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Аналіз роботи 
за 2020-2021 навчальний рік 

Львівський дошкільний заклад (ясла – садок) № 144 Львівської міської ради розташований по 
вулиці Б.Хмельницького,93. Працює з 1944 р.  
 На виконання указу президента України № 244/2008 від 20.03.2008 року « Про додаткові заходи щодо 
підвищення якості освіти в Україні», листа управління освіти Львівської міської ради № 13-01-18 від 
18.05.06 р., керуючись наказом Міністерства освіти і науки України від 25.01.2005 року № 55 «Про 
запровадження звітування керівників дошкільних навчальних закладів», наказу ВО № 189 від 
09.05.2008 року, та враховуючи Примірне положення про порядок звітування керівників  навчальних 
закладів, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність, я 
керівник ЗДО     №144 м.Львова, звітуюсь перед педагогічним колективом, громадськістю. Звітування 
моє здійснюється з метою утвердження відкритої і демократичної системи управління  закладом, 
запровадження колегіальної етики керівництва. Керівництво роботою       закладу здійснюється 
відповідно до    Статуту та річного плану роботи. У звіті висвітлено такі питання щодо управлінської 
діяльності ЗДО №144:         
 - персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу у навчальному 
закладі;  



- підвищення фахової кваліфікації педагогічних кадрів та професійний розвиток. 
- створення умов для варіативності проведення освітнього процесу, упровадження інноваційних 
підходів  до управлінської діяльності; - соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та 
рацівників; 
- стан захворюваності і дитячого травматизму.  
-   заходи щодо  зміцнення  та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу; 
- залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання; 
  Заклад дошкільної освіти  діє згідно з Конституцією України, Конвенцією  «Про права дитини», 
Законами України « Про освіту», « Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
дорожній рух», «Про охорону дитинства», « Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про 
забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», Статутом  закладу  дошкільної освіти №144  
Львівської міської ради, Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та 
трудовим колективом», правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями.  

    Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) № 144 Львівської міської ради розташований по вулиці 
Б.Хмельницького,93. Працює з 1944 р.  

У ЗДО протягом 2020-2021 н. року функціонувало чотири групи. Порівняно з 2019-2020н.р. кількість 
дітей не змінилася. Наповнюваність груп залишилася сталою. Режим перебування дітей не змінився. Із 
чотирьох груп три з 10,5, і одна 12 годинним перебуванням дітей. Проектна потужність ЗДО на 75 
місць.  

Всього 10 педагогів, з повною вищою освітою чотири особи, базовою – 6 осіб, якісний склад за 
результатами атестації та проходженням курсів підвищенн кваліфікації залишається незмінним. 

Курсову перепідготовку, відповідно до плану, пройшли 100 % педагогів. 

      
Якісний склад педагогічних кадрів ЗДО 

 № 
з/п 

ПІП педагога Посада 
Рік 

народ-
ження 

Освіта 
Результ. 
атестації 

Зага-
льний 
стаж 

Стаж 
роб. у 
ЗДО 



1. 
Біла Галина 
Василівна 

директор 1977 

Вища 

 університет ім. 
В.Стеф. 

16 т.р. 20р. 8р. 

2. 
Мащенко 
Галина 
Миколаївна 

муз. 

керівник 
1966 сер.-спец. ЛМПУ 9 т.р. 29,5р. 

20р. 

 

3 
Мороз Галина  

Богданівна 

Практ. 
психолог 

1990 

Вища 

Львівський універ 
внутрішніх справ  

спеціаліст 2,8р.. 2,8 р. 

4. 
Гритченко 
Галина 
Якимівна 

виховат. 1963 сер.-спец. ЛПУ 

11 т.р. 

звання 
вихователя-
методиста 

39р. 39р. 

5. 
Луцко Наталія 
Володимирівна 

виховат.-
методист 

1980 вища універ. І кат. 21р. 18,5р. 

 
Луцко Наталія 
Володимирівна 

вихователь 1980 вища універ. Вища 21р. 18,5р. 

6. 
Граждан Ліля 
Юріївна 

виховат. 1966 сер.-спец. Курси 11т.р. 34р. 34р. 

7.  
Темнікова 
Людмила 
Федотівна 

виховат. 1952 сер.-спец. ЛМПУ 11 т.р. 41р. 18р. 

8. 
Матківська 
Ліда Зіновіївна 

виховат. 1991 вища спеціаліст 11р. 5р. 

9. 
Охрісько Ганна 
Михайлівна 

виховат. 1998 середня  спецаліст 3р. 3р. 

10. Вегера Ярина логопед 1997 вища  3р. 2р. 

11. 
Чеховська 
Любов 
Володимирівна 

вихователь  середня  - - 

 
Аналіз освітнього процесу.  

Керуючись важливими державними документами, виконуючи річний план роботи на 2020-2021 
навчальний рік, керуючись Базовим компонентом (нова редакція) і програмою «Українське дошкілля», 
колектив  закладу працював творчо і відповідально. 

Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська 
діяльність закладу спрямована на забезпечення отримання дітьми Дошкільної освіти. 

Форми організації освітнього процесу базуються на основі концепції та методичних 
рекомендацій Базового компонента і  програми  «Українське дошкілля». Навантаження дітей у формі 
занять розпочинається з першої молодшої групи (3-ій рік життя), а форми їх проведення-фронтальна, 
індивідуальна, групова. 

Аналіз всіх виховних і навчальних заходів, проведених впродовж року показав, що всі вони 
носили методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню якості володіння різноманітними 
методами роботи. 

Відповідно до річного плану було проведено 4 педагогічних ради, проводились консультації, 
семінар-практикум, відкриті заняття. 

У своїй педагогічній практичній діяльності педагоги використовували не тільки свій досвід, 
вміння і творчість, а й надбання педагогів минулого – Софії  Русової, Марії Монтесорі, Григорія 
Ващенка, Василя Сухомлинського. 
Вихователі приймали активну участь у онлайн методичних об’єднаннях,  семінарах, вебінарах. 

В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність за принципом 
розвивального навчання відповідно до програмових завдань. Педагоги заохочували дітей до творчості, 
креативного мислення, винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей, незалежно від їх 
фізичного  та соціального стану, інтелектуального розвитку. Весь навчальний процес був спрямований 
на виконання поставлених завдань: 



1.Забезпечити наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та 
початковій ланках освіти. 
2.Формувати екологічну свідомість, навички практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім 
світом. 
3.Удосконалювати роботу щодо формування комунікативно-мовленнєвої та математичної компетенції 
дітей дошкільного віку шляхом впровадження інноваційних методик і технологій 
4. Впроваджувати  інтерактивні методи оздоровчої робота в літній період.  
Педагогічні ради, які були проведені на протязі року у закладі: 
1.Шляхи організації навчально- виховного процесу спрямованого на всебічний розвиток особистості 
дитини. 
- Підвести підсумки літнього оздоровлення. 
- Аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік 
- Обговорення та затвердження річного плану на 2020-2021 н.р. 
- Затвердження програм за якими працюватиме дошкільний навчальний заклад, форми планування, 
розпорядження для розкладу навчальної діяльності. 
- Інтегрований простір, що виховує і розвиває дитину (результати підготовки груп до навчального року). 

2.Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих світоглядних орієнтирів 

особистості. 

1.Інноваційні методи у роботі із екологічного розвитку дошкільників. 

2.Екологічна свідомість та культура як складова гармонійного розвитку, формування цілісної картини 

світу та життєвої компетентності дошкільників. 

 3.Педагогічний турнір «Вплив пошуково-дослідницької діяльності на розвиток пізнавальної активності 

у дітей старшого дошкільного віку.  

4.Організація роботи з виховання культури сортування сміття та поводження з відходами. 
5.Організація життєдіяльності  дітей старшого дошкільного віку (довідка) 
3.«Розвиток комунікативно- мовленнєвої та  логіко-математичної компетенції дошкільників через 
інтеграцію різних видів діяльності» 

1.Актуальність проблеми мовленнєвого розвитку. Використання сучасних освітніх технологій для 

розвитку зв'язного мовлення дошкільників  

2. Сучасні методи освітньої діяльності з логіко-математичного розвитку. 

3. «Роль дидактичних засобів у формуванні логіко – математичної компетентності дітей старшого 

дошкільного віку». 

4. Використання звукових символів на заняттях з дошкільниками за методикою Т.А.Ткаченко.  

5. Розвиток логіко-математичних умінь у дітей . (Довідка за підсумками тематичного контролю) 

6. Презентація дидактичних, розвивальних ігор, посібників спрямованих на розвиток мовленнєвих та 

математичних умінь дітей. 

4.Інноваційні підходи в фізкультурно-оздоровчій роботі закладу.  

1. Організація роботи щодо збереження здоровя та створення сприятливого навчального середовища. 

2.  Умови досягнення результативності та зміст фізкультурно-оздоровчої роботи. 

3.Здоровязбережувальні технології навчання та вихованя. 

4.Зустріч за круглим столом вихователів і вчителів і обговорення результативності проведення 
діагностики, засвоєння дітьми знань згідно програми, і готовності їх до школи.(аналіз моніторингу) 

5. Затвердження плану роботи на літньо-оздоровчий період 
 

Проведено вивчення стану життєдіяльності дітей     Комплексне обстеження                                                      
1.Організація життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку. 

Тематичне вивчення 
1.Розвиток логіко-математичних умінь у дітей. 
2. «Формування здоровязбережувальної компетентності дошкільника». 



Оперативний 
Вибіркове: 

1.Проведення свят та розваг з дітьми. 
2. Проведення вимірювання щільності та тренуючого ефекту на заняттях з фізкультури. 
3.Планування індивідуальної роботи з дітьми. 
4.Готовність педпрацівників до робочого дня. 
5.Відвідування занять. 
6.Використання фізкультхвилинок  у роботі з дітьми. 
7.Організація роботи з безпеки життєдіяльності. 

Попереджувальний 
Поточне: 
1.Організація поточного навчального  року. 
2.Планування освітньої роботи. 
3. Проведення оздоровчих процедур. 
4.Стан харчування. 
5.Підготовка до літнього оздоровчого періоду. 

Оглядово-оперативне: 
1.Готовність педагогів до роботи. 
2.Медико-педагогічний контроль за оздоровчою роботою в ЗДО. 
3.Проведення ранкової гімнастики. 
Порівнювальний контроль: 
1.Визначення рівня знань дітей за розділами програми. 
2.Визначення рівня сформованості мовленнєвої компетентності  дошкільнят. 
Протягом навчального року було проведено відкриті заняття з різних видів діяльності, а саме: 
-Пізнавальний розвиток, з елементами логіко-математичної компетентності Гритченко Г.Я; 
-Інноваційна особистість у пізнавальному світі гри –Граждан Л.Ю; 
- Здоров’язбережувальна компетентність Матківська Л.З. 
Напротязі року було проведено семінари: 
Теоретико-методичні основи логіо-математичного розвитку дошкільників. 
1. Використання інноваційних технологій в практиці виховання з логіко-математичного 
розвитку . 
2. Використання блоків Дьєнеша в логіко-математичному розвитку дошкільнят 
3. «Кубики П.Нікітіна»  
Практична частина  
Конкурс дидактичного і наочного матеріалів з даної теми. 

2.Формування зв’язного мовлення  в різхних видах діяльності. 

1.Сучасні методи і прийоми розвитку та активізації описового мовлення дошкільнят. 

2.Активізація розумової та мовленнєвої діяльності дітей: навчання розповіді за картиною. 

3.Навчання дітей переказу: формування монологічної компетентності. 

4.Міркування, як функціонально – смисловий тип монологічного висловлювання. 

5.Системність у навчанні творчого розповідання. Мовленнєва творчість і моделювання. 
6.Дискусія. Яким бути мовленнєвому заняттю? 
3.Методичні засади навчально-виховної роботи з питання формування духовної культури 
дошкільників. 
1.Формування духовної культури дитини-дошкільника в сучасних умовах. 
2.Патріотичне виховання дошкільнят як складова громадянського виховання. 
Практична частина 
Розвязання проблемних ситуацій за змістом художніх творів. 
 
Немалу роль у формуванні розвиненої особистості, зміцнення здоров`я дитини відводилось гнучкості 
режимних процесів, що дало змогу вихователям, виділити більшу частину часу на формування у дітей 
навичок особистої гігієни, пристосування до умов та дій  закладу, швидкої адаптації, вчити малят 
радіти запам’ятовувати, дивуватися. Свої відносини з дітьми вихователі будували на основі педагогіки 
співробітництва і гуманізму, використовуючи особистісно – орієнтований підхід до виховання та 
навчання дітей. Вихователі зуміли  добитись на практиці принципу розвиваючого навчання, зробити 
педагогічний процес цікавим, творчим, розвивальним. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/8008ea_d1393ea490024f41a65db41c42996a49.pptx
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Вихователі всіх вікових груп вчили дітей логічно мислити, кожен педагог вносив нові корективи 
до своєї роботи, шукав свої шляхи , підбирав методи і прийоми. 

Виховуючи патріотичні почуття вихователі починали з найдоступнішого для дітей; 
прищеплення любові до рідного дому, батьків, міста, країни, людей, використовуючи різні методи і 
прийоми у роботі. Ця робота проводиться на заняттях за всіма лініями розвитку та поза заняттями. 

Досягли значних результатів з використанням інновацій в художньо – естетичному розвитку 
вихователі Луцко Н. В., Мащенко Г.М. Естетичне оформлення групових приміщень, проведення занять 
з образотворчої діяльності, проведення святкових ранків. Вихователі розвивали у дітей художній смак, 
творчі здібності, ініціативність, фантазію, уяву. У своїх малюнках діти передавали те що бачили у 
житті. Їх захоплювали нетрадиційні техніки малювання «чарівними» фарбами й олівцями, вуглинкою, 
на кульках, харчовій плівці, пальчиками, тичком, крейдою. Окрім паперу діти малювали на підлозі,склі, 
мольберті, які дозволяли влаштувати пленери для юних художників. Регулярно проводяться виставки 
дитячої творчості, які допомагають малятам відчути, що їхні роботи радують не тільки їх самих,а й 
інших. Щодня педагоги сприяють становленню особистості під впливом мистецтва, яке по 
справжньому допомагає пізнати й оцінити красу, істину, добро.  

Вихователь Луцко Н.В. показала цікаві інноваційні методи та прийоми у роботі з дітьми з 
образотворчої діяльності, працювала з дітьми і батьками , використовувала різні методи онлайн 
роботи. 
Музичний керівник Мащенко Г.М. на заняттях та поза ними допомагала дітям пізнати світ мистецтва, 
розвивати навики співу, танцю, ритму. Підсумками роботи були святкові ранки , розваги, театральні 
дійства, які проводились згідно програми і дістали належну оцінку з боку батьків та адміністрації. 
Працювала з дітьми і батьками дистанційно, використовувала різні методи онлайн роботи. 
Проведено заходи: 
     .   Осіннє свято 

 Андріївські  вечорниці 

 Вистава  «Ніч святого  Миколая»  

 Йорданська посвята   

 Вшанування Героїв Небесної сотні   
    Вихователь Граждан Л.Ю впроваджує інновації у  ігрову діяльность ,що забезпечує 

зростання показників компетентності дитини і проявлення інтересу до  різних видів діяльності з іншими 
дітьми, висловлення власних суджень що до поведінки героїв, стимуляція до самостійного задуму 
театралізованої гри. Працювала з дітьми і батьками дистанційно, використовувала різні методи онлайн 
роботи. 
Добре була організована робота з ознайомлення дітей з природою. На заняттях, прогулянках, під час 
спостереження діти вчились виділяти особливе, цікаве, робити певні узагальнення, висновки. 
    Формування вміння орієнтуватися в багатогранному предметному світі, спонукати до 
інтелектуального розвитку, і пошуково – дослідницької діяльності, занять, роздумів, бажання 
докладати зусилля для одержання результату, формування досвіду дитини є основними важелями у 
пізнавальній активності дітей. Вихователь Гритченко Г.Я. реалізувала ці завдання на відкритому 
занятті  на тему «Космічна подорож». 

    Розвитком сенсорних здібностей наймолодших вихованців займається вихователь 
Темнікова Л.Ф.  Збагачує дітей різноманітними сенсорними враженнями  (колір, форма, розмір) 
використовувала у роботі інноваційні методи роботи. Працювала з дітьми і батьками дистанційно, 
використовувала різні методи онлайн роботи. Ділилася досвідом роботи на відкритому показі на тему 
«Подорож до диких тварин». 

Пріоритетами навчального року були і залишаються здоров’язбережувальні аспекти. Чималу 
увагу приділялося фізичному розвитку дітей та фізкультурно – оздоровчій роботі. Виконання вимог 
програми під керівництвом вихователів дали порівняно високий рівень засвоєння дітьми основних 
рухів та підвищення емоційного стану дітей. Вихователь Матківська Л.З  впроваджує елементи 
сучасності у роботу  з даного розвитку.Працювала з дітьми і батьками дистанційно, використовувала 
різні методи онлайн роботи. 
 Чітка система фізкультурно – оздоровчої роботи дала змогу відстежити динаміку фізичного розвитку 
дошкільників.  

Вихователь Охрісько Г.М. працювала над адаптацією дітей до соціуму, мотивацією дітей до 
навчання в школі, володінням навичками комунікації.Працювала з дітьми і батьками дистанційно, 
використовувала різні методи онлайн роботи. 
В закладі надаються додаткові освітні послуги: працює гурток по навчанню дітей англійської мови. 



    Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму. 
Випадків дитячого травматизму під час освітньої діяльності протягом року не виявлено. Результати 
роботи  з даного питання розглядалися на виробничих нарадах, зборах. «Тижні безпеки дитини» 
проведені у листопаді і квітні підвели підсумки роботи з даної теми за весь 2020-2021н.р. 
    Вихователі старшої групи сформували у вихованців вміння міркувати, орієнтуватися у довкіллі, 
навчили належно оцінювати життєві ситуації, володіти навичками комунікації, керувати своєю 
поведінкою, виховали бажання вчитись в школі. Одним з показників навчально – виховного процесу є 
готовність дітей до навчання в школі. Випускники ЗДО зазвичай вступають до ліцею №57за бажанням 
– у інші школи м. Львова та достатньо добре адаптуються у нових умовах. Педагогічний колектив 
підтримує зв’язок з вчителями шкіл, у які поступають наші випускники. За результатами обстеження 
першокласників (випускників нашого дитячого садка) вчителями школи та вихователями випускних 
груп свідчать про достатній рівень самостійності, емоційності, самодисципліни, здатності до 
пізнавальної діяльності, учбової активності, комунікативних навичок.  
    З метою підвищення рівня професійної майстерності педагогів і підвищення їх фахової 
майстерності впродовж навчального року проводилися різні методичні заходи: консультації, семінари 
практикуми , педради працювала творча группа, конференціїZOOM.Всі ці форми роботи були дієвими 
та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальності питань, що розглядалися , 
різнобічного і ґрунтовного аналізу навчально – виховного процесу його позитивних сторін та невдач, 
необхідності якісних і суттєвих змін з метою реалізації поставлених завдань. Більша частина питань 
стосується аналізу навчально – виховного процесу, затвердження плану роботи, розвитку творчих 
здібностей дітей і впровадження ефективних засобів та технології навчання, впровадження БКДО. 

Якість дошкільної освіти свідчить про раціональну організацію режиму життя дітей, чергування 
навчальної з іншими видами розвивальної діяльності. Аналіз навчальних досягнень випускників ЗДО  
свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного 
життя. 

     
 Організація харчування   

   Організація харчування  дітей в  ЗДО здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2005 р. 
№ 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого 
наказом Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 р. №242/329, Інструкції з організації 
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом  Міністерства 
освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227, із 
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  від 26.02.2013 року 
№ 202/165.     У закладі дошкільної освіти організовано триразовий режим харчування.     Відповідно до 
штатного розпису заклад укомплектовано  3 працівниками харчоблока ЗДО ( 2 кухарі, які мають 
спеціальну освіту та забезпечують організацію харчування та 1 підсобний працівник). В  ЗДО створені 
належні умови для організації харчування дітей всіх вікових груп. Харчоблок та групи забезпечені 
відповідним посудом та кухонним інвентарем.  Харчоблок обладнано,  новими  каструлям, посудом та 
інвентарем.    Продукти харчування та продовольчої сировини протягом 2020-2021 навчального  року 
постачались централізовано, підприємцями, які були визначенні рішенням тендерного комітету 
Львівської міської ради. Постачальникам  завгоспом  своєчасно подаються замовлення продуктів 
харчування.     Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини  приймались 
якісні продукти, які надходили в ЗДО. На підставі примірного двотижневого меню, щодня медичною 
сестрою спільно з кухарями та комірникомом  ЗДО складаються меню-розкладки на наступний день. 
При цьому працівники користуються картотекою страв, затвердженою  директором ЗДО. У закладі 
видача готових страв на групи здійснюється лише після зняття проби медичною сестрою та відповідно 
до часу, визначеного графіком видачі їжі. Щоденне меню розміщується на коридорі, поруч з вікном 
видачі їжі з харчоблоку та в інформаційних куточках для батьків.  
     Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів старшою медичною сестрою  
ведеться Журнал обліку виконання норм харчування. Аналіз виконання норм харчування за 2020 рік 
показує, що в цілому харчування вихованців закладу здійснювалось наближено до норм у середньому 
– 87%.  

   Протягом року  медична сестра  здійснює  контроль за санітарним станом харчоблоку та груп ЗДО, 
за своєчасним проходженням медичних оглядів та здачею санітарних мінімумів працівниками. 
Результати контролю  розглядалися на нарадах при директору.      Вихователі, помічники  вихователів 
беруть активну участь в організації харчування дітей, ознайомлені з питаннями їхнього гігієнічного та 
естетичного виховання. Щодня перед кожним прийманням їжі столи для дітей сервіруються відповідно 



до меню. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та 
користуватись столовими приборами (ложкою, виделкою, ножем). Дошкільнят середньої та старшої 
груп навчають чергувати у групі під час приймання їжі, використовувати санітарний одяг, сервірувати 
столи та збирати використаний посуд. Кількість столового посуду в групах відповідає кількості дітей за 
списком. Питання організації харчування дітей постійно на контролі. 
 

  Літнє оздоровлення 
 Підчас літнього оздоровчого періоду відповідно до наказу управління освіти  організовується 
додатковий прийом їжі – другий сніданок у вигляді фруктів, соків, які видаються під час прогулянки.  
Харчування дітей в період оздоровлення збагачене: фруктами, свіжими овочами, вітамінними 
напоями. Вартість харчування збільшена на 10%.           Протягом року проводяться загартовуючі 
процедури  (почергове обливання рук до ліктів водою контрастних температур, гімнастика 
«пробудження», обтирання сухою рукавичкою, ходьба по «доріжці здоров’я», в літній період -  
обливання ніг, сонячні ванни.   
У 2020-2021 навчальному році під постійним контролем було питання відвідування дітьми навчального 
закладу. Завдяки роз’яснювальній роботі  вдалося знизити відсоток  безпричинного невідвідування 
дітьми  навчального закладу.   

Рівень знань дітей 
 

Результати отримані під час вивчення , свідчать про те, що діти засвоїли програмові вимоги на протязі 
року на достатньому рівні. 

Робота з батьками  
 Вихователі всіх вікових груп  проводять роботу з родинами відповідно до умов життя, складу сім’ї, 
психологічного клімату. Практикуються  тематичні консультації, бесіди, групові батьківські збори, 
консультації в телефонному режимі, Viber. 

Велику увагу приділялось формуванню тісного взаємозв’язку  закладу з родиною, вивчення 
особливостей  спілкування з сім’ями  з метою здійснення диференційованого  підходу  до  кожного 
вихованця. 

    Відповідно до опитування, батьки зазначають, що діти із задоволенням відвідують  дитячий  
садок, повертається додому у гарному настрої.  Батьки(87%) задоволенні  вихователями, які працюють 
з дітьми, і їх ставленням до дітей.  

    Більшість членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами, 
умови, створені для розвитку навчання та виховання дітей оцінюють позитивно. 

 
 
ПРОБЛЕМИ: 
1.Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та 
початковій ланках освіти. 
2.Формування математично-економічної свідомості, навичок практичного життя , готовності до 
взаємодії з навколишнім світом . 
3.Удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та компетентності дітей 
дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних методик і технологій. 
 
                  ЗАВДАННЯ   ПЕДАГОГІЧНОГО  КОЛЕКТИВУ НА 
                   2021 -2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  ТА ОЗДОРОВЧИЙ 
                                                        ПЕРІОД. 
 1.Продовжувати роботу по створенню умов для реалізації індивідуальних творчих потреб кожної 
дитини та сприятливого гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової 
української школи. 
2.Удосконалювати організацію освітньої діяльності з дошкільниками, використовуючи мультисенсорний 
підхід через включення різних каналів сприйняття, зберігаючи основний принцип між предметної 
інтеграції STREM-освіта для дітей дошкільного віку. 
3.Формувати логіко-математичну та економічну соціально доцільну поведінку в контексті освіти для 
сталого розвитку. 
4. Оновити зміст фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками та забезпечити безпечні умови 
організації освітнього процесу.  

 



Дошкільний навчальний заклад працює за художньо-естетичним пріоритетним напрямком. 
 

                                           
                            
                                
                        2.МЕТОДИЧНА  РОБОТА З КАДРАМИ. 

 
2.1  ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ. 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповіда-льний 

Відмітка про 
виконання 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шляхи організації навчально- 
виховного процесу спрямованого на 
всебічний розвиток особистості дитини. 
- Підвести підсумки літнього 
оздоровлення. 
- Аналіз роботи педагогічного 
колективу за минулий навчальний рік 
- Обговорення та затвердження річного 
плану на 2021-2022 н.р. 
- Затвердження програм за якими 
працюватиме дошкільний навчальний 
заклад, форми планування, 
розпорядження для розкладу 
навчальної діяльності. 
- Інтегрований простір, що виховує і 
розвиває дитину (результати 
підготовки груп до навчального року). 

 

Удосконалення роботи  з формування 

математичної компетенції дітей 

дошкільного віку 

1. Про STREM-освіту як інноваційний 

підхід до розвитку математичної 

компетенції дітей дошкільного віку. 

2.Про форми прояву  і прийоми 

розвитку критичного мислення у 

дошкільнят. 

3.Про формування математичної 

компетенції засобами музичних творів. 

4.Фрактали, 

мистецтво,винахідництво,як основні 

підходи до формування математичної  

компенції  у дітей дошкільного віку. 
5.Організація життєдіяльності  дітей 
старшого дошкільного віку (довідка) 
 
Формування економічної соціально 
доцільної поведінки в контексті освіти 
для сталого розвитку. 
1.Провідні засади освіти для сталого 
розвитку. Роль педагога в процесі 
формування нових моральних 
орієнтирів у дошкільників. 

серпень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
грудень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
старша 
медсестра 
Ярова А. 
завідувач Біла 
Г.В. вихователь-
методист Луцко 
Н.В. 
вихователі  
 
 
вихователі ЗДО, 
директор, 
вихователь-
методист 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мащенко Г.М. 
 
 
 
 
 
Граждан Л.Ю. 
 
 
 
 
 
 
Луцко Н.В. 
 
 
 
 
 
Гритченко Г.Я. 
 
 

 



 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Доцільність методів педагогіки 
емпауертмену як мотивації та 
натхнення до дії. 

3.Формування економічної  соціально 

доцільної поведінки дошкільників в 

контексті освіти для сталого розвитку. 
4.Формування соціально-фінансової 
грамотності дошкільника. 
5.Розвиток мовленнєвих  умінь у 
дітей(довідка) 

Удосконалення змісту в фізкультурно-
оздоровчій роботі закладу.  

1. Удосконалення змісту  роботи щодо 
збереження здоровя та створення 
сприятливого навчального 
середовища. 

2.  Використання руханок та 
фізкультхвилинок для оптимізації 
рухового режиму. 

3.Система роботи з профілактики 
дитячого дорожньо-транспортного 
травматизму.  

4.Зустріч за круглим столом 
вихователів і вчителів і обговорення 
результативності проведення 
діагностики, засвоєння дітьми знань 
згідно програми, і готовності їх до 
школи.(аналіз моніторингу) 

5.«Формування 
здоров’язбережувальної компетенції 
дошкільника» 

6. Затвердження плану роботи на 
літньо-оздоровчий період 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
березень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
травень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Луцко Н.В. 
 
 
 
 
Граждан Л.Ю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Темнікова Л.Ф. 
 
 
 
 
Луцко Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
Луцко Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Біла Г.В. 
 



 
 
 

                                

                           2.2. Загальні збори колектив 

Питання для розгляду 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 
виконання 

1. Звіт про роботу закладу у 2021-2022 
навчальному році. 

07.2022 Біла Г.В.  

 
 
                                   2.3  Виробничі  наради 

/п Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

  І 

1.1 Стан підготовки до нового 2021-

2022навчального року та осінньо-

зимового періоду. Технічний стан будівлі 

та споруд. 

вересень 

2021 

директор , завгосп   

1.2 Підсумки організації літньо-оздоровчої 

компанії в 2021 році. 

вихователь –

методист,  

сестра медична 

старша 

  

1.3  Моніторинг охоплення 

профілактичними щепленнями 

невакцинованих дітей 

старша сестра 

медична  

  

1.4  Результати моніторингу стану 

здоров’я дошкільників. 

сестра медична 

старша , інструктор з 

фізкультури 

  

ІІ 

2.1  Дотримання Інструкції з організації 

харчування . Порівняльний аналіз 

виконання норм харчування. 

грудень 

2021 

сестра медична.   

2.2. Аналіз стану захворюваності в ЗДО лікар, 

сестра медична 

старша 

  

2.3 Заходи пожежної безпеки щодо 

святкування новорічних та Різдвяних свят 

вихователь - 

методист 

  



 
              
 
               2.4 Засідання ради закладу дошкільної освіти. 

Питання для розгляду 
Дата 

проведення 
Відмітка про 
виконання 

Засідання 1 
1.Про безпеку життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 
під час навчального процесу. 

вересень 

 

2. Ознайомлення з  освітньою програмою закладу ЗДО на 2021-2022 
н.р. та його затвердження. 

3. Здійснення контролю за організацією дитячого харчування. 
Впровадження системи HACCР 

Засідання 2 
1. Здійснення контролю за станом освітньо-виховної роботи в ЗДО.  

  

2. Участь в організації  та проведенні Днів відкритих дверей для 
батьків, конференцій, букросингів.  

лютий 

ІІІ 

3.1 Аналіз дотримання лімітів та режиму 

економії виробничих ресурсів. 

березень 

2022 

директор 

завгосп 

  

3.2  Дотримання інструкцій з 

життєбезпеки, охорони життя та здоров’я  

дітей . 

Рівень дитячого травматизму. 

сестра медична 

старша , 

вихователь - 

методист 

  

3.3 Організація медико-педагогічного 

контролю за заняттями з фізичної 

культури. Організація піших переходів. 

сестра медична 

старша , 

вихователь - 

методист 

  

3.4  Підсумки конкурсу художніх робіт за 

творами Т.Шевченка «Відчуваєм красу  

Кобзаревого слова». 

вихователь - 

методист 

  

ІV  

4.1 Підсумкова діагностика рівня 

компетентностей дітей згідно вимог 

програми «Українське дошкілля» 

травень 

2022 

вихователь – 

методист, практичний 

психолог 

  

4.2  Стан збереження соціального майна. завгосп   

4.3 Обговорення та затвердження плану 

проведення літньо-оздоровчої компанії на 

2023 рік, підготовки до нового 

навчального року, осінньо-зимового 

періоду. 

директор, вихователь 

– методист,  завгосп 

  



3. Про результати контролю за харчуванням в ЗДО.  

Завдання 3 
1. Забезпечення контролю за організацією  заходів, спрямованих на 
збереження і зміцнення фізичного і психологічного здоров’я  
вихованців. 
2.Про роботу ЗДО влітку та проведення оздоровчого періоду. 
  

 
 
 
травень 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 
                   3. РОБОТА  МЕТОДИЧНОГО  КАБІНЕТУ 

№ з/п Заходи Термін проведення Відповідальні 

1. Продовжувати накопичувати інформаційні 

науково-  методичні матеріали в яких 

висвітлюються питання впровадження  програм 

«Українське дошкілля»  

протягом 
року 

Вихователь – методист 

педколектив 

2. Здійснювати ведення документації відповідно до 

примірної інструкції з діловодства у дошкільних 

навчальних закладах 

протягом 
року 

вихователь-методист 

3. Здійснювати роботу по упорядкуванню та 

підбору нового матеріалу з логіко математичного 

розвитку, дистанційних онлайн платформ із 

батьками для якісного впровадження  освітніх 

програм 

протягом 
року 

Вихователь – методист 
педколектив 

4. Поповнити методичний кабінет наочно – 

дидактичними посібниками, навчально – 

методичною літературою  

протягом 
року 

Вихователь – методист 
 

5. Упорядкувати матеріали: 

- по організації роботи з фізичного виховання; 

- по забезпеченню наступності в роботі ЗДО  і 

СЗШ-    по організації соціального      

патронату 

вересень 
2021р. 

Вихователь – методист, 
педколектив 

6. Добірка матеріалів для роботи дистанційно 

консультативного бюро для батьків «Обережне 

поводження дитини у суспільстві» 

вересень 
2021р. 

Вихователь – методист 

 

7. 
 

Організувати    виставки: 

 «Нові ідеї»; 

 «Готуємося до педради»; 

 «На допомогу вихователю»; 

 «Новинки методичної літератури»; 

вересень – травень 
Вихователь – методист 

педколектив 



8. Організувати педагогічні виставки, огляди, 
конкурси: 
- виставка-конкурс «Місто моє» (виробів 
декоративного мистецтва); 
- виставка-конкурс «Осінні фестини»; 
-виставка-огляд «Найкраще оформлення груп до 
різдвяних свят»; 
- конкурс на краще оформлення фізкультурного 
куточка; 
- конкурс «Цікавинки на вікні»; 
-дитячий фестиваль «фізкультурні змагання»; 
- огляд  - конкурс на кращу організацію роботи з 
питань БЖД та ЦЗ 

вересень, 
2021р. 
жовтень, 
2021р. 
 
грудень, 
2021р. 
 
березень, 
2022р 
квітень, 
2022р. 
 
 
травень, 
2022р. 
 
 
 

вихователь-методист, 

педагогічні рацівники 

10. Зібрати і впорядкувати наукові і методичні 

матеріали з проблеми «Інновації в ознайомленні 

дітей зі світом мистецтва» 

жовтень – листопад 
 2021р. 

вихователь – методист 

 

11. Передплата періодичних видань на 21 -22рік 

листопад  
2021р. 

вихователь – методист 
педколектив 

12. Підготувати методичні матеріали, дидактичні 

посібники з ОБЖД  

квітень  
2022р. 

вихователь – методист 
педагоги 

15. Розробити методичні рекомендації 
 для вихователів,  
Як формувати особистісну компетентність 
дитини. 
-Плекаємо особистість дошкільника, 

  «Стимулюємо рухову активність 

дошкільника» 

 Пас.гол,шах і мат-навчаємо дітей грати у 

спортивні ігри 

травень  
2022р. 

вихователь – методист 
вихователі 

          

3.1  Підвищення професійної компетентності педпрацівників. 

№ ЗМІСТ РОБОТИ Форма Термін Відповідаль Відмітка 



з/п роботи ний про 
виконання 

1. З метою підвищення 
ефективності 
педагогічної діяльності, 
адаптації до стилю 
роботи в ЗДО 
здійснювати 
індивідуальне 
консультування 
педагогів, які тільки 
приступили до роботи. 

консультува
ння 

упродовж року Директор 
вихователь 
- методист 

 

2. Забезпечення участі 
кожного педагога в 
роботі районних та 
садових методичних 
заходів,конференцій,ве
бінарів на онлайн 
платформах з метою 
підвищення їх 
теоретичного рівня та 
фахової майстерності 

згідно з 
планом 
роботи 
ЗДО 

упродовж року директор 
вихователь- 
методист 
 

 

3. Проведення 
пересувних виставок-
презентацій нової 
методичної літератури, 
кращого розвивального 
дидактичного 
матеріалу; огляд 
нормативних 
документів, новинок 
методичної літератури 
та фахової періодики. 

 1раз у 
квартал 
 

вихователь- 
методист 
 

 

4. З метою підвищення 
професійної 
майстерності  педагогів   
провести 
консультування 
педагогів: 

- Не заважай 

дітям грати-

приєднуйся; 

- онлайн 

платформи у 

роботі з 

батьками 

- замовчання 

дітей «діти-

дітям». 

консультува
ння 

 
 
 
 
Вересень,2021р. 
 
Грудень, 
2021р. 
Березень, 
2022р. 
 

 
 
 
 
 
вихователь 
- методист 

 
 
 
 
 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

З метою підвищення 
фахової майстерності 
педагогів та якості 
освітнього процесу та  
призначити наставників 
над молодими   
спеціалістами та 
організувати роботу у 

наставництв
о 

Упродовж року 
 
 
 
 
 
Вересень,2021р. 
 

директор 
вихователь-
методист 
 
 
 
 
Вихователь 

 
 
 
 
 
 
 
 



 напрямках:  

 методичні 
рекомендації 
щодо планування 
освітнього 
процесу за 
програмою 
розвитку дитини 
дошкільного віку  
«Українське 
дошкілля»; 

 фізкультурно-
оздоровча робота 
в дошкільному 
закладі; 

 Психологія дітей 
дошкільного віку. 

 показ занять за 
потребою 
вихователя; 

 пошуково-
дослідницька 
діяльність дітей 
дошкільного віку. 

 
 
Листопад, 
2021р. 
 
Січень, 
2022р. 
 
Лютий 
2022р. 
 
Квітень, 
2022р. 

- методист 
 
 
 
 
 
 
 
Вихователі 
ЗДО 
 
 

 

                                                3.2.  СЕМІНАРИ 
для вихователів 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний 

Реалізація компетентнісного підходу  до 
забезпечення до гармонійного розвитку 
особистості. 
1.Компетентнісний підхід як чинник 
модернізації змісту освіти. 
2.Модель професійної компетентності 
педагога в умовах наступності 
дошкільної та початкової освіти. 
3.Сучасні аспекти взаємодії  дитячого 
садка і сімї,щодо гармонійного розвитку 
особистості. 

 
 

листопад 

 
 

вихователь-методист 
Вихователі ДНЗ 

 

 Формування художньо-мовленнєвої 
компетентності дошкільників. 
1.Художньо-мовленнєва  діяльність дітей 
дошкільного віку її вплив на всебічний 
розвиток особистості. 
2.Робота з картиною в ЗДО, 
Інноваційні підходи. 

3.Вправляння освітніх технологій під час 

розвитку мовленнєвої творчості 

дошкільників. 

 
 
 
 

січень 

 
 

вихователь-методист 
Луцко Н.В. 

Вихователі ДНЗ 

 

Теоритмичні засади правового виховання 
дітей дошкільного виховання. 
1.Психолого педагогічні аспекти 
формування основ правової культури 
дошкільного віку. 
2.Цілі, завдання напрямки з правового 
виховання в дітей дошкільного віку. 
 

 
 
 
 

квітень 

 
 
 

вихователь-методист 
Луцко Н.В. 

Вихователі ДНЗ 



 
 

3.3.КОНСУЛЬТАЦІЇ  
для педагогічних працівників 

№ 
з/п 

 

ЗМІСТ РОБОТИ Термін Відповідальний Відмітка про 
виконання 

1. Наш помічник лепбук  Вересень, 
2021р. 

вихователь - методист  

2. Перші кроки в математику. Вересень, 
2021р. 

Практичі 
психологи 

 

3. Розвиваємо дітей за 
допомогою ТІКО-конструктора. 

Жовтень, 
2021р. 

вихователь – 
методист 

 

4. Музика зміцнює здоровя. Листопад, 
2021р. 

вихователь – 
методист 

 

5. Створення умов для 
виховання творчої особистості 
кожної дитини. 

Грудень, 
2021р. 

вихователь – 
методист 

 

6. Виховання відповідальності у 
дітей. 

Січень, 
2022р. 

вихователь – 
методист 

 

7. Професійне мовлення 
педагогів. 

Лютий, 
2022р. 

вихователь – 
методист 

 

8. Булінг у дитячому садку-міф 
чи реальність. 

Березень, 
2022р. 

вихователь – 
методист 

 

9. «Зарядка мозку» для 
майбутнього першокласника. 

Квітень, 
2022р. 

вихователь – 
методист 

 

 
             
 
 
 
              3.4. ВІДКРИТІ ПОКАЗИ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний Відмітка про 
виконання 

1 
 

2 
 

 
3 
 
4 

 
 
5. 
 
 
 
6. 

 

Інтегроване музичне заняття 
Інноваційна 
здоров’язбережувальна 
діяльність дошкільня 
Художньо-естетична діяльність  
Інноваційна особистість у 
пізнавальному світі гри  
Пізнавальний розвиток, з 
елементами логіко-математичної 
компетентності. 
Сенсорно –пізнавальні здібності 
наймолодших дошкільнят 
Інтегроване заняття 
Інновації в екологічному 
розвитку. 
 

листопад 
 

грудень 
 

 
січень 
 
лютий 
 
 
березень 
 
 
 
березень 

 

Мащенко Г.М. 
 

Матківська Л.З. 
 
Луцко Н.В. 

 
Граждан Л.Ю 

 
 

Гритченко Г.Я. 
 
 
 
Темнікова Л.Ф. 
 
Охрісько Г.М. 

 



 
7. 

8. 

 
квітень 
 
квітень 
 

 
Чехут Л.В. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.АТЕСТАЦІЯ, КУРСОВА ПЕРЕПІДГОТОВКА. 

 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 
Відмітка про 
виконання 

1. 

Забезпечити  своєчасну 
курсову  перепідготовку 
педагогічних працівників у 
2021-2022н.р. 
  

Упродовж 
2021-2022 
навчального року 
згідно плану 
курсової 
перепідготовки 

Вихователь-
методист. 
директор 
 

 

2. 

Всім працівникам брати участь 
у роботі методичних об’єднань, 
семінарів, семінарів-
практикумів, онлайн платформ. 

протягом року 
директор, 

вихователь-
методист 

 

3. 

Ознайомити педагогічний 
колектив із інноваціями у 
роботі, проводити огляд 
періодичних видань. 

1 раз в квартал 
педколектив, 
вихователь-

методист 

 

4. 
Довідкове бюро «Формуємо 
розвивальне середовище» протягом року 

Директор 
вихователь-

методист 

 

5. 
Виставка-презентація науково-
методичної літератури. 

жовтень 
вихователь-

методист 
 

6. 
Впровадження інноваційних 
технологій при проведенні 
логіко –математичної роботи. 

протягом року  
 

7. 
Вивчати систему роботи 
педагогів, які працюють в 
закладі і атестуються 

протягом року  
 

8. 
Систематично проводити 
оперативні наради, спрямовані 

жовтень-лютий 2022 директор 
 



на визначення системи 
педагогічних впливів, що 
забезпечують підвищення 
освітнього процесу. 

9. 

Створити мікроклімат 
педагогіки співробітництва. З 
метою підвищення фахової 
майстерності педагогів та 
якості освітнього процесу: 
проводити взаємовідвідування 
занять між колегами. 

березень 2022р. 
 
 
 

протягом року 

Директор 
вихователь-

методист 

 

Перспективний план – графік атестації педагогічних працівників 
на 2019-2024рр. 

 

П.І.П. Посада 
Фах за 
освітою 

Дата 
поперед
ньої 
атеста-
ції 

Підвищ
ення 
кваліфік
ації 
поперед
нє 

Чергова атестація 

20
20 

202
1р. 

202
2р. 

20
23 
р. 

202
4р. 

Мащенко 
Галина 
Миколаїв-
на 

музкерів
ник 

музкерів
ник 

22.03.2016 22.05.15. - 
чергов

а 
- - - 

Гритченко 
Галина 
Якимівна 

виховат
ель 

виховат
ель 

19.05.2019 01.06.18. - - - - 
чергов
а 

Жмурко 
Анна 
Богданівна 

виховат
ель 

виховат
ель 

- - - - - - - 

Граждан 
Лілія 
Юріївна 

виховат
ель 

виховат
ель 

31.03.20 05.04.19 
черго

ва 
- - - - 

Темнікова 
Людмила 
Федотівна 

виховат
ель  

музкерів
ник 

22.03.16 22.05.15 - 
чергов

а 
- - - 

Луцко 
Наталія 
Володимир
івна 

виховат
ель 

виховат
ель 

19.03.19 20.06.2018 -  - - - 
чергов

а 

Луцко 
Наталія 
Володимир
івна 

виховат
ель 

методис
т 

виховат
ель 

05.05.2019 20.06.2018 - - - - 
чергов

а 



Матківська 
Ліда 
Зіновіївна 

виховат
ель 

вчитель - - - - 
чергов

а 
- - 

Охрісько 
Ганна 
Михайлівн
а 

виховат
ель 

вчитель - - - - - - - 

Верера 
Ярина 
Андріївна логопед логопед - - - - 

чергов
а 

- - 

Мороз 
Галина 
Богданівна 

Практич
ний 

психоло
г 

психоло
г 

- - - 
чергов

а 
- - - 

Чехут 
Любов 
Володимир
івна 

виховат
ель 

вчитель - - - - - - - 

 
                              
 
                          3.6.  УДОСКОНАЛЕННЯ  ПРОФЕСІЙНОЇ 
                                                      ТВОРЧОСТІ 

ПЛАН  РОБОТИ  ТВОРЧОЇ ГРУПИ. 

№п/п Зміст роботи 
 

Дата Відповідальний 

1 
 
 

 Засідання дискусійного клубу Обговорення.  
1. Обговорення підготовки до процесу впровадження  етапу 
роботи інноваційної технології ТРВЗ в навчально-виховному 
процесі ЗДО 
3. Обміркування шляхів вирішення проблеми.  
4. Висловлення міркувань щодо форми представлення 
 Обговорення і схвалення плану роботи 
на  2021-2022н.р. 
Розподіл обов’язків.                                                  

вересень 
 
 

Керівник групи 
 

2. Індивідуальні форми роботи 
2.1.Поглибити роботу консультативно-інформаційного  бюро з 
питань проблематики і відповідно до потреби  на базі ЗДО 
"Роль і місце методів ТРВЗ у  
всебічному розвитку дитини на сучасному етапі» 

Протягом року  
 
Керівник групи 
члени творчої 
 групи 

3. Інформаційно-просвітницька робота 
3.1Методично-педагогічний  портфель напрацювань 
« ТРВЗ і сучасність» 
3.2 Оновити  картотеку методичних матеріалів та тематичних 
статей «Інноваційно-розвиваюче навчання для всіх» 
 

 
 
Травень 
 
 
Протягом року 

 
 
Керівник групи 
 



 

3.3. «Впровадження інноваційних технологій в освітній простір 
сучасного дошкільного навчального закладу».  
3.4.Аналіз та обговорення статей,надрукованих і фахових 
виданнях та впровадження у власну практичну роботу 
зпедагогічними кадрами та батьками 
3.5.Проблема самоосвіти:  
професійний розвиток педагогічних кадрів як засіб 
підвищення якості і інформаційно - методичного забезпечення 
освітньо-виховного процесу з питань творчо-розвиваючого та 
креативного розвитку(тематика відповідно до потреби 

 
 
 
Протягом року 
 
 
 
Протягом року 

4. Дослідницько-аналітична робота 
Все для навчання від «А» ло «Я» 
*- розробити систему дидактичних ігор 
*розробка конспектів інтегрованих занять і розваг. 

Протягом року  
 
Члени творчої 
групи: 

 
5. 

Круглий стіл «Інноваційна педагогічна технологія -ТРВЗ в системі 
дошкільної освіти» 

листопад 

 
6. 

Навчальний тренінг:«Використання нетрадиційних технік 
малювання у формуванні творчої особистості дитини» 

січень вихователі групи 
старшого 
дошкільного віку 

 
7. 

Робота з батьками: 
7.1. Анкетування,тестування 
7.2.Консультація та поради 
 « ТРВЗ та гра в сім’ї » 
 «Гра як засіб особистісно зорієнтованого навчання.» 

Жовтень 
Травень 
Листопад 
січень 

Члени творчої 
групи,вихователі 
всіх вікових груп 
Керівник групи 
 

 Теоретичний семінар 
«Впровадження трвз (теорії розвитку винахідницьких завдань) в 
освітньо-виховний процес дошкільного навчального закладу як 
засіб формування креативності дошкільника 

 лютий Керівник групи 
 

 
8. 

Ярмарок педагогічних  напрацювань: 
 «Виховання казкою» 
(обмін досвідом із питань підвищення грамотності 
дошкільників з питань розвиваючого навчання)  

квітень Члени творчої 
групи, 
вихователі груп 
ЗДО 

 
9. 

Сесійно-дистанційне спілкування 
« Я закликаю до розмови» на форумі сайта «Класна оцінка» з 
питань  використання інноваційних підходів до розкриття творчих 
здібностей дитини через ігрову технологію ТРВЗ. 

Протягом року 
 
 
 

Керівник групи 
 
члени творчої групи 
 

 
10. 

 Підсумок роботи  
 Мета: проаналізувати з педагогами період роботи творчої групи 
від початку до кінця.  
Надати можливість оцінити свою діяльність, проаналізувати 
успіхи і невдачі.Зробити психологічну характеристику власного 
особистісного розвитку, усвідомлено відноситись до цього 
досвіду і самоаналізу. Відібрати для подальшої роботи ті 
педагогічні методи й прийоми, які дали найкращі результати.  
Алгоритм проведення: 
1.Підсумково – аналітична бесіда.  
2.Самоаналіз роботи над проблемою кожного члена творчої 
групи.  
3.Анкетування педагогів « Оцінка роботи в творчій групі».  
4.Підведення підсумків та окреслення результатів роботи творчої 
групи.  

 
травень 

 
Керівник групи. 
 



                                         3.7. САМООСВІТА 

1. Вивчати нормативні  документи з питань 
навчання  та  виховання  на  нарадах  при  
завідувачі. 

протягом 
року 

директор 

2. Діагностувати педагогів з метою визначення 
рівня їх підготовленості, їх запитів, інтересів, 
можливостей 

Вересень, 
2021р. 

вихователь-методист, 
пр.психолог 

3. Скласти індивідуальні плани роботи із 
самоосвіти 

Вересень, 
2021р. 

 

вихователь-методист 

4. Обговорення новинок методичної літератури 
та матеріалів періодичних видань 

Протягом року Вихователь-методист, 
завідувач 

5. Самостійне вивчення і детальне з’ясування 
концептуальних положень  редакції 
оновленого Базового компонента дошкільної 
освіти 

протягом року педагогічні працівники 

6. З метою обміну досвідом забезпечити 
відвідування педагогами   методичних 
об’єднань, онлайн платформ . 

протягом 
року 

вихователь-методист 

7. Слідкувати за педагогічними інноваціями в 
дошкільній освіті та організовувати їх 
обговорення на педагогічних годинах в ZOOM 

протягом 
року 

вихователь-методист 
 

8. Систематично опрацьовувати методичні 
інформаційні листи з питань оновлення змісту 
дошкільної освіти 

протягом 
року 

 

вихователь-методист 
 

9. Кожний педагог  у  навчальному  році 
поглиблено  працює, накопичує та  
систематизує 

протягом 
року 

 

Вихователі 

 теоретичний  та  практичний  матеріал з 
обраної  науково – методичної  теми. 

  

10. З метою підвищення фахової майстерності 
педагогів вдосконалити шляхом самоосвіти: 
- програму розвитку дитини дошкільного віку 
«Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О. І., 
О.В.Низьковської) 
 

протягом 
року 

 

вихователь-методист, 
педагоги 

 



11. З метою самоосвіти опрацювати: 
- Форми та методи дистанційної  взаємодії 
дошкільного закладу з батьками; 
- Інноваційні підходи щодо впровадження  
особистісно-орієнтовної моделі навчання, 
розвитку креативного мислення у дітей. 

протягом 
року 

вихователь-методист 

12. Взаємовідвідування занять,      режимних 
моментів  молодими спеціалістами 

протягом 
року 

вихователь-методист 

13. Провести діагностику рівня теоретичних та 
практичних знань, умінь педагогів, необхідних 
для співпраці з дітьми, родинами, професійний 
розвиток 

Травень, 
2022р. 

 
 

 

вихователь-методист 

14. Вивчення та обговорення нормативних 
документів, упровадження їх в навчально-
виховну роботу 

протягом 
року 

завідувач 

 
                

3.8.Вивчення, узагальнення і поширення  педагогічного досвіду. 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. 

Продовжувати впроваджувати практику 
роботи елементи перспективного 
педагогічного досвіду, рекомендованого 
методичним кабінетом управління 
освіти. 

протягом року вихователь-методист  

2. 
Заслухати звіти педагогів про роботу 
над проблемною темою. 

травень 2022   

3. 
Матеріали досвіду зібрати в 
методичному кабінеті, оформити 
ілюстративний матеріал. 

   

 
                                  3.9.  Виставки дитячих робіт 

№ ЗМІСТ РОБОТИ 
Термін 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка про 
виконання 

1. Конкурс дитячих робіт «Як зберегти життя 

на землі» ( в різних техніках) 

Вересень. 

 

вихователі  

2. Виставка дитячих малюнків  

« Увага! Діти на дорозі» 

Вересень, 

 

вихователі  

3. 

 

Виставка «Осінні фестини» Жовтень, 
 

вихователі  

4. Подружімось із пташками Листопад, 

 

вихователі  



5. 

 

Виставка малюнків «Зимові пригоди» Грудень, 

 

вихователі  

6. Різдвяна свічка Січень, 

 

вихователі  

7. 

 

 Провести конкурс «Я в космосі» Лютий, 

 

вихователі  

8. «Океан – який він». Березень, 

 

вихователі  

9. 

 

Малюнок на асфальті «Моя сімя моя 

гордість»  

Квітень, 

 

вихователі  

10. Любі матусі й рідненькі бабусі Травень, 

 

вихователі  

11. Я щаслива дитина. 1 червня, 

 

вихователі  

                 
                    3.10.   Діагностика, моніторингові дослідження 

№з/п Зміст роботи Термін 
проведення 

Відповідальний Форми роботи Відмітки про 
виконання 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моніторингове 
дослідження  
рівня дослідження рівня 
засвоєння програмового 
матеріалу 
дошкільниками 
відповідно  до Базового 
компоненту дошкільної 
освіти та освітньої 
програми ЗДО  
на початку 2021-
2022н.р. 
Моніторингове 
дослідження  
рівня дослідження рівня 
засвоєння програмового 
матеріалу 
дошкільниками 
відповідно  до Базового 
компоненту дошкільної 
освіти та освітньої 
програми ЗДО  
на кінець 2021-2022н.р 
Вивчення роботи та 
професійної 
компетентності 
педагогічних працівників 
що атестуються. 

Жовтень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Травень 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
вихователь-
методист 
практичний 
психолог 
вчитель 
логопед 
вихователі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
вихователь-
методист 
практичний 
психолог 
вчитель 
логопед 
вихователі 
 
 
 
 
 

Вивчення 
аналіз  
та 
узагальнення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вивчення 
аналіз  
та 
узагальнення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
3. 

 
 
 
 
 
 
 
Протягом року 

 
 
 
 
 
 
 
Директор 
вихователь-
методист 

 
 
 
 
 
Вивчення 
аналіз та 
узагальнення 
досвіду 
роботи 

 
 
 
   
 
          4.  АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

 
4.1. Створення розвивального життєвого простору дитини. 

 

№ 

з\п 
Зміст роботи Термін Відпові-

даьні 
Викон. 

Адміністративний контроль 

1. Здійснити комплектування ЗДО педагогічними 
кадрами та обслуговуючим персоналом 

до 01.09. 

 

директор  

2. Перевірка готовності приміщень ЗДО до нового 

навчального року 

до 01.09. 

 

директорзав

госп 

 

3. Контроль за готовністю ЗДО до зимового періоду Жовтень 

 

директорзав

госп 

 

4. Оперативний контроль за роботою структурних 

підрозділів 

постійно директор  

5. Контролювати роботу комірника : 

- завезення, збереження продуктів 
харчування; 

- додержання строків реалізації, вхідного 
контролю якості продуктів; 

- ведення бракеражної документації 

щомісячно директор  

6. Контролювати роботу кухаря: 

- закладку продуктів харчування; 
- якість приготування страв; 
- технологія приготування страв; 
- норма видачі порцій; 
- дотримання санітарно – гігієнічних вимог при 

обробці продуктів харчування; 
- виконання інструкцій з охорони праці 

щомісячно директор  

7. Контролювати роботу завгоспа щодо: 

- економічного використання миючих та 
чистячих засобів; 

- за своєчасним ремонтом меблів та 
сантехнічного обладнання; 

- за виконанням режиму економії 
електроенергії, тепла 

- перевірки стану електрообладнання та 
електропроводки 

щомісячно директор  

8. Контролювати роботу пральні: щомісячно директор  



- наявність та дотримання графіка зміни 

білизни, якість прання білизни; 

- дотримання норм витрат миючих засобів; 

- збереження обладнання; 

- виконання інструкцій з охорони праці 

9. Перевіряти якість прибирання приміщень ЗДО щотижня директорзав

госп 

 

10 Аналіз захворюваності дітей щокварталь-но диретор  

11 Аналіз відвідування дітьми ЗДО щокварталь-но директор  

12 Аналіз виконання норм харчування щомісячно директор  

13. Контроль за надходженням батьківської плати щомісячно директор  

14 Своєчасне проходження медичного огляду 

працівниками ЗДО 

2 рази на рік директор  

15 Проведення інструктажів з питань безпеки 

життєдіяльності 

щокварталь-но Заст.зав. 

госп., 

вихователь-

методист 

 

16 Проведення профілактичних випробувань 

спортивного та ігрового обладнання 

до 01вересня 

 

Вихов.- мет.  

17. Контроль за дотриманням правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

протягом року директор  

                                   4.2.Інструктажі 

№з/п Посада Вступний вид 
інструктажу 

На робочому 
місці вид 
інструктажу  

Термін 
виконання 

відповідальний 

1 Педпрацівники При 
поступленні на 
роботу 

2 рази на рік 01.12.21р. 
01.06.22р. 

директор 

2 Помічник 
вихователя 

При 
поступленні на 
роботу 

щоквартально 01.09.21р. 
01.12.21р. 
02.03.22р 
01.06.22р. 

директор 

3 Завгосп При 
поступленні на 
роботу 

2 рази на рік 01.12.21р. 
01.06.22р 

директор 

4 Кухарі При 
поступленні на 
роботу 

щоквартально 01.09.21р. 
01.12.21р. 
02.03.22р 
01.06.22р 

директор 

5 Підсобний 
працівник 

При 
поступленні на 
роботу 

щоквартально 01.09.21р. 
01.12.21р. 
02.03.22р 
01.06.22р 

директор 

6 Машиніст по 
пранню білизни 

При 
поступленні на 
роботу 
 

щоквартально 01.09.21р. 
01.12.21р. 
02.03.22р 
01.06.22р 

директор 

7 Двірник При 
поступленні на 
роботу 
 

щоквартально 01.09.21р. 
01.12.21р. 
02.03.22р 
01.06.22р 

директор 



8 Робітник по 
біжучому ремонту 

При 
поступленні на 
роботу 
 

щоквартально 01.09.21р. 
01.12.21р. 
02.03.22р 
01.06.22р 

директор 

 
 
                         4.3ПЛАН  МЕДИЧНОЇ  РОБОТИ 

 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

1. Організаційна робота 

1.1 Вести постійний контроль за станом 

здоров'я дітей, керуючись чинним 

законодавством, нормативними правовими 

актами органів охорони здоров'я, освіти та 

науки. 

Постійно директор  

1.2 Провести аналіз стану здоров'я дітей по 

даним медичних оглядів і звітних форм № 

85-К. 

01.10.2021- 

03.06.2022 

Лікар, медсестра  

1.3 Брати участь в педрадах, на які виносяться 

питання оздоровлення і фізичного 

виховання дітей. 

Згідно плану Лікар, медсестра  

1.4 Проведення наради та засідання круглого 

столу з питань стану здоров'я та нервово - 

психічного розвитку, захворюваності дітей. 

1 раз на місяць Лікар, медсестра  

1.5 Брати участь у нарадах, конференціях, 

методичних об'єднаннях, що проводяться в 

дитячій поліклініці  

Постійно Лікар, медсестра  

1.6 Аналізувати стан захворюваності дітей з 

педагогами ЗДО. 

1 раз на місяць Лікар, медсестра  

1.7 Своєчасно оформляти звітно-облікову 

документацію, в порядку встановленому 

МОЗ України. 

Постійно Лікар, медсестра  

1.8 Контролювати чітке виконання санітарно-

гігієнічного режиму в ЗДО, записувати 

результати перевірки в санітарні журнали 

груп та інформувати завідуючу. 

Постійно Лікар, медсестра  

1.9 Здійснювати постійний контроль за 

організацією та якістю харчування дітей. 

Постійно Лікар, медсестра  

1.10 Контролювати санітарний стан харчоблоку, 

додержання особистої гігієни його 

працівниками, доведення їжі до дітей, 

організацію харчування дітей в групах, 

якість продуктів харчування, правильність 

їх зберігання, дотримання строків 

реалізації. 

Постійно Лікар, медсестра  

2. Лікувально-профілактична робота. 

2.1 Здійснювати контроль за здоров'ям дітей 

протягом дня. 

Постійно Лікар, медсестра  

2.2 Проводити поглиблений огляд дітей з 

антропометричним вимірюванням. 

1 раз на місяць      

1 раз на квартал 

Лікар, медсестра  



№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

2.3 Призначити дітям групу здоров'я, групу з 

фізичної культури. 

Вересень, 

2021р. 

Лікар, медсестра  

2.4 Контролювати наявність та ведення 

"Листків здоров'я". 

Постійно Лікар, медсестра  

2.5 Проводити диспансерні огляди дітей. Згідно плану дит. 

п-ки. 

Лікар, медсестра  

2.6 Надавати первинну медичну допомогу. Постійно Лікар, медсестра  

2.7. Проводити огляд дітей на педикульоз 1раз в тиждень медсестра  

2.8 Здійснювати систематичний контроль за 

загартуванням дітей в групах, враховуючи 

віковий показник. 

Постійно Лікар, медсестра  

2.9. Здійснювати контроль за харчуванням 

дітей, вести бракеражні журнали і 

документацію з організації харчування. 

Постійно Лікар, медсестра  

2.10. Контролювати використання і збереження 

дезінфікуючих засобів та проведення 

дезінфекції в ЗДО. 

Постійно Медсестра  

2.11. Здійснювати медичний контроль за 

проведенням фізкультурних занять з 

веденням протоколу медико-педагогічного 

контролю. 

Постійно Медсестра  

2.12. Вести роботу з вимірювання показників 

фізичного розвитку дітей. 

2 рази на рік у 

кожній віковій 

групі 

Лікар, медсестра  

2.13. Вести контроль за всіма загартовуючими 

заходами. 

Постійно Лікар, медсестра  

2.14. Здійснювати контроль за санітарним 

станом майданчиків та організацією 

проведення прогулянок. 

Постійно Медсестра  

3.Організація харчування 

3.1 Ведення нагляду за виконанням санітарно-

гігієнічних правил приготування їжі та 

кулінарною обробкою продуктів.. 

Постійно медсестра  

3.2 Участь у складанні перспективного і 

щоденного меню. 

Постійно медсестра  

3.3 Перевірка якості приготовленої їжі та 

ведення за формою бракеражного 

журналу. 

Постійно медсестра  

3.4 Підрахунок калорійності,  а також солей і 

співвідношення інгредієнтів у раціоні. 

Контроль за закладкою продуктів. 

Постійно медсестра  

3.5 Контроль за зберіганням і термінами 

реалізації продуктів,  що швидко псуються. 

Постійно медсестра  

3.6 Контроль за годуванням дітей і 

дотриманням методики проведення цього 

процесу 

Постійно у перші 3 

дні 

медсестра  

4. Протиепідемічна робота 

4.1 Контроль за санітарно-гігієнічним режимом 
згідно з інструкцією. Постійний контроль за 

Постійно Лікар, медсестра  



№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

зберіганням та використанням 
дезінфекційних і миючих засобів. 

4.4 Проведення протиепідемічних та 

загартувальних заходів щодо боротьби з 

грипом та іншими респіраторними 

захворюваннями. 

Постійно Лікар, медсестра  

4.5 Контроль по групах за прийманням дітей 

вранці 

Постійно Лікар, медсестра  

4.6 Суворий контроль за строками 

проходження персоналом медогляду. 

Постійно Лікар, медсестра  

4.8 Навчання технічного персоналу методиці 

проведення хлорного режиму. 

Постійно Лікар, медсестра  

5. Санітарно-гігієнічна робота 

5.1 Контроль за санітарним станом приміщень, 
ігрових 
майданчиків. 

Постійно Лікар, медсестра  

5.2 Контроль за повітряно-температурним 

режимом, аерацією приміщень 

Постійно Лікар, медсестра  

5.3 Контроль за виконанням співробітниками 
правил 
особистої гігієни 

Постійно Лікар, медсестра  

5.4 Контроль за своєчасною зміною постільної 

білизни, рушників. 

Постійно Лікар, медсестра  

5.5 Контроль за проведенням генеральних  

прибирань та розподілом  обов'язків серед 

технічного персоналу 

Постійно Лікар, медсестра  

5.6 Контроль за пранням та обеззаражуванням 

білизни, за методикою миття та дезінфекції 

посуду по групах 

Постійно Лікар, медсестра  

5.7 Огляд дітей диспансерної групи за їхнім 

профілем лікарями-спеціалістами під час 

відвідування ними дитячого закладу. 

Постійно Лікар, медсестра  

6.Санітарно-просвітницька робота 

6.1 Проводити інструктаж з батьками дітей, які 

поступають в ЗДО. 

При поступленні Лікар, медсестра  

6.2 Проводити бесіди та консультації з 

батьками та працівниками з питань 

раціонального харчування дітей, 

промсанітарії , профілактики простудних та 

інфекційних захворювань. 

Постійно Лікар, медсестра  

6.3 Проаналізувати санітарно -гігієнічний 

куточок, де розміщувати пам'ятки, 

брошури, журнали, стінні газети, 

повідомлення про наявність просвітницької 

літератури. 

До 

 10.09.2021р. 

Медсестра  

 
               5. ОРГАНІЗАЦІЙНО – ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА. 



                        5.1Робота з батьками 

№з/п Зміст роботи Термін 
Відповідаль - 

ний 
Примітка 

Групові  батьківські  збори 

Ранній вік 

1. 1. «Крокуємо з малечею дорогою 
адаптації» ZOOM платформа 
1.  Особливості адаптації дитини до 
дошкільного  закладу . 
2.Обговорення педагогічних ситуацій 
щодо проблеми адаптації дитини до 
дитячого садка. 
3. «На варті здоров’я». 
4. Вибір батьківського комітету. 
 

Вересень 
 

Вихователі груп 
раннього віку 

 

2. Роль гри для розвитку дітей раннього 
віку» ZOOM платформа 
1.Гра – головний засіб розвитку і 
виховання дошкільників. 
2. Психологічні ігри та вправи для 
батьків. 
3.Обговорення проблемних питань. 
 
 

лютий 
 

Вихователі груп 
раннього віку. 

 

3. Літнє оздоровлення дітей» ZOOM 
платформа 
1. Результативність навчального року. 
2. Створення умов для ефективного 
оздоровлення та БЖД в дитячому 
садочку. 
3. Рекомендації щодо до літнього 
оздоровлення дитини в родині. 
 

Травень, 
 

Вихователі груп 
раннього віку 

 

Молодший дошкільний вік 

   № 
з/п 

 

Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

1. Дитячий садок – дім добра та любові» 
ZOOM платформа 
1. Ознайомлення з завданням навчання і 
виховання дітей відповідно до 
Комплексної програми розвитку дитини 
дошкільного віку  
2.Ділові ігри батьків. 
3.Вибір батьківського комітету. 
 
 

Вересень. 
 

  

2. «Здоровим будь!» ZOOM платформа 
1.Впровадження 
здоров'язбережувальних, 
здоров'язміцнюючих технологій в 
освітній процес 
2. Рекомендації щодо загартування та 
профілактика ГРВІ Viber 
3.Підготовка до новорічних свят 
 

Лютий   

3. На порозі   літнього Травень   



оздоровлення» 
1.Результативність навчального року. 
Viber 
2.Оздоровлюємо дітей разом з батьками. 
Viber 
3.Попередження дитячого травматизму в 
літку. Viber 
 
 

 

                                                             Середній дошкільний вік 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

1. « Пізнання світу» ZOOM платформа 
1. Основні напрямки навчально-
виховного розвитку дітей в дошкільному 
закладі. 
2. «Дерево цілей групи»  
3. Вибори батьківського комітету. 
 

Вересень. 
 

Вихователі 
груп 

 

2. «Здоровим будь!» 
1.Загартування та профілактика ГРВІ 
Viber 
2.Здоров'язбережувальні, 
здоров'язміцнювальні заходи 
консультування   Viber 
3.Підготовка до новорічних свят 
  
 

Лютий. Вихователі 
 груп 

 

3. Яскраві барви теплого літа» 
 1.  Результативність Viber 
навчального року. 
2.Як організувати літній відпочинок дітей. 
Viber 
3.Попередження дитячого травматизму 
влітку. Viber 
 

Травень, 
 

Вихователі 
груп 

 

Старший дошкільний вік 

1. «Подаруймо дитині любов та 
піклування» ZOOM платформа 
1.Основні напрямки освітнього процесу в 
поточному навчальному році. 
2.Психологічні ігри та вправи. 
3.Тестування «Методи родинного 
виховання». Viber 
 

Вересень, 
 

Вихователі 
груп 

 

2. «Як підготувати дитину до школи» 
1.Особистість випускника дитсадка: 
базові якості. Viber 
2.Батьківська скринька Viber 
3.Пам’ятка для батьків «Корисні поради 
для мами і тата». Viber 

лютий, 
 

Вихователі  
груп 

 



3. «Літній відпочинок»  
1.Результативність навчального року. 
Viber 
2.Як організувати літній відпочинок дітей. 
Viber 
3.Попередження дитячого травматизму 
влітку. Viber 
 

Травень, 
 

Вихователі 
груп 

 

                               Консультації для батьків 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка про 
виконання 

1. 
Дитяча агресивність та її причини. 
Viber 
 

вересень Практичний псилог  

2. 

Самостійність дитини під час 
виконання  домашніх завдань.Де 
межа? Viber 
 

жовтень Луцко Н.В.  

3. 
Фантазування та дитяча 
брехня.Думки фахівців. Viber 

листопад Гритченко Г.Я.  

4. 

 
Дитячий егоїзм та як його 
подолати. Viber 
 
 

грудень Граждан Л.Ю. 

 
 
 
 

5. 
Сім’я — перше потужне джерело 
впливу на дитину. Viber 

січень ЛуцкоН.В.  

6. 
Причини самостійності дитини. 
Viber 

березень Біла Г.В.  

7. 
Обережно кліщі. Viber 
 

квітень Темнікова Л.Ф.  

8. 
Формування у старших 
дошкільників позитивного 
ставлення до школи 

травень Біла Г.В.  

 
 
                                                                                                
ЗАТВЕРДЖУЮ                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ                         Директор                   
О.І.Поліщак                 Директор               Біла  Г.В.                                                                                                                             

                                                                                                        
 

 ПЛАН  СПІЛЬНОЇ  РОБОТИ  ліцею  № 57 ТА  ЗДО №144.   

№ з\п Зміст роботи Термін 
виконання 

Відпові-
дальний 

Відмітка про 
виконання 

1. Комплектування старших груп згідно з 
«Положенням про дошкільний заклад», 
Закону «Про дошкільну освіту» 

серпень-
вересень 

 

директор 
 

2. Вивчення державних вимог щодо 
формування фізичної, психологічної, 
соціальної та особистісної компетенції дітей 
6-ти річного віку. Ознайомлення з 
Державними стандартами і програмою 1 

вересень 
 

Директор 
методист 

вихователі 

 



класу початкової освіти. 

3. Вивчення нормативно-правової бази 
забезпечення якісного освітнього процесу з 
підготовки дітей до навчання в школі 

вересень та 
протягом року 

директор 
методист 
вихователі 

 

4. 
Складання та затвердження спільного плану 
наступності в роботі ЗДО і школи: 

- обговорення і затвердження спільного 
плану роботи на рік; 

- аналіз виконання плану роботи, 
перспективи на наступний рік 

вересень, 
 

заст. 
директора 

школи, 
вихователь-

методист ДНЗ 

 

5.   Провести відео презентацію екскурсії для 
старших дошкільників школи: 
- знайомство з класом та вчителькою; 
- знайомство з етнографічною 
народознавчою кімнатою (музеєм); 

- знайомство з бібліотекою; 

- знайомство з їдальнею; 

- знайомство зі спортивною та актовою 
залою; 

- знайомство з майстернею 

 
вересень, 
жовтень, 
листопад, 
грудень, 
січень, 

 
лютий, 

 

 вихователь-
методист ЗДО, 
 
вихователі 
старших груп 

 

6. використовувати в освітній роботі сюжетно-
рольові ігри: "Школа", "Бібліотека" та ігри 
іншої шкільної тематики; 
 

протягом року вихователі 
старших груп  

7. 
Провести відео відвідування уроків читання 
добукварного періоду, математики, навчання 
грамоти, фізкультури, музики та 
проаналізувати переглянуту діяльність учнів 
- вихованців ЗДО. 

жовтень, 
листопад  

лютий  

 
 вчителі, 

вихователь-
методист  

 



8. Запросити вчителів в ZOOM платформу на 
заняття: 

- на початку року – з метою знайомства з 
дітьми старшої групи і ознайомлення з 
методами і прийомами роботи з ними 

- у другій половині року – з метою 
ознайомлення з рівнем одержаних знань, 
умінь, навичок і творчих здібностей дітей 
ЗДО з:  

- мовленнєвого спілкування (з елементами 
грамоти), 

- логіко-математичного розвитку,  

- фізичного розвитку, 

- музичного розвитку в ЗДО 

та проаналізувати діяльність вихователя та 
дітей старшого дошкільного віку 

березень-
квітень, 

 

вихователь-
методист, 
вихователі 

ЗДО 

 

9. Провести засідання педагогічної ради у ЗДО 
у з участю вчителів  початкової школи ZOOM 
платформа 

Лютий, 
 

вчителі, 
вихователь-

методист 

 

10. Провести спільну конференцію педагогів 
ЗДО і школи «За крок до школи» ZOOM 
платформа 

 

квітень 
 

директор, 
вчителі, 

практичний  
психолог, 

вихователь-
методист.  

 

11. Оформлення батьківських куточків з 
матеріалами-порадами щодо підготовки 
дітей старшого дошкільного віку до навчання 
в школі 

ІІІ квартал 
 

вихователі 
  

12. Конкурс дитячих малюнків «Скоро я піду до 
школи».Facebook 

березень, 
 

вихователі 
 

13. Настановні збори для батьків майбутніх 
першокласників «На порозі школи». ZOOM 
платформа 

березень, 
 

директор завуч 
школи  

 
 
 
5.2. Взаємодія закладу з установами  і організаціями. 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний  Відмітка про 



з/п виконання  
 

виконання 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
5. 

Співпраця з ліцеєм №57: 
   -Забезпечити 
взаємовідвідування відео занять 
в дошкільному закладі та відео 
уроків у ліцеї №57 учителями та 
вихованцями; 
   - Організувати відео екскурсію 
дошкільників у школу: 
  - Свято першого дзвоника;  
- Свято прощання з буквариком; 
- Свято останнього дзвоника; 
- Ознайомити  дітей старшої 
групи з будівлею та територією 
школи. 
   
 
Провести бесіду в ZOOM 
платформі 
 на педагогічній раді з вчителями   
початкових класів і вихователями 
за круглим столом «Готовність 
дошкільнят до школи" 
 
Співпраця з палацом 
ім.Г.Хоткевича: 
 - запросити представників 
організованих гуртків на 
батьківські   ZOOM платформи 
 
Співпраця з видавництвом 
журналу "Ангелятко" 
  -запрошення для участі у 
Різдв'яних і Великодніх святах. 
 
Співпраця з дитячим ляльковим 
театром: 
  -перегляд театралізованої 
діяльності в ЗДО 
 
Співпраця з церквою: 
-проведення занять у середній та 
старшій групах з християнського 
виховання сестрою милосердя; 
   
Співпраця з дитячою бібліотекою. 
- відвідування бібліотеки дітьми 
старшої групи. 
- візит бібліотекарів до ЗДО з 
природничо-пізнавальною 
годиною. 
- театралізоване дійство  
 
 

 
 
продовж року 
 
 
 
 
 
09.2021р. 
05.2022р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
травень 
 
 
 
 
 
 
 
 
упродовж року 
 
 
 
 
 
 
січень, квітень 
 
 
 
 
 
листопад-квітень 
 
 
 
 
упродовж року 
 
 
 
 
січень-серпень 
 

 
 
 
 
 
 
 

вихователь-
методист 
вихователі старшої 
групи 
 
вихователі старшої 
групи 
 
 
 
 
 
 
 
 
вихователі старшої 
групи 
вчителі молодших 
класів 
 
 
 
вихователь-
методист 
 
 
 
 
 
 
вихователь-
методист 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
монахиня 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
жовтень 
 
 
листопад 
 
 
 
квітень 
 
 
 

 
 
вихователі 
директор 
 
 
 
 
 
вихователі старшої 
групи 
бібліотекарі 
 
 
 
бібліотекарі 
 
 

 
               Робота з батьками майбутніх першокласників 
   

№ з/п Заходи Термін 
Відпо- 
відаль- 

ний 
Примітка 



1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

 
 

   6. 
 
 
 
 

7. 
 

8. 

Зустріч батьків дітей з учителями початкових 
класів ліцею №57 ZOOM платформа 
 
Ознайомлення із станом родинного виховання в 
сім’ях. 
Запрошувати батьків на семінари, педради відео 
Viber 
Робота консультпункту для батьків щодо 
підготовки дітей до школи: 
«Допоможемо завтрашньому школяреві». . Viber 
«Фізіологічний розвиток та шкільна успішність». . 
Viber 
Партнеські взаємодії з сімєю: 
Телефонний звязок; 
Консультації . Viber 
експрес інформації; 
батьківські куточки. 
Рівень та показники готовності дітей до навчання 
в школі. 
Організовувати онлайн виставки новинок 
методичної літератури по навчанню і вихованню 
дітей шестирічного віку. 

Жовтень, 
Протягом 

року 
 
 
 

-//- 
Протягом 

року 
-//- 

 
-//- 

 
 
 

Травень, 
 

Протягом 
року 

Директор 
-//- 

 
 
 
 

Виховат. 
Психолог 

 
Виховат. 
Ст..груп 

 
-//- 

 
 

Вихов.-
методист 

-//- 

 

5.3.План проведення масових заходів, дійств. 
 

№ 
з/п 

Тематика свят та розваг Група 
Термін 

виконання 
Вид робіт 

Відмітка про 
виконання 

1 
 
 
 
2 

«Чарівні казки Клена» за 
мотивами казки 
В.Сухомлинського 
«Безпека на дорозі» 

середня 
 
 
 
старша 

вересень 

музично 
спортивна 

розвага 

 

3 

4 

"Веселий ярмарок» 

Осіння казка «Часничок для 
борщику» 

старша 

 
середня 

жовтень 

свято  

5 
 
 
6 

"Україна, мова, мати нас 
повік не розєднати» 
«Чому не приходить Зима?» 

старша 
 
 
молодша 

листопад розвага  

7 
 
 
 
 
 

8 

"Щедрий Угодник над нами 
витає» 
 
 
 
"Готель «Рукавичка»» 

середня 
 
 
 
 
старша 

грудень 

свято 
 
 
 
 
свято 

 

9 "Святий вечір ступає у дім» 
ОБЖ «Сніговик» 

старша 
 
молодша 

січень розвага  

10 
 

11 

"Зима з весною 
зустрічається" 
"Серцем почути весну". До 
дня народження Л.Українки. 

старша 
 
середня 

лютий 

розвага 
 
розвага 

 

12 
 
13 

"Колобок в гостях у дітей" 
"Ми вшановуєм пам'ять 
Шевченка" 

молодша 
 
старша 

березень 

спортивна 
розвага  
 
розвага 

 



14 Родинне свято «На 
Великдень зберемось 
родиною» 

старша 
квітень 

розвага  

15 

 
16 
 
 
 
17 
 
 
18 

"Маму радо привітаєм" 

"Люба моя матуся я до тебе 
серцем горнуся" 

"Дюймовочка і її друзі 
зустрічають свято матусі" 

"Три люблячі серця" 

ранній вік 

молодша 

 

середня 

 

старша 

травень 

 

 

свято 

свято 

 

свято 

 

свято 

 

19 "Літо – пора розваг" молодша 
червень 

музично-
спортивна 
розвага 

 

20 "Казка про неслухняного 
півника" 

середня 
липень 

Казка з 
ОБЖ 

 

21 "Ми маленькі українці» старша 
серпень 

спортивна 
розвага 

 

 

Фізкультурно - оздоровча робота 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні Примітка 

І. Робота з педагогами 

1 Здійснювати контроль за організацією 
та якістю проведення ранкової 
гімнастики, фізкультурних занять 

протягом 
року 

Директор 
вихователь-

методист 

 

2 Удосконалювати та 
урізноманітнювати систему засобів 
фізичного виховання дітей: проводити 
традиційне та нетрадиційне 
загартування дітей, втілювати 
гігієнічне виховання засобами гри та 
художньої літератури 

протягом 
року 

вихователь-
методист 

вихователі 

 

3 Забезпечити здійснення оптимального 
рухового режиму протягом дня 

протягом 
року 

вихователі  

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 

вихователі 
  

 

5 Проводити нетрадиційні методи 
оздоровлення:рефлексотерапію 
дихальну гімнастику, звукотерапію. 

постійно 
 
 

вихователь-
методист 

 

ІІ. Робота з дітьми 



1. Забезпечення здорового способу життя 

1 Створити умови для оптимальної 
адаптації дітей до умов ЗДО 

протягом 
року 

вихователь-
методист 

практичний 
психолог 

вихователі   

 

2 Дотримуватися режиму дня протягом 
року 

вихователь-
методист 

практичний 
психолог 

вихователі  

 

3 Забезпечити 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 Забезпечити максимальне 
перебування дітей на свіжому повітрі 

протягом 
року 

вихователі   

7 Проводити повний обсяг форм 
фізичного виховання, передбачений 
програмою «Українське дошкілля», 
дотримуючись рекомендацій щодо їх 
тривалості, насиченості динамічним 
компонентом, застосування елементів 
коригуючої гімнастики, умов 
проведення                                   -  
заняття з фізкультури;              - 
ранкова гімнастика;                   - 
гігієнічна гімнастика після денного сну;                                  
-  рухливі ігри;                               -  
рухливі розрядки під час ігрової 
діяльності  у приміщенні у вигляді 
короткочасних (1-2 хв.) стрибків, 
підскоків тощо;              -  фізкультурні 
хвилинки;             -  фізкультурні паузи;                   
-  пішоходні переходи;                 - 
спортивні розваги, свята, змагання 

щоденно 

 

 

 

 

 

 

 

 

за потребою 

 

 

 

1р. на 
тиждень   2-3 

р/місяць 

вихователі 

музичні керівники 

 

8 Здійснювати повний комплекс 
оздоровчо-загартовуючих заходів, 
передбачених програмою «Українське 
дошкілля» 

упродовж  
року 

 

 

старша медична 
сестра 

 

 

 

2. Організація рухового режиму 
 

1. Систематично проводити: 
- ранкову гімнастику;  
- фізкультурні заняття;  

щоденно вихователі груп  



- фізкультуру на свіжому повітрі; 
- рухливі ігри; 
- фізкультурні хвилинки та 
фізкультурні паузи; 
- гімнастику пробудження; 
- гімнастику для очей;  
- пальчикову гімнастику; 
- «хвилинки – здоровинки». 

2. Організувати проведення в 
дошкільному закладі : 
- фізкультурно-спортивних    свят;  
- фізкультурних розваг;     
- Днів здоров’я 

протягом 
року 

 
 

вихователь-
методист, 

вихователі груп,       
музичні керівники 

 

3. Організовувати під наглядом 
вихователя на свіжому повітрі 
самостійну рухову активність дітей 

щоденно вихователі груп  

4 Провести аналіз стану здоров'я дітей: 
- хронічної захворюванності та 
фізичного розвитку за 
даними поглибленних 
медичних оглядів; 
- гострої захворюваності, у т.ч. 
інфекційної, та недоліків у роботі, що 
сприяють захворюваності 
дітей ( за підсумками 
аналізу стану їх здоров'я) 

після 
оглядів 

 
 
 
 

директор 
старша медична 

сестра 

 

5 Заповнити "Листи здоров'я" після оглядів старша медична 
сестра 

 

6 Запровадити в практику роботи 
повний комплекс заходів з охорони 
життя та зміцнення здоров'я дітей за 
програмою «Українське дошкілля» 

вересень 
упродовж 

року 

вихователь-
методист 
вихователі 

 

7 Здійснювати спільні 
відвідування занять з 
фізкультури та інших форм 
фізичного виховання з метою 
медико-педагогічного контролю 
(за існуючими рекомендаціями) 

двічі на рік 
у кожній 

групі 

директор 
старша медична 

сестра 

вихователь-
методист 

 

8 Обговорювати на педагогічних 
радах питання:  
- Підсумки захворюваності за  
минулий рік; 
- Стан захворюваності; 
- Недоліки оздоровчої роботи і 
завдання по  їх виправленню; 
- Підсумки перевірок          
(режиму дня, рухової активності 
тощо); 
- Повідомлення старшої 
медичної сестри про 
захворюваність   дітей у 
динаміці та  недоліки в роботі, 
що позначаються на її 
показниках 

за річним 
планом 

 

завідувач 
старша медична 

сестра 

вихователь-
методист 

 

9 Проводити «Дні здоров 'я» щомісячно вихователі 
музичні керівники 

 



10 Проводити Спортивні свята 2 рази на 
рік 

музичні керівники  

 

 

 
          
 
6.ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ. 

        № 
        з/п 

Зміст роботи Термін 
Форма 
узагаль 
нення 

Розгляд 
результ 

 
Відповідаль 

ний 
 

1.Комплексний контроль 

1.1  Організація життєдіяльності дітей 
старшого дошкільного віку. 

 
листопад 

 
довідка 

 

  
педрада 

директор 
вихователь- 

методист 

2.Тематичний контроль 

2.1 Розвиток мовленнєвих  умінь у 
дітей 

лютий. довідка педрада директор. 
вихователь- 

методист 

 
2.2 «Формування 

здоров’язбережувальної 
компетенції дошкільника» 

квітень довідка педрада директор. 
вихователь- 

методист 

3.Оперативний контроль 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Готовність ЗДО до нового 
навчального року. Створення 
навчально-матеріальної бази 
для забезпечення належного 
стану організації життєдіяльності 
дітей. 

Серпень 
2021 

Інформа 
ція 

до наради, 
акт 

готовності 
ЗДО до 

нового навч. 
року 

 комісія 

3.2 Організація роботи з охорони 
життя та здоров'я дітей. 

1 р.квартал Інформа 
ція до 
відома 

 директор 
методист 

3.3 Виконання режиму дня в 
організації життєдіяльності 
дошкільників. 

щомісячно інформація 
до відома 

 

 директор 
мед. сестра  
методист 

3.4 Виконання санітарного режиму в 
організації життєдіяльності 
дошкільників. 

щомісячно інформація 
до відома 

 

 Директор 
мед. сестра  
методист 

3.5 Проведення фізкультурно-
оздоровчих заходів. 

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
мед. сестра  
методист 

3.6 Аналіз готовності вихователів до 
проведення освітнього процесу: 
занять, прогулянки, праці, інших 
видів діяльності дітей. 

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
методист 



3.7 Стан ведення ділової 
документації педагогів. 

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
методист 

3.8 Організація харчування дітей в 
дошкільному закладі. 

1р.квартал Інформа 
ція 

до відома, 
до наради 

 директор 
мед. сестра  

 

3.9 Відвідування дітьми ЗДО. щомісячно Інформа 
ція 

до відома 
 

 директор 
мед. сестра  

3.10 Дотримання правил 
внутрішнього трудового 
розпорядку 
 

щомісячно Інформа 
ція 

довідома, 
до наради 

 директор 
мед. сестра  
методист 

3.11 Стан самоосвіти педагогів. 
 

щомісячно Інформа 
ція 

до 
відома, 

 директор 
методист 

 
4.Вибірковий контроль 

4.1. 
 

Хронометраж занять з фіз-
культури. 

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
методист 

мед. сестра  

4.2. Організація та проведення 
прогулянок. Дотримання режиму 
прогулянок. 

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
методист 

мед. сестра  

4.3. Рівень проведення фізкуль-турних 
та музичних свят і розваг.  

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
методист 

мед. сестра  

4.4. Підготовка вихователів до 
робочого дня. 

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
методист 

4.5. Зміцнення матеріально-тех-нічної 
бази в групах. 

1р\квартал інформація 
до відома 

 директор 
методист 

4.6. Рівень навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу в 
групах. 

1р\квартал інформація 
до відома 

 директор 
методист 

4.7. Рівень сформованості культурно-
гігієнічних навичок у дошкільників. 

щомісячно інформація 
до відома 

 директор 
методист 

мед. сестра 
 

5.Підсумковий контроль 

5.1. Діагностика рівня виконання БКДО, 
формування життєвої компетенції 
дошкільників. 

Вересень, 
Квітнь, 

 

інформація 
до відома 

до педради 

 директор 
методист 

5.2. Рівень виконання програми 
та БКДО. 

1р\квартал інформація 
до відома 

 директор 
методист 

5.3. Стан ігрової діяльності у групах. 
Організація само-стійної діяльності 
дітей. 

1р\квартал інформація 
до відома 

 директор 
методист 

5.4. Стан освітнього процесу у педагогів, 
які атестуються. 

щомісячно інформація 
до відома, 

для АК 

 члени АК 

 
 
                                                                                                   Додаток №2 

 



«Затверджую»                                      «Схвалено» 
Директор ЗДО                  педагогічною радою ЗДО №144 
____________Г.Біла        «___»___________2022р. 
                                               Протокол №4 
 

               План  роботи  ЗДО  на  оздоровчий  період  2022 року. 
Організаційно – педагогічна  робота. 

 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка  

про 

виконання 

Організаційно-педагогічна робота 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

Опрацювати Постанову № 10 від 

07.03.2002р."Про поліпшення організації 

харчування дітей та додаткові заходи щодо 

упередження спалахів гострих кишкових 

інфекцій і харчових отруєнь в навчальних 

закладах України. 

Опрацювати інструкцію по охороні життя і 

здоров'я дітей в ЗДО та майданчиках. 

 

Перевести роботу дошкільного закладу на 

літній режим 

01.06.2021 Директор ЗДО  

4. Забезпечити: 

 максимальне перебування дітей на 

свіжому повітрі; 

 проведення занять згідно з літнім 

розкладом; 

 організація питного режиму 

впродовж 

літа  

Директор ЗДО,  

вих.-методист 

 

5. Провести заходи до Міжнародного дня 

захисту дітей: 

 спортивно-музичне дозвілля 

«Радість і сміх лунає для всіх»; 

 конкурс малюнка на асфальті «Світ 

очима дітей»; 

 конкурс «Читайлянський карнавал» - 

найкращого читця актора; 

 велика дитяча дискотека «Разом 

веселіше»; 

 конкурс на кращий малюнок 

«Щасливе дитинство»; 
правова година для батьків «Діти та батьки. 
Права та обов’язки» . Viber 

1.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж 

літа 

вих.-методист 

муз.керівник,  

 вихователі 

 

6. Рекомендації для батьків у Viber  щодо 

оздоровлення, загартування, харчування 

дітей та профілактики захворювань у літній 

період. 

до 

03.06.2022 

вих.-методист, 

вихователі 

 

7. Перебування дітей на свіжому повітрі 

максимальний час в одязі, що забезпечує 

щоденно  вихователі, 

ст..медсестра 

 



комфорт дитини. 

8. Проведення ранкового прийому, ранкової 

гімнастики, фізкультурних занять (два рази 

на тиждень), розваг і свят на вулиці, а також 

проведення інших занять по можливості на 

свіжому повітрі. 

щоденно  вихователі   

9. Організація денного сну в умовах широкого 

доступу свіжого повітря. 

щоденно  вихователі   

10. Ходіння босоніж по доріжці здоровя. щоденно  вихователі, 

ст..медсестра 

 

11. Виховання культурно-гігієнічних навичок. щоденно  вихователі   

12. Провести заходи до Дня захисту дітей червень  муз.керівники, 

вихователі 

 

13. Провести розвагу для дітей молодшого та 

старшого дошкільного віку «Кицькин дім» - 

інсценівка (пожежна безпека).  

червень муз.керівник  

14. Провести розвагу для старшого дошкільного 

віку «Забавлянки з водою». 

червень  вихователі  

15. «Ромашкина швидка допомога» (інсценівка 

для старших дошкільнят). 

липень  муз.керівник  

16. Розвага для дітей всіх вікових груп «Ми 

родина вітамінна» (про важливість 

дотримання правил гігієни та здоровий 

спосіб життя). 

липень  муз.керівник  

17 Поповнити дидактичним матеріалом всі 

розділи навчально виховного процесу. 

впродовж 

літа 

вихователіЗДО  

Робота методичного кабінету 

1. Упорядкувати картотеку матеріалів з 

організації літнього оздоровлення. 

до 

5.06.2022 

вих..-методист  

2. Оновити добірку методичних рекомендацій 

щодо проведення таких оздоровчих заходів 

у літній період: 

 ходьба  босоніж; 

 обливання ніг 

 сонячні та повітряні ванни; 

 хвилинки-здоровинки; 

 масаж та самомасаж. 

червень  вих..-методист  

3. Оновити оформлення предметно-ігрового, 

розвивального середовища в групах та 

роздягальнях. 

1.06 – 

31.08.2022 

вих..-методист, 

вихователі 

 

4. Організація тематичної виставки «Бережемо 

життя та здоров’я дитини в умовах 

карантину». 

червень  вих..-методист  

5. Організація постійно діючої виставки 

методичних розробок та педпосібників «На 

допомогу вихователям». 

постійно  вих..-методист  

6. Оформити стенд «Чарівне літечко прийшло 

– тепло і радість принесло». 

червень  вих..-методист  

Методична робота з кадрами 

1. Консультація «Профілактика гострих 

шлункових захворювань та отруєнь дітей 

дошкільного віку влітку». 

червень  ст..медсестра  

2. Консультація «Профілактика гельмінтозів у 

дітей». 

липень  ст..медсестра  

3. Консультація «Вплив загартування водою червень  вих..-методист  



на здоров’я дітей». 

4. Консультація «Організація ігрової діяльності 

на прогулянках влітку». 

серпень  директор ЗДО  

5. Обговорення та педагогічні читання новинок 

педагогічної літератури. 

І понеділок 

місяця 

директор ЗДО вих..-

методист 

  

6. Провести педагогічні години: 

 правильна організація режиму дня – 

запорука фізичного та психічного здоров’я 

дітей; 

 створення умов для полегшення 

адаптації дітей, що поступають у 

дошкільний заклад. 

 

червень  

 

 

серпень  

 

вих..-методист 

 

 

директор, 

пр..психолог 

 

7. Провести консультацію з педагогами  Viber 

 «Організація фізкультурно-оздоровчої 

роботи ЗДО у літній період». 

серпень  пр..психолог  

8. Забезпечити умови для ігор з піском, водою 

та повітрям.  

до 

05.06.2022 

вих..-методист, 

вихователі 

 

9. Надати методичну допомогу у підготовці 

розваг для дітей. 

двічі на 

місяць 

вих..-методист  

10. Організувати роботу творчої групи з питань: 

 планування роботи на 2021-2022н.р.  

 

01.06-

24.08.2022 

вих..-методист, 

директор 

 

11. Провести установче засідання педагогічної 

ради: 

 аналіз виконання рішень 

попереднього засідання педагогічної ради; 

 підбиття підсумків оздоровлення 

дітей; 

 затвердження плану роботи 

дошкільного закладу на 2021-2022 н.р.; 

 затвердження програм гурткової 

роботи.  

серпень  директор ЗДО, 

вих..-методист 

 

Вивчення стану освітнього процесу 

1. Оперативний контроль: 

Вибірковий: 

 організація та проведення ранкової 

гімнастики 

 

 

червень  

 

 

вих..-методист 

 

 створення умов для якісного 

проведення загартування дітей водою, 

повітрям та сонцем 

липень  вих..-методист, 

директор 

 

 виконання вимог «Інструкції з 

організації охорони життя і здоров’я дітей в 

ДНЗ», затвердженої наказом МОН України 

від 28.10.2008 року № 985 

один раз на 

місяць 

вих..-методист  

Попереджувальний: 

 зміст та якість календарного 

планування 

 

постійно  

 

директор, вих..-

методист 

 

 проведення профілактичних заходів 

з попередження дитячого травматизму 

постійно директор, вих..-

методист 

  

 організація прогулянки 1.06 - 10.07, 

17.08 - 

31.08 

директор, вих..-

методист, 

медсестра 

 

2. Порівняльний контроль: 

 визначення рівня сформованості 

культурно-гігієнічних навичок у дітей 

 

серпень  

 

директор, вих..-

методист 

 



3.  Провести огляд групових кімнат: 

оснащення педагогічного процесу до літньої 

оздоровчої компанії. 

 

до 5.06.22р 

директор, вих..-

методист, 

медсестра 

 

4. Тематичний контроль: 

 забезпечення оптимальної рухової 

активності дітей молодшого дошкільного 

віку протягом дня 

 

6.07-10.08 

 

вих..-методист 

 

Робота з батьками 

1. Консультація Viber 

 щодо попередження інфекційних та 

кишкових захворювань. 

червень  вихователі   

2. Попередження травматизму серед дітей під 
час відпустки батьків. Надання першої 
медичної допомоги під час отримання травм 
та  
укусів комах, тварин. Viber 

 

червень, 

серпень 

вихователі, 

ст..медсестра 

 

3. Букросинг «Профілактика гострих кишкових 

інфекцій»; 

«Загартування дітей влітку.»  

 

 

червень 

 

серпень   

вихователі   

4. Дерево цілей«Здоров’ятко»  

«Як виховати здорову дитину», 

«Раціональне харчування влітку» 

 

 

червень 

липень   

ст..медсестра  

Підвищення рівня фахової майстерності працівників 

1. Затвердити плани самоосвіти вихователів 

на 2021-2022 н.р. 

серпень  вих..-методист  

     

2. Провести огляд публікацій у фахових 

періодичних виданнях та новинок 

методичної літератури за темою самоосвіти. 

один раз на 

місяць 

вихователі   

Медико-профілактичні заходи 

1. Провести інструктаж щодо дотримання 

санітарно-епідеміологічного режиму. 

2.06.2021 ст..медсестра  

2. Оформити  медичну документацію на 

групах. 

до 

4.06.2022  

ст..медсестра,  

вихователі 

 

3. Провести антропометричні обстеження 

дітей та відобразити результати на екранах 

здоров’я 

1 раз на 

місяць  

ст..медсестра, 

вихователі 

 

4. Увести в раціон харчування дітей свіжі 

ягоди, фрукти, соки. 

1.06 - 10.07, 

17.08 - 

31.08 

ст..медсестра, 

комірник 

 

5. Проаналізувати виконання натуральних 

норм харчування та внести необхідні 

корективи. 

тричі на 

місяць  

ст..медсестра   

6. Забезпечити харчування дітей відповідно до 

гігієнічних норм. 

01.06-

31.08.2022 

ст..медсестра, 

вихователі 

 

7. Провести огляд території щодо наявності 

отруйних ягід, рослин, грибів. 

щоденно  ст..медсестра, 

вихователі 

 

8. Провести консультації з технічним 

персоналом на теми: 

 попередження шлунково-кишкових 

захворювань у дітей; 

 

 

червень  

 

ст..медсестра  



 значення дотримання особистісної 

гігієни для профілактики гельмінтозу. 

серпень  

9. Провести консультації з педагогами на 

теми: 

 надання долікарської допомоги 

 попередження теплових ударів та 

сонячних опіків 

 

 

червень  

липень  

ст..медсестра  

10. Проаналізувати результативність літнього 

оздоровлення дітей. 

серпень  директор, 

ст..медсестра 

 

11. Проводити санітарно-просвітницьку роботу 

в телефонному режимі з батьками на тему 

«Методи загартування дітей в сім’ї» 

червень  ст..медсестра  

12. Проведення Днів здоров’я. щомісячно  вихователі, 

вих..фізкультури 

 

 

13. Посилити контроль щодо дотримання 

санітарно-гігієнічного режиму на літньо-

оздоровчий період. 

упродовж 

літа 

ст..медсестра  

14. Контроль за своєчасним проходженням 

персоналом медогляду. 

постійно  ст..медсестра  

15. Контроль за ранковим прийомом дітей в усіх 

вікових групах. 

щоденно  ст..медсестра  

16. Контроль за технічним персоналом щодо 

проведення дезрежиму в закладі. 

щоденно  ст..медсестра  

17. Контроль за санітарним станом приміщень, 

ігрових майданчиків. 

щоденно  ст..медсестра  

18. Контроль за повітряно-температурним 

режимом. Аерація приміщень. 

щоденно  ст..медсестра  

Адміністративно-господарська робота 

1. Провести виробничу нараду з питань 

літнього оздоровлення дітей. 

1 раз на 

місяць 

директор, вих...-

методист, 

вих..медсестра 

 

2. Провести технічний огляд приміщень, 

ігрового та спортивного обладнання. 

1 раз на 

місяць 

директор, завгосп  

3. Відремонтувати пісочниці на майданчиках 

та замінити пісок. 

до 

05.06.2022 

директор, завгосп  

4. Підготувати опалювальну систему до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

серпень  директор, завгосп  

5. Висаджування квітів,  догляд за ними.  травень-

серпень 

вихователі   

8. З метою покращення матеріально-технічної 

бази закладу придбати посуд, іграшки. 

упродовж 

літа 

вихователі груп  

 

                                                                                                        
 
                                                                                               Додаток 3 
                   

План роботи гуртка логіко-математичної діяльності «Маленькі розумники» 
Керівник гуртка: Гритченко Г.Я. 

Тема Мета Виконання Відмітка 



1.«Вулиця з 
різнокольорових 
паличок» 

Познайомити дітей з співвідношенням різних 
паличок Кюізенера  – їх кольором та 
числом. Розвивати логіко-математичні 
здібності, вміння розмірковувати . Підвести 
дітей до висновку що у кожного числа є свій 
колір.  

вересень  

2. «Іграшками граюся 
про довкілля 
дізнаюся».  

Розвивати у дітей орієнтування у просторі, 
кількісні уявлення. Вчити  порівнювати 
палички Кюізенера  за довжиною, двома 
способами – накладання та прикладання. 
Вирішувати завдання самостійно. 

вересень  

3. «Казковий потяг 
кличе мандрувати» 

Вчити виконувати завдання з принципом від 
простого до складного, за допомогою 
кубиків Нікітіних. Виховувати увагу, 
зосередженість, самостійність у виконанні 
завдань. Розуміти співвідношення цілого і 
частин. Формувати логічне мислення, 
розвивати інтелект дитини. 

жовтень  

4. «Склади 
візерунок» 

Вчити складати з кубиків Нікітіних одно, 
двох, трьох і навіть чотирьох кольорів 
візерунки. У великій кількості варіантів 
виконувати різні види завдань. Розвивати 
дрібну моторику рук, логіку, пам’ять. 

жовтень  

5. «Спіймай рибку» Формувати розвиток розумових умінь і 
здібностей, використовуючи набори логічних 
блоків Дьенеша. Закріпити товщину, колір, 
форму.  

листопад  

6. «Розумна іграшка» Ознайомити дітей з властивостями 
логічного блоку Дьенеша. Вчити 
порівнювати, класифікувати і узагальнювати 
геометричні фігури. Тренувати увагу, 
пам’ять, сприйняття. Переходити від 
наочно-образного до наочно-схематичного 
мислення, розвиваючи словесно-логічне 
мислення. 

 
листопад 

 

7. «Кольорове 
доміно» 

Закріплювати вміння розрізняти за 
допомогою зорового і рухового аналізаторів 
пазли, граючи в доміно. Сприяти розвитку 
мислення, пам’ять, увагу, сприймання. 

грудень  

8. «Чебурашка у 
гостях» 

Розвивати логічне мислення під час 
викладання картинок – лото. Розвивати 
зорове сприйняття, увагу, спостережливість, 
мовлення і мислення дошкільнят. 

грудень  



9. Лабіринт «Змійка» Розвивати мускулатуру пальчиків, 
концентрацію уваги у виконанні безліч 
математичних і логічних операцій. 

січень  

10. Лабіринт «Веселі 
числа» 

Розвивати моторику рук та концентрацію 
уваги, розуміння кольорів та чисел. 
Спонукати до виконання ланцюгової дії від 
початку до кінця. 

січень  

11. Мозаїка «Чарівна 
квітка» 

Розвивати дрібну моторику рук у дітей, 
творчі здібності. Складати певний візерунок 
з дрібних деталей. Розвивати образне 
мислення, художній смак. Експериментувати 
і творити, креативно мислити, щоб вийшов 
неперевершений результат. 

лютий  

12. «Мандрівка» Вчити розмірковувати, висловлювати 
припущення щодо викладання певного 
завдання із мозаїки. Закріпити колір, форму, 
увагу та уяву дітей. Розвивати творчу 
пізнавально-логічну активність , образне 
мислення. 

лютий  

13. « Казкові шашки» Познайомити дітей із настільною  грою - 
шашки. Тренувати  важливі якості як: розум , 
зосередженість, увагу, посидючість, логічне 
мислення. Вміння знаходити в звичайному  
незвичайне - збагачує  дитячу  фантазію,  
приносить естетичну насолоду, змушує 
захоплюватися дивовижною грою. 

березень  

14. « Шашковий 
дебют» 

Розкрити  розумовий,   моральний, 
естетичний і вольовий потенціал  
особистості вихованців. Навчати основам 
шашкової гри , простим комбінаціям. 
Розвивати прагнення до самостійності. 
Закріпити розумові здібності,логічне  
мислення, вміння проводити розрахунки  на 
кілька ходів вперед. Розвивати образне і 
аналітичне мислення . 

березень  

15. «Подумай » Ознайомити дітей з математичними 
ребусами. Вчити самостійно розгадувати 
загадки,  не забувати про головних 
помічників  у розга дуванні ребусів. 
Розвивати логічне мислення, увагу, 
посидючість, зосередженість. 

квітень  

16. «Розгадай » Вчити розшифровувати  ребуси  з логічним 
навантаженням. Розвивати  увагу, 
математичні здібності,вміння доводити 
розпочату справу до кінця.   

квітень  



17. «Морське 
царство» 

Ознайомити з властивостями води. Вчити  
розв’язувати  логічні задачі .  У посудині з 
водою  в ігровій формі відтворювати 
морське царство. Викликати  емоції  радості, 
спонукати до діяльності.  Розвивати  дрібну   
моторику рук , увагу ,пам'ять . 

травень  

18. «Країна чудес » Ознайомити із властивостями  піску. Вчити 
розв’язувати логічні приклади . 
Стабілізувати емоційний  стан ,уміння 
фантазувати . Закріпити цифри,їх графічне 
зображення . Розвивати  тактильно –
кінестетичну чутливість . 

травень  

 
                                                                                                   
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Додаток № 4 

План роботи з охорони життя і безпеки життєдіяльності учасників навчально-
виховного процесу 

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

І. Адміністративна робота 

1.1 З метою зміцнення  і збереження здорв'я 

кожного вихованця систематично 

проводити інструктажі працівників: 

- на робочому місці; 

- позачергові інструктажі; 

- під час вступу до роботи 

Протягом року директор  

1.2 Ознайомлення працівників з посадовими 

інструкціями при прийомі на роботу. 

Протягом року директор.  

1.3 Провести семінар «Дотриманні особистої 

гігієни під час пандемії»  для 

співробітників 

Вересень, 

 

Сестра медична 

старша 

 

1.4 Дообладнати медичний кабінет з метою 

збільшення обсягу лікувально-

профілактичної і оздоровчої роботи з 

дітьми, враховуючи показники їх здоров'я 

.  

Протягом року Сестра медична 

старша 

 

1.5 Провести перевірку пристроїв 

заземлення, на виконання 

електромонтажу, скласти акти. 

Жовтень, 

 

директор  

1.6 Перевірити забрудненість  робочого 

середовища ЗДО. 

Травень, 

 

Сестра медична 

старша 

 

ІІ. Організаційно-педагогічна робота 

2.1 Провести огляд серед груп ЗДО на 

кращий стан організаційної, практичної, 

навчально-виховної роботи з питань 

захисту життя і здорв'я дітей від 

надзвичайних ситуацій. 

Квітень, 

 

директор, 

вихователь-

методист 

 

2.2 Провести «Тиждень безпеки» Квітень, 

 

директор , 

вихователь-

 



№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

методист 

2.3 Круглий стіл: «Ознайомлення  з 

інформаційним матеріалом газети 

«Пожежна безпека». 

Березень, 

 

Вихователь-

методист 

 

2.4 Обговорити та затвердити сценарії 

розваг по ОБЖД. 

Вересень, 

 

Вихователь-

методист 

 

2.5 Організувати виставку дитячих робіт 

«Небезпечні дії», «Захисти себе від 

корона вірусу» 

Квітень, 

 

Вихователь-

методист 

 

ІІІ. Методична робота 

3.1 Надавати методичну допомогу 

вихователям з пропаганди  правил 

пожежної безпеки та безпечної поведінки 

серед дітей, проведення занять  на цю 

тематику: 

- Якщо ти один дома 

- Правила користування 

електроприладами. 

- Як захистити себе від COVID-19. 

- Правила поведінки на воді. 

-  Отруйні рослини  і гриби. 

- Небезпечні речі. 

Протягом року Вихователь-

методист 

 

3.2 Складання перспективних планів  з 

ознайомлення  дітей з правилами 

пожежної безпеки та   з правилами 

дорожнього руху  відповідно до вимог 

програми 

Протягом року Вихователь-

методист 

 

3.3 Надавати методичну допомогу 

вихователям  з ознайомлення дітей з 

основами валеології   

Протягом року. Вихователь-

методист 

 

3.4 Консультація: «Гігієнічні навички дітей 

дошкільного віку». 

Жовтень, 

 

Вихователь-

методист 

 

3.5 Проведення розваг для дітей: 

- «Що таке добре, і що погано». 

- «Світлофор та його друзі». 

- «Вогонь- ворог, вогонь – помічник». 

Протягом року Вихователь-

методист 

 

ІV. Лікувально - профілактична робота 

4.1 Забезпечити щоденне проведення 

занять з фізкультури, проведення 

систематичного медико-педагогічного 

контролю  за проведенням всіх форм 

фізичного виховання  спільно відвідуючи 

заняття методистом  і медпрацівниками  

не менше 2 рази  на рік  в кожній групі. 

Протягом року Вихователь-

методист 

 

4.2 Провести роботу по впровадженню в 

ЗДО повного комплексу загартовуючих 

методів, який включає денний сон, в 

умовах доступу свіжого повітря, водні 

процедури, ходіння босоніж по 

Протягом року Вихователь-

методист 

 



№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 
Відмітка про 

виконання 

трав'яному покриттю. 

4.3 Забезпечити своєчасне і якісне 

проведення  профілактичних медичних 

оглядів дітей. 

Протягом року Лікар  

4.4 Виконувати профілактичну медичну 

роботу по організації оздоровлення дітей. 

 

Протягом року Старша медсестра 

 

 

4.5 Провести лекції для батьків: 

- Про профілактику порушень постави. 

- Денний розпорядок дошкільників 

- Профілактика інфекційних захворювань. 

 

Лютий, 

Вересень, 

Травень, 

 

 

Лікар 

 

лікар 

 

лікар 

 

V. Робота з батьками 

5.1 Надати інформацію для батьків 

«Попереджння надзвичайнх ситуацій» 

,СOVID-19. Viber 

Вересень, 
 

Вихователь-
методист, 

вихователі 

 

5.2 Оформити в групах тематичні папки з 
консультаційним матеріалом з різних 
тем: 

- При пожежі дзвони 101 

- Один вдома 

- Доглядаємо за своїм тілом 

Жовтень, 
 

Вихователь-
методист, 

вихователі 

 

 
 

 
                      
                                                                                                 Додаток № 5  

 
Пнан заходів щодо "ОХОРОНИ ДИТИНСТВА" 

 

№ з/п Зміст  роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про 
виконання 

1. Створення навчально- 
методичного комплексу з 
попередження дитячого 
травматизму 

протягом року вихователь-
методист 

 

2. Розробити посібники для 
вихователів по вивченню з 
дітьми правил дорожнього 
руху, правил поведінки у 
лісі і на водоймах, правил 
поводження з електричними 
та газовими приладами,з 
пожежнобезпечними та з 
незнайомими предметами, 
під час пандемії. 

протягом року вихователь-
методист 

 

3. Проводити інструктажі для 
батьків Viber :  
   -правила поведінки дітей 
у громадських місцях; 
   -правила дорожнього 
руху; 

постійно вихователь-
методист 

 



   -правила поведінки у лісі 
та на водоймищах; 
   -правила    поводження з 
електричними та газовими 
приладами; 
   -правила поводження з 
пожежонебезпечними та з 
незнайомими предметами; 
   -правила поведінки дітей 
удома під час відсутності 
дорослих; 
   -поведінка дитини під час 
спілкування з незнайомими 
людьми 
-правила поведінки під час 
пандемії 

4. Проведення інструктажу 
для працівників з питань 
охорони життя і здоров'я 
дітей. 

щоквартально директор  

5. Складання перспективних 
планів з ознайомлення 
дітей: 
  -з правилами пожежної 
безпеки; 
   -з правилами дорожнього 
руху. 

щоквартально вихователь- 
методист 

 

6. Включення в заняття з 
ознайомлення з 
навколишнім  
середовищем, з розвитку 
мовлення такі теми: 
  -"Якщо ти один вдома": 
  -"Правила користування 
електроприладами": 
   -"Як захистити себе від 
чужих людей": 
   -"Правила поведінки під 
час пандемії": 
   -"Отруйні рослини та 
гриби": 
    -"Небезпечні речі": 
    -"Навіщо ми миємо руки" 

протягом року вихователі  

7. Робота з батьками з питань 
безпеки життя і здоров'я 
дітей Viber 

протягом року вихователі 
вихователь-

методист 

 

8. Читання літератури для 
дітей з правил поведінки, 
охорони свого здоров'я. 

постійно вихователі  

 

9. 

Проведення розваг для 
дітей і батьків з питань 
безпеки життєдіяльності. 

згідно з планом муз.керівник, 
вихователі 

 

10 Проведення нарад при 
завідувачу з питань 
охорони життя та здоров'я 
дітей. 

1-й та 3-й 
понеділок 

директор  



11 Перевірка всіх приміщень 
ЗДО, територій з метою 
виявлення небезпечних 
предметів, що загрожують 
життю і здоров'ю дітей. 

щоденно завгосп  

12 Проведення засідань 
круглого столу для всього 
колективу:"Ми всі 
відповідальні за життя 
дітей" 

постійно директор 

вихователі 

працівники 

 

 

 


