груп.  

Щоденно Завідувач 

2 Облік і аналіз виконання норм харчування.  1 раз на 

місяць 

Завідувач 

Медсестра 

3 Підрахунок калорійності раціону дитячого 

харчування.  

Щомісяця Медична 

сестра 

4 Контроль за дотриманням об’ємів страв, 

порціонуванням страв.  

Постійно Медична 

сестра 

5 Контроль за закладкою продуктів у котел, 

технологією приготування страв.  

Щоденно Медична 

сестра 

6 Зняття проб, контроль за відбором добових 
проб.  

Щоденно Медична 
сестра 

7 Контроль за якістю продуктів харчування, які 

постачаються в ДНЗ з торговельних 

організацій, наявністю супроводжуючих 

документів.  

При 

прийомі 

продукції 

Медична 

сестра 

Завгосп 

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

Постійно Медична 
сестра 

9 Контроль за годуванням дітей і дотриманням 
цього процесу.  

Постійно Медсесра 
Вихователі 

10 Контроль за веденням документації по 

харчуванню(згідно з вимогами інструкції). 

1 раз на 

квартал 

Завідувач 

Медсестра 

Контроль за дотриманням режиму дня, фізичним виховання дітей, 

загартуванням  

1 Виконання вимог режиму дня.  Постійно Завідувач 

2 Формування культурно-гігієнічних навичок у 

дошкільників.  

Постійно Медична 

сестра 

3 Медико-педагогічний контроль за 

проведенням ранкової гімнастики та занять з 

фізкультури. 

Постійно Вихователь – 

методист 

Медсестра 

4 Контроль за проведенням загартовуючих 
заходів, дотримання принципів загартування.  

Постійно Завідувач 
Методист 

5 Організація та проведення прогулянок.  Постійно Вихователь – 
методист 

6 Маркування та використання меблів за 

показниками росту дітей.  

Постійно Завідувач 

Методист 

Протиепідемічна робота 

1 Контроль за дотриманням працівниками 

дошкільного навчального закладу санітарно-

епідемічних норм.  

Постійно Завідувач 

Медсестра 

2 Складання плану профілактичних щеплень на 

рік та суворий контроль за його виконанням.  

2 рази на 

рік 

Медична 

сестра 



 
117 

3 Доведення до відома батьків термінів 
щеплень дітей.  

Постійно Медична 
сестра 

4 Проведення протиепідемічних та за 

загартувальних заходів щодо боротьби з 

грипом та іншими респіраторними 

захворюваннями.  

За 

потребою 

Медична 

сестра 

5 Контроль по групах за ранковим прийомом 
дітей. 

Постійно Медична 
сестра 

6 Контроль за проходженням медичних оглядів 

персоналом ДНЗ.  

Згідно 

термінів 

Медична 

сестра 

7 Контроль дотримання карантинних заходів у 

групових приміщеннях.  

На період 

карантину 

Медична 

сестра 

8 Контроль за приходом до ДНЗ дітей, які 

перенесли кишкові інфекції. Приймання 

дитини тільки за наявності в неї відповідної 
документації.  

За потреби Медична 

сестра 

9 Контроль:  

 наявності супровідних документів під  

час завезення продуктів харчування і 
продовольчої сировини;  

 якості завезених продуктів харчування і  

продовольчої сировини;  

 дотримання товарного сусідства в  

коморі; 

 терміну реалізації продуктів  

харчування і продовольчої сировини;  

 дотримання вимог санітарних правил та  
норм щодо використання промаркованого 

посуду, приладдя, засобів дезінфекції на 

харчоблоці та у групових приміщеннях.  

 

Постійно 

 

Медична 

сестра 

10 Огляд працівників харчоблоку на гнійничкові 

захворювання.  

Постійно Медична 

сестра 

Санітарно - просвітницька робота з персоналом дошкільного закладу 

1 Бесіди з педагогічним колективом на теми:  

 навантаження дітей під час занять з  

фізичної культури;  

 Правила отримання страв з харчоблоку;  

 Санітарно-гігієнічний режим у  

дошкільному навчальному закладі;  

 Вплив культури харчування на здоров’я  

дитини. 

1 раз на 
квартал 

Медична 
сестра 
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2 Бесіди щодо дотримання правил техніки 
безпеки та запобігання травматизму за 

темами:  

 Дотримання правил тежнікіи безпеки  

на робочому місці; 

 Дотримання вимог Інструкції з охорони  
життя і здоров’я дітей. 

1 раз на 
місяць 

Медична 
сестра 

3 Робота з обслуговуючим персоналом за 
темами:  

 Аналіз санітарного стану групових та  
інших приміщень, території;  

 Обговорення актів перевірки  

територіальним органом Державної СЕС;  

 Виховання культури поведінки за  

столом у дітей та сервірування стола;  

 Дотримання санітарних правил та норм  

у дошкільному навчальному закладі;  

 Особиста гігієна персоналу ДНЗ;  

 Санітарні правила та норми утримання  

ДНЗ (генеральне та щоденне прибирання 

групових приміщень, правила заміни 
постільної білизни, техніка безпеки під час 

отримання та видачі страв дітям, прибирання 

майданчиків, обробка піску);  

 Правила миття посуду та його  

зберігання;  

 Дотримання правил прибирання  
території дошкільного навчального закладу, 

зокрема збирання грибів, ягід, отруйних 

рослин.  

Щомісяця Медична 
сестра 

4 Робота з працівниками харчоблоку за темами:  

 Особиста гігієна – запорука здоров’я;  

 Дотримання санітарних правил та норм  

у приміщеннях харчоблоку;  

 Правильна санітарна обробка  

харчоблоку;  

 Технологія приготування та зберігання  

продуктів харчування;  

 Страви, заборонені для використання в  
харчуванні дітей у дошкільному навчальному 

закладі;  

 Перша допомога за опіків; 

 Генеральне та поточне прибирання  

харчоблоку;  

 Профілактика харчових отруєнь.  

Щомісяця Медична 

сестра 

Санітарно - просвітницька робота з батьками 
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1 Проведення бесід з батьками на теми:  

 Санітарно-гігієнічні вимоги до батьків,  

якщо вони перебувають у групі під час 
адаптації дитини; 

 Що важливо знати про отруйні  

властивості кімнатних рослин.  

За 
потребою 

Медична 
сестра 

2 Оформлення санітарних бюлетенів для 

батьків. 

Постійно Медична 

сестра 

3 Інформування про способи профілактики 
інфекційних захворювань у дітей вдома.  

Постійно Медична 
сестра 

4 Консультування батьків, діти яких часто 

хворіють.  

Постійно Медична 

сестра 

5 Бесіда з батьками про профілактичні 

щеплення та їх значення для здоров’я дітей.  

Постійно Медична 

сестра 
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     Додаток 2 

 

Фізкультурно – оздоровча робота 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

Робота з педагогами 

1 Забезпечити вихователів груп науково – 

методичною літературою з проблем навчання 
дітей спортивних ігор та вправ, застосування 

ігрового методу в навчанні гімнастичних 

вправ, диференційований підхід до 

формування у дітей рухових умінь, навичок, 
використання «малих форм»фізичної 

культури, фізичне виховання дітей у сімї. 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

2 Удосконалювати та урозніманітнювати 

систему засобів фізичного виховання дітей:  

 проводити традиційне та нетрадиційне  

загартування дітей; 

 втілювати гігієнічне виховання дітей  
засобами гри та художньої літератури. 

Протягом 

року 

Вихователь – 

методист 

Завілувач 

3 Поліпшити якість навчання дітей рухів та 

формування у них фізичних якостей. 

Протягом 

року 

Вихователь – 

методист 

Виховатеді 

4 Забезпечити якісне планування оздоровчих та 

виховних завдань на фізкультурних заняттях, 
у рухливих іграх, під час загартування та 

гігієнічних процедур з урахуванням стану 

здоров'я, інтересів дітей. 

Протягом 

року 

Вихователь – 

методист 
Виховатеді 

5 Провести консультації для вихователів за 

темою: 

 «Від руху до здоровя»; 

 

 «Фізкультурно – оздоровчі прогулянки  

взимку»; 

 Оздоровчі технології в освітньому  
процесі»; 

 Можливості застосування казко терапії  

в процесі фізичного виховання і 
оздоровлення дошкільників». 

 

 
Вересень 

2019 

Грудень 

2019 
Лютий 

2020 

Квітень 

Вихователь – 

методист 
 

Робота з педагогами. Забезпечення здорового способу життя 

1 Створити умови для оптимальної адаптації 
дітей до умов ДНЗ. 

Протягом 
року 

Вихователь - 
методист 
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2 Дотримуватися правил режиму дня. Протягом 
дня 

Вихователь – 
методист 

Практичний 

психолог 
Вихователі 

3 Забезпечувати позитивний психологічний 
мікроклімат. 

Протягом 
року 

Практичний 
психолог 

Вихователі 

4 Дотримуватися температурного режиму. Протягом 

року 

Вихователі 

5 Регулювати фізичні навантаження на дітей із 

урахуванням індивідуальних та вікових 
особливостей. 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

6 Забеспечити максимальне перебування дітей 

на свіжому повітрі. 

Протягом 

року 

Вихователі 

7 Проводити повний обсяг форм фізичного 

виховання передбачений вимогами Базового 

компоненту дошкільної освіти, 
дотримуючись рекомендацій щодо їх 

тривалості, насиченості, динамічної 

компетентом: 

 застосування елементів коригувальної  

гімнастики; 

 умов проведення занять з фізкультури; 

 ранкової гімнастики; 

 гігієнічної гімнастики після денного  
сну; 

 рухливі гіри; 

 рухливі розрядки під час ігрової  

діяльності у приміщенні у вигляді 

короткотривалих  чтрибків, підскоків. 

 фізкультурні хвилинки; 

 фізкультурні паузи; 

 пішоходні переходи; 

 спортивні розваги, свята. 

Щоденно 

 

 
 

 

 

За 
потребою 

Вихователі 

 

 
Інструктор з 

фізичного 

виховання 

8 Здійснювати повний комплекс оздоровчо – 

загартовуючи заходів, передбачений 
програмою навчання та виховання дітей 

дошкільного віку. 

Упродовж 

року 

Медична 

сестра 

9 Розробити комплексні заходи спрямовані на 

зниження захворюваності дітей (за 

підсумками аналізу їх здоров'я). 

Січень 

2020 

Завідувач 

Медична 

сестра 

Організація рухового режиму 
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1 Систематично проводити: 

 ранкову гімнастику; 

 фізкультурні заняття; 

 фізкультуру на свіжому повітрі; 

 рухливі ігри; 

 фізкультурні хвилинки; 

 фізкультурні паузи; 

 гімнастику пробудження; 

 гімнастику для очей; 

 пальчикову гімнастику; 

 хвилинки - здоровинки 

Щоленно Вихователі 
груп 

2 Організувати проведення в дошкільному 
закладі: 

 фізкультурно – спортивних розваг; 

 днів здоровя. 

Протягом 
року 

Вихователь – 
методист 

Фізінструктор 

Вихователі 

Музичний 
керівник 

3 Організовувати самостійну рухову активність 

дітей на свіжому повітрі під наглядом 

вихователя. 

Щоденно Вихователі 

4 Провести огляд стану здоровя дітей: 

 хронічної захворюваності та фізичного  
розвитку за даними поглиблених медичних 

оглядів; 

 гострої захворюваності; 

 інфекційної та недоліків у роботі, що  

сприяють захворюваності дітей. 

Після 

оглядів 

Завідувач 

Медична 
сестра 

5 Заповнити «Листи здоров'я» Після 

оглядів 

Медична 

сестра 

6 Запровадити в практику роботи повний 
комплекс заходів з охорони життя та 

зміцнення здоровя дітей за програмою 

«Соняшник». 

Вересень 
20019 

Протягом 

року 

Вихователь – 
методист 

Вихователі 

7 Оволодіти методиками вивчення та оцінки: 

 тривалості активної рухової діяльності  

дітей; 

 тренуючого ефекту занять з  
фізкультури. 

Грудень 

2019 

Вихователь – 

методист 
Медична 

сестра 

Вихователі 

8 Здійснювати спільні відвідування занять з 

фізкультури та інших фірм ізичного 

виховання з метою медико – педагогічного 

контролю (за існуючими рекомендаціями). 

Двічі на рік 

у кожній 

групі 

Завідувач 

Медична 

сестра 

Вихователь - 
методист 
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9 Обговорювати на педагогічних радах 
питання: 

Підсумки захворюваності за минулий рік; 

Стан захворюваності; 
Недоліки оздоровчої роботисі завдання по їх 

виправленню; 

Підсумки перевірок режиму дня та рухової 

активності; 
Повідомлення медичної сестри про 

захворюваність дітей у динаміці та недоліки в 

роботі, що позначаються на їх показниках. 

За річним 
планом 

Завідувач 
Медична 

сестра 

Вихователь - 
методист 
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Додаток 3 

 

Заходи щодо безпека життєдіяльності та охорона праці  
 

Сприяти вдосконаленню системи організації та проведення різних форм 

роботи з дітьми зі збереження та зміцнення їх фізичного та психічного здоров'я; 

продовжувати формування соціальної компетентності дошкільників з питань 

безпеки життєдіяльності; створювати безпечні умови для перебування дітей у 

ДНЗ. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 2 3 4 

Організаційна робота 

1 Призначити відповідального за організацію 

роботи з профілактики дитячого травматизму. 

Вересень 

2019 

Завідувач 

2 Видати наказ про попередження дитячого 

травматизму. 

Вересень 

2019 
Квітень 

2020 

Завідувач 

3 Поповнити оснащення ДНЗ розробками, 

наочними матеріалами та методичними 

посібниками з розділу «Охорона та зміцнення 
здоровя дітей». 

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователь – 

методист 
Вихователі 

4 Забезпечити виконання вимог БКДО та 

програми з розділу «Безпека життєдіяльності 

дошкільників». 

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователь – 

методист 

Вихователі 

5 Поповнити банк даних щодо охорони життя 
та здоровя дітей з розділів: 

 пожежна безпека; 

 дорожньо- транспортний рух; 

 запобігання травматизму в побуті. 

Вересеь 
Листопад 

Січень 

Вихователь – 
методист 

Вихователі 

6 Оновити матеріали для практичного 

закріплення дітьми правил дорожнього руху. 

До 

25.10.2019 

Вихователь – 

методист 
Завгосп 

7 Результати з даного питання заслуховувати 
на нараді при завідувачеві, виробничих 

нарадах, батьківських зборах. 

Згідно 
плану 

роботи 

Завідувач 
Вихователь – 

методист 

8 Організувати та провести «Тиждень безпеки» Два рази на 

рік 

Завідувач 

Вихователь – 

методист 
Вихователі 
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9 Організовувати конкурси дитячих малюнків з 
попередження дитячого травматизму 

(звимогами відповідно до віку дітей) 

Згідно 
графіка 

проведення 

виставок 

Вихователь – 
методист 

Вихователі 

10 Залучати до роботи з попередження дитячого 

травматизму працівників ДАІ, 
протипожежної служби, медичних 

працівників. 

У тиждень 

безпеки 

Завідувач 

Вихователь-
методист 

11 Маркування меблів, рушників, постільної 

білизни для дітей. Вкдкння Листків здоров'я. 

Протягом 

року 

Медична 

сестра 

Вихователі 

12 Контроль за проведенням інструктажів з 
охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

Протягом 
року 

Завідувач 
Вихователь - 

методист 

13 Систематично проводити заняття з основ 

здоровя, та безпеки життєдіяльності в усіх 

вікових групах. 

Щотижня 

протягом 

року 

Вихователі 

Робота з педагогічним колективом 

1 Проводити інструктажі по відпрацюванню у 

працівників ДНЗ навичок дій під час загрози 
виникнення надзвичайних ситуацій. 

Згідно з 

пларном 
практичних 

дій 

Завідувач 

Вихователь – 
методист  

Медична 

сестра 

2 Надавати медичну допомогоу вихователям з 

пропаганди правил поведінки та засобів 
захисту дітей в надзвичайних ситуаціях, через 

проведення консультацій, колективних 

переглядів. 

Згідно 

плану ДНЗ 

Завідувач 

Вихователь – 
методист 

Медична 

сестра 

3 Активізувати роботу педагогічного колективу 
щодо залучення батьків дошкільників до 

збереження життя, здоровя дітей, запобігання 

дитячого травматизму. 

Постійно Вихователь – 
методист 

Вихователі 

4 Провести консультацію для вихователів на 

тему:  

 «Фізичне виховання та оздоровлення 

дітей влітку»; 

 «Профілактика дитячого травматизму 

під час прогулянки»; 

 «Правила безпеки під час екскурсій». 

Згідно 

плану ДНЗ 

Вихователь – 

методист 
Медична 

сестра 

Інструктор з 

фізичного 
виховання 

Робота з дітьми 

1 Використовувати в роботі з дітьми 

спеціально створенні ігрові ситуації, вводити 
їх елементи у зміст сюжетно – рольових ігор: 

«Ьранспорт», «Ліікарня», «Пожежники», 

«Рятувальники». 

Постійно Вихователі 
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2 Поповнити та поновити у групах куточки 
інформаційної грамотності з охорони життя 

та здоровя дітей. 

Щомісяця Вихователі 

3 Продовжувати вести просвітницьку роботу з 

дітьми з питань правилповедінки у 

надзвичайних ситуаціх за темати: 

 ліки; 

 сам вдома; 

 служби порятунку; 

 прогулянка в лісі; 

 небезпека на дорозі; 

 поведінка в громадських місцях; 

 в країні дорожних знаків. 

Згідно 

плану 

роботи 

Вихователі 

Вихователь - 

методист 

4 Проводити: 

 цільові прогулянки; 

 лялькові вистави; 

 театральні вистави; 

 спортивні розваги. 

Згідно 

плану 

Вихователі 

Керівник 

музичний 
Інструктор з 

фізичного 

виховання 

5 Читання художньої літератури з даного 

розділу. 

Постійно Вихователі 

Робота з батьками 

1 Проводити групові та індивідуальні 

консультування для батьків за такими 
напрямками: 

 Дії під час виникнення пожежі. 

 Батьки приклад для наслідування  

(дорожньо – транспортний рух). 

 Надзвичайні ситуації: правила  
безпечної поведінки (повінь, отруєння 

хімічними речовинами тощо). 

 Безпечність ігор на вулиці та вдома. 

 Правил поведінки на водоймі, в лісі, в  

полі. 

Постійно Вихователі 

2 Виготовлення пам'яток: 

 Небезпечні ягоди й гриби; 

 Батькам про небезпеку дітей вдома; 

 Така різна небезпека, 

Згідно 

плану 

Вихователі 

3 Поповнити папки – пересувки для батьків за 

темами: 

 «Вузлики на пам'ять» - надзвичайні  
ситуації; 

 «Червоний, жовтий, зелений» - правила  

дорожнього руху; 

 «Наш номер – 101! 102! 103! 104!» 

Згідно 

плану 

Вихователі 
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4 Залучати батьків до участі в конкурсах та 
виставках з питань безпеки життєдіяльності. 

Листопад 
Квітень 

Вихователі 

5 Висвітлювати питання охорони життя та 

здоровя дітей на батьківських зборах. 

Постійно Вихователі 

Медична 

сестра 

6 Прводити спортивно – музичні розваги: 

«В Країні дорожніх знаків»; 
«Пригоди на лісовій галявині»; 

«Колобок у країні небезпеки»; 

«В Країні ображених речей». 

Згідно 

плану 

Інструктор з 

фізичного 
виховання 

Музичний 

керівник 

Вихователі 
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Додаток 4  
 

 

Заходи щодо підготовки та проведення «Тижня безпеки» 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 

1 2 3 4 

Підготовіч заходи 

1 Видати наказ про проведення 
«Тижня безпеки дитини».  

22.10.2019р. Завідувач 
Вихователь-

методист  

2. Розробити план проведення Тижня 

безпеки дитини з вихованцями ДНЗ.  

22.10.2019 р. Вихователь-

методист  

3 Підготувати матеріали та оновити 

інформаційний матеріал на стендах 

«Абетка безпеки»  

до 

25.10.2019р. 

Вихователь-

методист, 

вихователі  

4 Підготувати для вихователів 
виставку методичної літератури з 

питань навчання дітей дошкільного 

віку безпечній поведінці.  

до 
25.10.2019р. 

Вихователь-
методист  

5 Розробити план освітньо-виховної 

роботи в межах Тижня безпеки 
дитини в усіх вікових групах.  

до 

25.10.2019р. 

Вихователі  

6 Підготувати сценарії музичних 

розваг та спортивного свята 

відповідної тематики.  

до 

25.10.2019р. 

Музичні 

керівники, 

Інструктор з 

фізкультури  

7 Перевірити стан пожежних щитів та 
пожежного інвентарю  

25.10.2019р. Завідувач  
господарством  

8 Перевірити стан електричного, 

опалювального обладнання, 

приміщень та території.  

25.10.2019р. Завідувач  

господарством  

Аналітичні заходи 

1 Аналіз проведення Тижня безпеки 

життєдіяльності на нараді при 

завідувачі.  

05.11.2019р. Завідувач 

Вихователь-

методист  
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Додаток 5 

 

Заходи щодо організації національно-патріотичного виховання 
 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

Організаційно – методична робота з педагогічним колективом 

1 Опрацювання та систематизація 

нормативно-законадавчих документів з 

питань національно-патріотичного 
виховання дітей. 

Вересень 

2019 

Вихователь-

методист 

2 Забезпечити організаційно-методичний 

супровід модернізації змістового 

наповнення національних куточків в 

групах ДНЗ.  

Вересень-

Листопад 

Вихователь-

методист 

3 Поповнити методичний кабінет 
ілюстративним та дидактичним 

матеріалом з національно-

патріотичного виховання. 

Протягом 
року 

Вихователь-
методист, 

вихователі 

вікових груп 

4 Організувати виставку методичних 

посібників з патріотичного виховання 
дошкільників. 

Березень 

2020 

Вихователь-

методист 

5 Підібрати медіа продукцію за темами: 
«Народна іграшка», «Народні та 

державні символи», «Національний 

одяг», «Природа Охтирщини» 

Протягом 
року 

Вихователь-
методист 

6 Забезпечити висвітлення заходів 

національно-патріотичної 
спрямованості, які реалізуються 

закладом у соц.мережах. 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

7 Обговорення новинок педагогічної 

літератури та  огляд   періодичних  

фахових видань  з даного питання. 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист, 

вихователі 
вікових груп 

8 Вибіркове вивчення «Стан 

патріотичного виховання в ДНЗ». 

16.03.2020-

20.03.2020 

Вихователь-

методист 

Робота з дітьми 

1 Використовувати в освітньо – 

виховному процесі з дітьми, різні 

форми роботи з метою реалізації 
завдань національно-патріотичного 

виховання. 

Протягом 

року 

Вихователі 

вікових груп 

2 Поповнити розвивальне середовище 

вікових груп дидактичними іграми з 

національно-патріотичного виховання 

Протягом 

року 

Вихователі 

вікових груп 
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3 Систематично організовувати роботу з 

дітьми у міні-музеї. 

Протягом 

року 

Вихователі 

вікових груп 

4 Організцівти та провести тематичний 

тиждень «Люби і знай свій рідний 

край». 

Лютий Вихователь – 

методист 

Вихователі 
Муз керівник 

Інструктор з 

фізичного 
виховання 

5 Організувати проведення музичних 
розваг з метою виховання ціннісного 

ставлення до звичаїв та традицій свого 

народу, а саме народних свят: 

 Свято Покрови – День Козацтва; 

 Свято Миколая;  

 Різдвяна казка; 

 Щедрий вечір, добрий вечір;  

 Свято Водохреща;  

 Масляна; 

 Стрітення;  

 Великдень. 

 
Згідно плану 

 
Керівники 

музичні 

ФІнструкор з 
фізичного 

виховання 

Вихователі  

6 Організовувати екскурсії в: 

 дитячу бібліотеку; 

 до визначних пам’яток рідного  

міста. 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист, 
Вихователі 

7 Відвідувати Дитячий центр творчості Протягом 
року 

Вихователь-
методист, 

вихователі 

8 Організувати зустрічі з цікавими 

людьми, народними умільцями, 

учасниками АТО. 

Під час 

тематичного 

тижня 
«Люби і знай 

свій рідний 

край» 

Вихователь-

методист, 

Вихователі 

9 Проводити тематичні заняття та  бесіди 

з питання національно-патріотичного 
виховання. 

Протягом 

року 

Вихователі 

вікових груп 

10 Систематично використовувати народні 
ігри в освітній діяльності. 

Протягом 
року 

Вихователі 
вікових груп, 

Спеціалісти 

ДНЗ 

12 Систематично організовувати виставки 
дитячих робіт на народознавчу 

тематику.  

Протягом 
року 

Вихователь – 
методист 

Вихователі 

вікових груп 

Робота з батьками 
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1 Продовжити роботу консультативного 

типу для батьків або осіб, які їх 

замінюють, і дітей, які виховуються в 
умовах сім’ї. 

 

Протягом 

року 

 

Спеціалісти 

ДНЗ 

2 Оновити та поповнити інформаційний 
матеріал по роботі з батьками з 

народознавства.  

Протягом 
року 

Вихователь-
методист, 

вихователі 

вікових груп 

3 Висвітлювати в батьківських куточках 

питання з національно-патріотичного 
виховання дітей, розміщувати 

відповідні поради та рекомендації.  

Протягом  

року  

Вихователі 

вікових груп 

4 Залучати батьків до участі у виставках 

дитячих робіт, конкурсах, національних 

святах та розвагах.    

Протягом  

року  

Вихователі 

вікових груп 

Аналітичні заходи 

1 Аналіз проведення тематичного тижня 
«Люби і знай свій рідний край». 

Лютий 
2020 

Завідувач 
Вихователь-

методист  
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Додаток 6 

 

Заходи щодо організації правового виховання в ДНЗ 

 
№ Зміст роботи Термін  Відповідальні 

1 2 3 4 

1 Оформити в методичному кабінеті 

куточок на допомогу вихователям 
«Вивчаємо права дитини». 

Січень 

2020 

Вихователь-

методист 

2 Провести консультацію для вихователів: 

«Дошкільнятам про права дитини». 

 

Березень 

2020 

вихователь-

методист 

3 
 

Здійснювати постійний контроль за 
створенням і підтриманням 

психологічного комфорту в групах. 

Упродовж 
року 

практичний 
психолог 

4 Проводити заняття, бесіди, дидактичні 

ігри з дітьми з правового виховання, з 

особистої безпеки дітей. 

Упродовж 

року 

вихователі груп 

5 Організовувати перегляди мультфільмів, 

ілюстрацій за проблемою. 

Упродовж 

року 

вихователі груп 

муз керівник  

6 Читати художні твори з правового 
спрямування, вивчати вірші, загадки, 

прислів'я, розгадувати ребуси, кросворди. 

упродовж 
року 

Вихователі 

7 Провести розвагу з дітьми: 
«Все в твоїх руках» 

Червень 
2019 

музичний 
керівник  

8 Запрошувати батьків на заняття з 

правового виховання, розваги, дні 

відкритих дверей. 

за графіком вихователі  

9 Виносити питання за проблемою під час 

проведення батьківських зборів. 

вересень, 

2018 травень 
2019 

вихователі  

10 Проводити консультації для батьків  

 

упродовж 

року 

вихователі  
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Додаток 7 

 

Організаціно – масові заходи 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітки 

1 2 3 4 5 

Дні здоров'я 
1 «Буду я здоровим, сильним!»  25.09.2019 Вихователі 

Фізінструктор 
 

2 «Мама, тата і я – разом дружна 
сім’я». 

30.10.2019 Вихователі 
Фізінструктор 

 

3 «Малі олімпійці зі спортом на 

«ти» впевнено й чітко йдемо до 

мети». 

27.11.2019 Вихователі 

Фізінструктор 
 

4 «Зимонька завітала, ігри дітям 

подарувала!»  

25.12.2019 Вихователі 

Фізінструктор 

 

5 «В гості до Лікаря Айболить».  29.01.2020 Вихователі 

Фізінструктор 

 

6 «Наша дружна родина – тато, 
мама, дитина!»  

26.02.2020 Вихователі 
Фізінструктор 

 

7 «Дружно весну зустрічаємо»  25.03.2020 Вихователі 

Фізінструктор 
 

8 «Подорож до Країни 

Нехворійки». 

29.04.2020 Вихователі 

Фізінструктор 
 

9 «Зустріч з героями улюблених 

казок»  

27.05.2020 Вихователі 

Фізінструктор 

 

Розваги 
1 «Дружно в коло всі ставайте 

іменинників вітайте!»  

(день літнього іменинника). 

Вересень Вихователі 

Муз. кеівник 
 

2 «Де б ти не був шануй Україну» 

(музично – спортивна розвага до 
дня козацтва).  

Жовтень Фізінструктор 

Вихователі 
Муз. кеівник 

 

3 «В різні ігри граємо, про безпеку 
дбаємо!» (тематична розвага по 

ОБЖД). 

Листопад Фізінструктор 
Вихователі 

Муз. кеівник 

 

4 «Коровай для осінніх 

іменинників». 

Листопад Вихователі 

Муз. керівник 

 

4 «Прийшов Миколай – чобіток 

наставляй». 

Грудень Вихователі 

Муз. кеівник 

 

5 «Від Різдва до Водохреща». Січень Вихователі 
Муз. кеівник 

 



 
134 

6 «Зимові пригоди іменинників». Лютий Фізінструктор 

Вихователі 

Муз. кеівник 

 

7 «Про здоров’я дбаємо, в рухливі 

ігри граємо!» 
 

Березень Фізінструктор 

Вихователі 
Муз. керівник 

 

8 «Як яєчко стало писанкою». 

 

Квітень Вихователі 

Муз. керівник 
 

9 «Подорож до Країни 

іменинників». 

(день весняних іменинників).  

Травень Вихователі 

Муз. Керівник 

Фізінструктор 

 

10 Чудова Країна Дитинсва (до дня 
захисту дітей). 

Червень Вихователі 
Муз. Керівник 

Фізінструктор 

 

Свята 
1 «Осінь чудова пора – любить 

осінь дітвора!»  

Листопад Вихователі 

усіх вікових 
груп 

Муз. кеівник 

 

2 «Принесе Мороз ялинку дітворі в 

кожну хатинку».  

Грудень Вихователі 

усіх вікових 
груп 

Муз. кеівник 

 

3 «Весняна казочка». 

 

Березень Вихователі 

усіх вікових 

груп 
Муз. кеівник 

 

4 «Прощавай, садок дитячий!»  
 

Травень Вихователі 
старших груп 

Муз. кеівник 

 

5 «Ой на Івана, тай на Купала». Липень Керівники 

музичні 

Вихователі 
Старших груп 
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Додаток 8 

 

План роботи практичного психолога на 2019/2020 навчальний рік 

№ 

з\п 

 

Зміст та форми роботи 

 

Термін 

виконання 

Цільова 

аудиторія 

Відповідальні 

1 2 3 4 

Діагностика 

1 Психологічний супровід адаптаційного 

періоду новоприбулих дітей (вивчення 

ступеня адаптації до умов дошкільного 

закладу: опитування та анкетування педагогів 
і батьків, спостереження за поведінкою та 

емоційним станом дітей). 

Протягом 

року 

В закладі, 

з новоприбулими 

дітьми, батьками 

та вихователями 

2 Психологічний супровід адаптаційного 

періоду дітей раннього віку (вивчення 

ступеня адаптації до умов дошкільного 
закладу (опитування та анкетування педагогів 

і батьків, спостереження за поведінкою та 

емоційним станом дітей). 

Вересень 

Жовтень 

Листопад 

В закладі, 

з  дітьми групи 

раннього віку 
з батьками та 

вихователями 

3 Психологічний супровід підготовки 

дошкільнят до навчання в школі (попередня 
фронтальна  та індивідуальна діагностика 

рівня готовності дітей до навчання). 

Жовтень 

Листопад 

В закладі, 

з дітьми старших 
груп 

4 Психологічний супровід підготовки дітей 

дошкільного віку до навчання у школі 

(повторна фронтальна та індивідуальна 
діагностика сформованості «шкільної 

зрілості» в діток старших груп). 

Квітень 

Травень 

В закладі, 

з дітьми та 

вихователями 
старших груп 

 

5 Психологічний супровід впровадження 

програми розвитку дитини від 2 до 6 років 

«Безмежний світ гри з   LEGO» та методики 
«Шість цеглинок» та «LEGO 2.0.» в роботі з 

дітьми  ДНЗ (спостереження, бесіди, аналіз 

спільної ігрової діяльності). 

Протягом 

навчального 

року 

В закладі, 

з дітьми  груп 

різного віку, 
вихователями 

груп 

6  Психологічний супровід дітей та родин, що 

опинились в складних життєвих обставинах, 
зазнали впливу стресогенних подій 

(діагностика емоційної сфери, а саме 

діагностування стресових станів у дитини). 

Протягом 

навчального 
року 

 

З дітьми 

пільгових 
категорій, їх 

батьками та 

виховавтелями 

7  Психологічний супровід педагогів, що 

атестуються та молодих спеціалістів закладу - 
етап партнерської взаємодії педагога та 

психолога (діагностика емоційного стану, 

бесіди, рекомендації). 

Протягом 

року 
(за запитом) 

В закладі, 

з педагогами 
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Профілактика 

1 Впровадження просвітницько-профілактичної 
програми «Навчіть дитину захищатися». 

Протягом 
року 

З дітками 
старших груп 

2 Проведення інтерактивних бесід для  

дошкільнят:  

 «Знайомтеся-КІКО»  

 «Важливе про тіло»  

 «Хороші секрети-погані секрети!», 

 «Впевнене НІ» 

 «Клич на допомогу, коли вона Тобі  
потрібна!»  

 за методичним посібником «Навчіть  

дитину захищатися»  

 Міністерства освіти і науки України 

ВБО «Український фонд «Благополуччя 

дітей».  

 

 

 

листопад 
грудень 

січень 

лютий 
   березень 

 

 

З дітками 

старших груп 

 

3 Робота щодо збереження психологічного 
здоров’я педагога: профілактика стресів у 

педагогічній практиці. 

Протягом 
року 

З педагогами 
закладу 

 

4 Проводити індивідуальні та групові 

консультацій: 

 Стоп емоційному вигоранню, або Як  

зберегти себе в улюбленій професії 

(ресурсозбереження); 

 Кризи в педагогічній діяльності та їх  

вплив на професійну діяльність педагогів 

тощо. 

Протягом 

року 

З педагогами 

закладу 

 
 

 

 
 

5 Розробити пам’ятки-рекомендації: 

 12 порад, як не стати заручником своєї  

роботи; 

 поради щодо подолання стресу; 

 організація робочого часу і  

саморегуляція; 

 долаємо безсоння; 

 уникаємо хронічного стресу тощо. 

Протягом 

року 

З педагогами 

закладу 

 
 

 

 

 

6 Проведення інтерактивних занять 

спрямованих на збереження психологічного 

благополуччя педагогічного колективу. 

Протягом 

року 

З педагогами 

закладу 

 
 

Корекція 

1 Індивідуальна та групова робота з метою 

підвищення рівня психологічної готовності 

дітей старшої групи до навчання в першому 

класі Нової української школи. 

Листопад-

квітень 

(за запитом) 

З дітьми старших 

груп. 

 

 

2 Індивідуальна та групова робота з дітьми 
раннього віку, щодо адаптації до дитячого 

Вересень - 
листопад 

З дітьми груп  
раннього віку, 
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садка яка проходить з певними труднощами.    та їх батьками 

3 Індивідуальна робота з новоприбулими 

дітьми на етапі адаптації до дошкільного 

закладу. 

Протягом 

навчального 

року 
(за запитом) 

З новоприбулими 

дітьми груп 

різного віку 

4 Індивідуальна робота з дітьми, що потрапили 
в складні життєві обставини, зазнали 

стресогенних подій, внутрішньо переміщені. 

Протягом 
навчального 

року 

(за запитом) 

З дітьми груп 
різного віку 

 

5 Індивідуальна та групова робота з дітьми, що 

потребують особливої уваги педагогів 
(поведінкові, емоційні, психофізіологічні 

відхилення). 

Протягом 

навчального 
року 

(за запитом) 

З дітьми груп 

різного віку 
 

Консультування 

1 Індивідуальне  та групове консультування:  

шляхи допомоги новоприбулій дитині щодо 

покращення перебігу адаптаційних процесів  

Протягом 

начального 

року 
(за запитом) 

З педагогами та 

батьками 

новоприбулих 
дітей 

2 Індивідуальне та групове консультування 

вихователів-початківців щодо ефективних 

навичок комунікації з дітьми. 

Орієнтовна тематика: 

 «Я вчуся бути вихователем» 

 виховання «не в лоб»; 

 у дзеркалі дитячого віку; 

 сьогодні і кожного дня: заняття на  
щодень; 

 любіть і будьте відповідальні, 

 самоусвідомлення через малюнок; 

 день розбитий на частинки; 

 вони хочуть бути хорошими; 

 найпростіші ігри на будь-який день. 

Протягом 

навчального 

року 

В закладі, 

з педагогами 

3 Індивідуальне та групове консультування з 

питань підготовки дитини дошкільного віку 
до навчання у першому класі «Нової 

української школи». 

Протягом 

навчального 
року 

З педагогами та 

батьками дітей 
старших груп 

4 Індивідуальне та групове консультування з 

питань побудови ефективних взаємин з 

дитиною. 
Орієнтовна тематика консультування: 

 погана поведінка, або Про що діти  

намагаються сказати дорослим; 

 як приборкати дитячу заздрість; 

 дитина намагається повернути свою  
іграшку! Як відреагувати? 

 дитяча жадібність і що з нею робити. 

Протягом 

навчального 

року 
(за запитом) 

В закладі,  

з педагогами та 

батьками  
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 як виховати щедрість у дитини або як  

навитись ділитись; 

 налагодити контакт з дитиною; 

 9 підказок для батьків; 

 істерики, способи запобігання; 

 як привчити дитину до самостійності. 

5 Індивідуальні та групові консультації, щодо 

принципів  взаємодії з дітьми, та їх сім’ями, 
що опинились в складних життєвих 

обставинах ( внутрішньо переміщені особи, 

діти, що зазнали впливу стресогенних подій). 

Протягом 

року 
(за запитом) 

З педагогами та 

батьками 
 

6 Проводити аналіз робочих ситуацій: 

 Діти говорять про війну; 

 Подолання страхів війни; 

 Чому варто обговорювати події, що  

сталися тощо. 

Протягом 

року 
 

З педагогами та 

батьками 
 

Просвіта 

1 Виступ на батьківських зборах: 

 Огляд Концепції Нової української  
школи. 

 Розкриття принципів Державного  

стандарту початкової загальної освіти. 

 Дитина та школа: як примирити  

батьківські мрії з реальністю. 

 Функціональна готовність дитини до  

шкільного навчання. Буклет: «Вступ дитини 

до школи: на що звернути увагу». 

Вересень 

Жовтень 

З батьками та 

вихователями 

дітей старших 
груп 

2 Виступи на батьківських зборах: 

 Використання матеріалів флешмобу  
#НеБийДитину Наталі Біди та Олександри 

Сидорченко (Батьківська спілка) 

 « Що робити, якщо дитина не  

слухається і виводить мене з себе? 

 Як стати щасливими батьками  
щасливих дітей?»  

За планом 

вихователя 
(за запитом) 

З батьками дітей 

різного віку 

3 Виступи на батьківських зборах: 

 Аби шкільний старт був успішним  

(аспекти готовності дитини до навчання у 
НУШ) 

 Буклет «Шкільне навчання без  

хвилювання, або Поради збентеженим 
батькам» 

 Пам’ятки: «Орієнтовні правила для  

першокласника», «Як зберегти позитивну 
мотивацію дитини до навчання» 

Квітень 
Травень 

З батьками та 
вихователями 

дітей старших 

груп 

4 Виступ на загальних зборах:  Травень З батьками 
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 «Успішна адаптація. Як зарадити 

сльозам новачка». 
 Пам’ятки:  

 алгоритм адаптації дитини; 

 фрази, які не можна говорити дитині  

при відвідуванні садочка. 

Червень новоприбулих 

дітей раннього 

віку 

5 Впровадження просвітницько-профілактичної 

програми: «Навчіть дитину захищатися» в 
рамках проекту «Навчання дітей захисту від 

сексуального насильства», який впровадив 

Український фонд «Благополуччя дітей», 
затверджено Міністерством освіти і науки 

України. 

 Сексуальне насильство над дітьми:  
форми та ознаки (вступна відео-лекція Тетяни 

Цюман).  

Бесіда:  

 «Біда, яка ближче, ніж  здається».  

Пам’ятки для педагогів:  

 «6 заборон для педагога, якщо він  
дізнався про сексуальне насильство над 

дитиною»;  

 «7 міфів про сексуальне насильство над  
дітьми»; 

 Сексуальне насильство над дитиною:  
чи є життя після травми? 

 Шлях до зцілення: допомога дитині- 

жертві сексуального насильства. 
Пам’ятки для батьків: 

 «Стадії сексуального розвитку»,  

 «Аби дитина не потрапила на гачок до  

гвалтівника»,  

 «Психологічний профіль гвалтівника»). 

 «Хто попереджений-той озброєний». 

Тест: 

 «Сексуальне насильство над дітьми». 

Виступи на батьківських зборах: 

 Слова підтримки як прояв і доказ  
любові до дитини . 

 Як виховати більш впевнену в собі  

дитину. 

 Припиніть створювати ідеальні умови  

для своїх дітей. 

 Інтимність та безпека. Як говорити з  

дітьми про “це”?. 

 

 
 

 

 
 

 

Вересень 

 
 

 

 
Жовтень 

 

Листопад 

 
Грудень 

 

 

 
 

 

 
Протягом 

року за 

планом 

вихователя 
 

 

 
 

Протягом 

року 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
В закладі, 

з педагогами 

 
 

 

 

 
В закладі, 

 з педагогами 

 

 
 

 

 
В закладі, 

з педагогами 

 

 
 

 

 
 

В закладі, 

з педагогами 
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 Правила безпечної поведінки з  

незнайомими людьми для дітей. 

 Чому не можна «залишати дитину  

вплакатись». 

6 Використання матеріалів інформаційно-
ресурсного центру «Дитинство без 

насильства» створений в рамках проекту 

«Дитинство без насильства – покращення 

системи захисту дітей у Східній Європі», 
який впровадив Український фонд 

«Благополуччя дітей» за сприяння OAK 

Foundation: 

 Відеокурс для батьків «Як навчити  

дитину захищатись». 

Буклет: 

 «Я можу себе захистити».  

Методичні матеріали: 

 «Без ляпасу: Як з любов’ю та повагою  

визначити дитині кордони». 

Протягом 
року 

В закладі, 
з педагогами та 

батьками 

Організаційно-методичний напрямок 

1  Формування цілей та задач діяльності на 

навчальний рік відповідно до типу 

навчального закладу, з урахуванням завдань  
закладу. 

Вересень Практичний 

психолог 

2 Погодження річного плану роботи 

практичного психолога на 2019/2020 

навчальний рік. 

Вересень Практичний 

психолог 

3 Планування, програмування, проектування 

діяльності (складання річного плану роботи 
на 2019/2020 навчальний рік). 

Вересень Практичний 

психолог 

4 Оформлення інформаційних матеріалів 
психологічної просвіти та психологічної 

профілактики (стенди, буклети, листівки, 

пам’ятки). 

Протягом 
року 

Щомісяця 
поновлення 

інформації, за 

перспективним 

планом 

5 Підготовка матеріалів для виступів на 
батьківських зборах, семінарах, педагогічних 

радах. 

 

Протягом 
року 

Практичний 
психолог 

6 Підготовка діагностичного інструментарію Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

7 Підготовка матеріалів для проведення 
інтерактивних занять з педагогами, ділових 

Протягом 
року 

Практичний 
психолог 
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ігор з батьками тощо. 

8 Участь в навчально-методичних семінарах 

(нарадах) психологів (соціальних педагогів) 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

9 Консультації у навчально-методичних та 

наукових центрах (закладах) 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

10 Розробка рекомендацій для вихователів та 

батьків щодо формування успішної взаємодії 
з дітками 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

11 Поновлення дидактичного матеріалу Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

12  Підвищення рівня професійної підготовки 

(самоосвіта, самопідготовка) 

Тема: «Простір Арт-терапії» Авторський 
навчальний курс з мультимодальної арт-

терапії для практичних психологів та 

фахівців закладів освіти і соціальної сфери. 

Укладач Деркач Оксана Олексіївна, кандидат 
педагогічних наук, доцент, практичний 

психолог, арт-терапевт. 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

13 Підготовка звітних матеріалів 

(аналітичних та статистичних довідок) 

Згідно 

графіка 

Практичний 

психолог 
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Додаток 9 

 

План роботи соціального педагога на 2019/2020 навчальний рік 

 
№ 

з\п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Цільова 

група/ 

аудиторія 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 

Діагностика 

 

1 
Робота з дітьми: 

Діагностика положення дитини 

в сім’ї.  

 

Вересень 

 

 

старші 

групи 

соціальний 

педагог 

2 Проективна методика 

«Малюнок сім’ї». 

Жовтень середні 

групи 

соціальний 

педагог 

 

3 

Діагностика рівня вихованості 

дошкільника за Н.Є Щурковою. 

Грудень 

Травень 

(повторно) 

 

старші 

групи 

соціальний 

педагог 

 

4 

Виявлення та облік дітей, що 

потребують посиленої уваги з 
боку педагогічного колективу. 

 

Вересень  
Жовтень 

 

діти усіх 
груп 

соціальний 

педагог 

 

5 

Індивідуальна соціально-

педагогічна діагностика на 

запити батьків та вихователів. 

 

Протягом 

року 

 

за запитом 

соціальний 

педагог 

 

 
1 

Робота з батьками: 

Діагностика стилю сімейного 
виховання та батьківського 

ставлення до дитини.  

 

Листопад 
 

 

батьки 

дітей 
старших 

груп 

соціальний 

педагог 

2 Тест на виявлення батьківського 

стилю спілкування з дитиною 

(за Оленою Мерзляковою). 

Грудень  батьки 

дітей 

старших 
груп 

соціальний 

педагог 

3 

 

Проведення паспортизації усіх 

вікових груп. 

Вересень 

Січень 

Усі групи соціальний 

педагог 

4 Діагностика батьків по 
виникаючих проблемах. 

Протягом 
року 

за запитом соціальний 
педагог 

 

 

1 

Робота  з  педколективом: 

Вивчення соціально – 

психологічного клімату в 

колективі. 

 

 

Жовтень  

 

З 

педагогами

ДНЗ 

соціальний 

педагог 

2 Соціально - педагогічні 
дослідження. 

Протягом 
року 

 
за запитом 

соціальний 
педагог 

Профілактика 
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1 
Дослідження  соціуму: 

Залучення  організацій  та  

установ,  з  якими  співпрацює  
соціальний  педагог. 

 

Протягом 

року 

 

 

 

соціальний 

педагог 

 

1 
Робота з дітьми: 

Робота з дітьми з неповних 

сімей (профілактичні бесіди). 

 

Протягом 

року 

Діти з 

неповних 

сімей 

соціальний 

педагог 

2 Робота з дітьми з сімей 
учасників АТО 

(профілактичні бесіди) 

Впродовж 
року 

Діти з 
сімей 

учасників 

АТО 

соціальний 
педагог 

 

3 

Профілактичні бесіди: 

 твій режим дня. 

 ти і твої друзі.  

 я і мої права. 

 за запитом. 

 

Протягом 
року 

 

діти усіх 
груп 

соціальний 

педагог 

 

1 
Робота з батьками: 

Виступи на батьківських зборах. 

 

Протягом 

року 

 

Батьки 

вихованців 

соціальний 

педагог 

 
2 

Здійснення соціального 
супроводу сімей, що потрапили 

в складну життєву ситуацію; 

 
Постійно 

сім’ї що 
потрапили 

в СЖС 

соціальний 
педагог 

3 Забезпечувати соціальний 

супровід дітей і сімей учасників 

АТО. 

 

Постійно 

сім'ї 

учасників 

АТО 

соціальний 

педагог 

 
 

1 

Робота  з  педколективом: 
Участь  у педагогічних  нарадах  

та  консиліумах  з  висвітлення  

соціально - педагогічних  

питань  та  інформування  
педагогічного колективу  з 

питань  охорони  та  захисту  

прав  дитини. 

 
 

Протягом 

року 

 
 

Педагоги 

ДНЗ 

соціальний 
педагог 

 

2 

Участь у педагогічних нарадах з 

висвітлення соціально -
педагогічних питань та 

інформування вихователів  по 

питанню жорстокого 
поводження в сім’ї. 

 

Протягом 
року 

 

 

Педагоги 
ДНЗ 

соціальний 

педагог 

3 Тематичні та профілактичні 
бесіди для вихователів; 

Протягом 
року 

Педагоги 
ДНЗ 

 

Консультування 
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1 
Робота з батьками: 

Консультація для батьків  діти 

яких не відвідують ДНЗ. 

 

Протягом 

року 

Батьки, 

діти яких 

не 
відвідують 

ДНЗ 

соціальний 

педагог 

 

2 

Індивідуальні та групові 

консультації для батьків з 

питань соціальної адаптації 
дитини. 

 

Протягом 

року 

 

Батьки 

вихованців 

соціальний 

педагог 

3 Консультування батьків за 

підсумками діагностики дітей; 

Протягом 

року 

Батьки 

вихованців 

соціальний 

педагог 

4 Консультування сімей пільгової 

категорії дітей. 

 

Протягом 

року 

Батьки 

дітей 

пільгових 
категорій 

соціальний 

педагог 

5 Індивідуальні консультації за 

запитом. 

Протягом 

року 

Батьки 

вихованців 

соціальний 

педагог 

 

 

1 

Робота  з  педколективом: 

Надання рекомендацій 

вихователям щодо соціальної 
паспортизації груп. 

 

Вересень 

 

педагогічн

ий 
колектив 

соціальний 

педагог 

 
2 

Допомога в організації та 
проведенні батьківських зборів. 

 
Постійно  

 
вихователі 

соціальний 
педагог 

 

3 

Індивідуальні та групові  

консультації  для  педагогічних  

працівників. 

 

Постійно  

 

Педагоги 

ДНЗ 

соціальний 

педагог 

Зв’язки з громадськістю 
1 Представлення інтересів дітей у 

різних інстанціях (служба у 
справах сім”ї ). 

За потребою   соціальний 

педагог 

2 Участь у благодійних акціях. Протягом 
року 

 соціальний 
педагог 

3 Співпраця зі службою у справах 

сім’ї та молоді. 

Постійно  соціальний 

педагог 

4 Обстеження матеріально-

побутових умов дітей-сиріт, 

дітей з багатодітних сімей, 
дітей які постраждали в 

наслідок СЖС; 

складання актів обстеження. 

За запитом  соціальний 

педагог 

Просвіта 
1 Участь у семінарах, творчих 

групах. 

Протягом 

року 

 соціальний 

педагог 
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2 Виступи на батьківських зборах:  

 «Таємниці соціальної  
адаптації дітей». 

 «Авторитет батьків –  

необхідна умова для 
правильного виховання». 

 «Духовно-моральний  

розвиток особистості». 

 «Маленькі люди – великі  

права». 

 

Вересень  

 
Листопад 

 

 
Лютий 

 

Травень  

 

Батьки 

вихованців  

соціальний 

педагог 

3 Оновлення просвітницького 

стенду. 
Інформація для батьків: 

 «Захистіть свою  

дитину» 

 «Права дітей». 

 «Емоції – їх роль в  
житті людини». 

 «Соціальна  

адаптація дитини в ДНЗ». 

 «Факти що можуть  

вас здивувати». 

 «10 правил як стати  

хорошими батьками». 

 «Поради для батьків  

майбутніх першачків». 

 та інші за потребою. 

 

 
 

Протягом 

року 

 

Для батьків 
вихованців 

ДНЗ 

соціальний 

педагог 

4 Оформлення буклетів для 

батьків на різну тематику (за 
потребою). 

Протягом 

року 

Для батьків 

вихованців 

соціальний 

педагог 

Організаційно – методичний напрямок 
1 Планування  роботи  на  рік, 

погодження  планів. 

Вересень  соціальний 

педагог 

соціальний 

педагог 

2 Систематичне  оформлення   

необхідної  документації,  

журналів  обліку  роботи. 

Постійно соціальний 

педагог 

соціальний 

педагог 

3 Добір  соціально-педагогічного  

інструментарію. 

Протягом 

року 

соціальний 

педагог 

соціальний 

педагог 

4 Обробка  результатів  
соціально-педагогічних  

досліджень. 

За потребою соціальний 
педагог 

соціальний 
педагог 

5 Оновлення списку даних дітей 

пільгових та соціально-

незахищених категорій. 

Постійно  соціальний 

педагог 

соціальний 

педагог 
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7.6 Консультації у навчально-

методичних центрах 

психологічної служби. 

За потребою  соціальний 

педагог 

соціальний 

педагог 

7.7 Вивчення літератури. Протягом 
року 

соціальний 
педагог 

соціальний 
педагог 

7.8 Організація  роботи  за  
запитом. 

Протягом 
року 

соціальний 
педагог 

соціальний 
педагог 
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Додаток 10 
 

Режим дня в ДНЗ в осінньо – зимовий період 

 

Режим дня дітей І молодшої групи  

«Калинка» 

7:30 – 8:50    Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування.     

8:50 – 9:00    Ранкова гімнастика. 
9:00 – 9:30    Підготовка до сніданку. Сніданок. 

9:30 – 10:00  Ігри. Підготовка до навчальної діяльності. 

10:00 – 10:30  Навчальна діяльність. 
10:30 – 10:40  Підготовка до прогулянки. 

10:40 – 11:40  Прогулянка. 

11:40 – 11:50  Повернення з прогулянки. 

11:50 – 12:00  Підготовка до обіду. 
12.00 – 12:40  Обід. 

12:40 – 14:50  Підготовка до сну. Сон. 

14:50 – 15:00  Поступовий підйом. Оздоровчі та гігієнічні процедури.  
15:00 – 15: 30 Полуденок. 

15:30 – 17:00  Ігри, СХД, індивідуальне спілкування. 

17:00 – 18:00  Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Повернення  додому. 
 

Орієнтовний режим дня дітей ІІ молодшої групи 

«Сонечко» 

7:30 – 8:50    Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування.     

8:50 – 9:00    Ранкова гімнастика. 
9:00 – 9:30    Підготовка до сніданку. Сніданок. 

9:30 – 10:00  Ігри. Підготовка до навчальної діяльності. 

10:00 – 10:30  Навчальна діяльність. 

10:30 – 10:40  Підготовка до прогулянки. 
10:40 – 11:40  Прогулянка. 

11:40 – 11:50  Повернення з прогулянки. 

11:50 – 12:00  Підготовка до обіду. 
12.00 – 12:40  Обід. 

12:40 – 14:50  Підготовка до сну. Сон. 

14:50 – 15:00  Поступовий підйом. Оздоровчі та гігієнічні процедури.  

15:00 – 15: 30 Полуденок. 
15:30 – 17:00  Ігри, СХД, індивідуальне спілкування. 

17:00 – 18:00  Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Повернення  додому. 

 
Орієнтовний режим дня дітей ІІ молодшої групи  

 «Бджілки» 

7:30 – 8:50    Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування.     

8:50 – 9:00    Ранкова гімнастика. 
9:00 – 9:30    Підготовка до сніданку. Сніданок. 

9:30 – 10:00  Ігри. Підготовка до навчальної діяльності. 



 
148 

10:00 – 10:30  Навчальна діяльність. 
10:30 – 10:40  Підготовка до прогулянки. 

10:40 – 11:40  Прогулянка. 

11:40 – 11:50  Повернення з прогулянки. 

11:50 – 12:00  Підготовка до обіду. 
12.00 – 12:40  Обід. 

12:40 – 14:50  Підготовка до сну. Сон. 

14:50 – 15:00  Поступовий підйом. Оздоровчі та гігієнічні процедури.  

15:00 – 15: 30 Полуденок. 
15:30 – 17:00  Ігри, СХД, індивідуальне спілкування. 

17:00 – 18:00  Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Повернення  додому. 

 
Орієнтовний розпорядок дня дітей середньої групи 

«Капітошка» 

7:30 – 8:40    Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування.     

8:40 – 8:50    Ранкова гімнастика. 
8:50 – 9:20    Підготовка до сніданку. Сніданок. 

9:20 – 10:00  Ігри. Підготовка до навчальної діяльності. 

10:00 – 10:40  Навчальна діяльність. 
10:40 – 10:50  Підготовка до прогулянки. 

10:50 – 11:50  Прогулянка. 

11:50 – 12:00  Повернення з прогулянки. 

12:00 – 12:10  Підготовка до обіду. 
12.10 – 12:40  Обід. 

12:40 – 14:50  Підготовка до сну. Сон. 

14:50 – 15:00  Поступовий підйом. Оздоровчі та гігієнічні процедури.  
15:00 – 15: 30 Полуденок. 

15:30 – 17:00  Ігри, СХД, індивідуальне спілкування. 

17:00 – 18:00  Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Повернення  додому. 

 
Орієнтовний розпорядок дня дітей середньої групи  

 «Зірочки» 

7:30 – 8:40    Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування.     
8:40 – 8:50    Ранкова гімнастика. 

8:50 – 9:20    Підготовка до сніданку. Сніданок. 

9:20 – 10:00  Ігри. Підготовка до навчальної діяльності. 

10:00 – 10:40  Навчальна діяльність. 
10:40 – 10:50  Підготовка до прогулянки. 

10:50 – 11:50  Прогулянка. 

11:50 – 12:00  Повернення з прогулянки. 

12:00 – 12:10  Підготовка до обіду. 
12.10 – 12:40  Обід. 

12:40 – 14:50  Підготовка до сну. Сон. 

14:50 – 15:00  Поступовий підйом. Оздоровчі та гігієнічні процедури.  
15:00 – 15: 30 Полуденок. 

15:30 – 17:00  Ігри, СХД, індивідуальне спілкування. 

17:00 – 18:00  Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Повернення  додому. 



 
149 

Орієнтовний розпорядок дня дітей старшої групи 

«Метелики» 

 7.30. – 8.20. Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування.                                     

  8.20. – 8.30. Ранкова гімнастика. 

  8.30. – 9.00. Підготовка до сніданку. Сніданок. 
  9.00. – 9.30. Ігри. Підготовка до навчальної діяльності.  

  9.30. – 10.20. Навчальна діяльність. 

10.20. – 10.30. Підготовка до прогулянки. 

10.30. – 12.00. Прогулянка. 
12.00. – 12.10. Повернення з прогулянки. 

12.10. – 12.30. Підготовка до обіду. 

12.30. – 13.00. Обід. 
13.00. – 15.00. Підготовка до сну. Сон. 

15.00. – 15.30. Поступовий підйом. Оздоровчі та гігієнічні процедури.                                                        

15.30. – 16.00. Полуденок. 

16.00. – 16.30.  Ігри, СХД, індивідуальне спілкування.  
16.30. – 16.40. Підготовка до прогулянки. 

16.40. – 17.30. Прогулянка. 

17.30. – 18.00. Повернення  додому. 
 

Орієнтовний розпорядок дня дітей старшої групи 

«Ромашки» 

 7.30. – 8.20. Зустріч дітей, огляд, ігри, індивідуальне спілкування.                                     
  8.20. – 8.30. Ранкова гімнастика. 

  8.30. – 9.00. Підготовка до сніданку. Сніданок. 

  9.00. – 9.30. Ігри. Підготовка до навчальної діяльності.  
  9.30. – 10.20. Навчальна діяльність. 

10.20. – 10.30. Підготовка до прогулянки. 

10.30. – 12.00. Прогулянка. 

12.00. – 12.10. Повернення з прогулянки. 
12.10. – 12.30. Підготовка до обіду. 

12.30. – 13.00. Обід. 

13.00. – 15.00. Підготовка до сну. Сон. 
15.00. – 15.30. Поступовий підйом. Оздоровчі та гігієнічні процедури.                                                        

15.30. – 16.00. Полуденок. 

16.00. – 16.30.  Ігри, СХД, індивідуальне спілкування.  

16.30. – 16.40. Підготовка до прогулянки. 
16.40. – 17.30. Прогулянка. 

17.30. – 18.00. Повернення  додому. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


	Лист МОН від 10.06.2019 № 1/9-365 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».

