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1. Аналіз  роботи за  2017 – 2018 навчальний  рік. 

 

          Дошкільний навчальний заклад №127 знаходиться за адресою: м. Львів, 

вул. С.Петлюри, 19 «а».  Розрахований на 180 місць. 

    
№ Відомості Показники 

1. Мова навчання та спілкування  українська 

2. Кількість груп усього: 8 

 Раннього віку 1 

 Дошкільного віку, з них: 7 

 Молодша група 2 

 Середня група 2 

 Старша група, з них: 3 

 - логопедична 1 

 - загального розвитку 2 

3. Режим роботи груп: Кількість груп: 

 10,5 год. 7 

 9 год. 1 

4. Кількість основних педагогічних 

працівників (без по догляду за дитиною) 

 

5. Кількість дітей:  

 вересень  

 травень  

 
Освітній рівень педагогів 

 

 
 
 
 
 
 

 

Якісний склад педагогічних працівників 
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При організації методичної роботи у 2017-2018 н.р. дошкільний  навчальний 
заклад керувався Законами України: «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 
охорону дитинства»; Положенням про методичний кабінет ДНЗ №127;  інструктивно - 
методичними рекомендаціями: «Про організацію освітньої роботи в дошкільних 
навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» № 1/9-322 від 13.06.2017, 
«Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах» від 
02.09.2016р. №1/9-456; «Про організацію національно-патріотичного виховання у 
дошкільних навчальних закладах» від 25.07.2016 №1/9-396; наказом МОН України «Про 
затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних 
закладах різних типів та форм власності» від 20.04.2015 № 446; листом МОН «Про 
Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України 
для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році» 
від 17.08.2017 № 1/11-8268 та іншими нормативно-правовими актами. 

Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі у 2017/2018 
навчальному році  відповідав основним концептуальним положенням Базового 
компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, 
розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий 
компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду 
дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного 
розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Для 
навчально-виховної роботи педагогічним колективом було обрано Програму розвитку 
дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» /О.І. Білан, Л.М.Возна, О.Л.Максименко. 
 
 Методична робота проводилась за наступними напрямками: 

1. Участь у методичних заходах міста та області: 
1.1 . Завідувачем та вихователем-методистом відвідані серпневі настановчі 

наради для керівників та вихователів-методистів , організовані міським 
відділом освіти; 

1.2 Педагоги ДНЗ протягом навчального року брали участь у заходах 
організованих міським відділом освіти та навчально-методичним центром 
освіти м. Львова – у нарадах, тренінгах, семінарах. 

2. Участь у методичних заходах організованих відділом освіти 
Шевченківського та Залізничного районів  м. Львова: 
Сяркевич Г.Й., завідувач, відвідала: 

- наради при районному відділі освіті; 
- проведено методичне об’єднання для музичних керівників ДНЗ Залізничного 

району на тему «Впровадження елементів музично-педагогічної системи 
К.Орфа у процес музичного виховання дошкільників» (8.12.2017); 

- на базі ДНЗ №168 "Показовий День Тижня Безпеки Дитини" (з питань 
цивільного захисту) для завідувачів ЗДО  

3. Організація методичної роботи в ДНЗ. 
Протягом 2017/2018 навчального року колектив дошкільного закладу 
працював над вирішенням наступних завдань: 

1. Рідна мова як засіб національного виховання. 
2. Впровадження інноваційних форм у роботу з батьками.  
3. Розвиток креативності педагогів. 

1. З метою ефективної реалізації завдань з національно-патріотичного 
виховання; підвищення фахового рівня  педагогів щодо формування мовленнєвих 
вмінь і навичок у дітей, закріплення знань щодо вимог Базового компоненту дошкільної 
освіти з освітньої лінії «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ» та завдань програми «Українське 
дошкілля» з мовленнєвого розвитку, оптимізації навчально-виховної роботи були 
проведені наступні форми роботи: 

1) вихователем-методистом Кубрак А.В.: 

https://emetodyst.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18581
https://emetodyst.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18581
https://emetodyst.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18581
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- постійнодіючий семінар-практикум «Обстеження стану розвитку 

мовлення дітей» - 10.2017р. – 04.2018р.; 

- конкурс серед педагогів на краще розвивальне середовище групи до 

освітньої лінії «Мовлення дитини»  - 01.2018; 

- методичний турнір «Мовлення вихователя- один з основних чинників 

мовленнєвого розвитку дітей»  - 01.2018; 

- організовано  роботу професійної мікрогрупи методичної майстерності  

«Діагностичне обстеження дітей дошкільного віку з освітньої лінії 

«Мовлення дитини»; 

- проведено педраду «Мова вихователя – засіб навчання дітей рідної 

мови»; 

- Проведені конкурси: 

 серед батьків на кращий плакат «Без мови нашої, дитино, й 

народу нашого нема» - 11.2017р., 

 серед дітей на краще виконання вірша Т.Г.Шевченка – 03.2018. 

2) музичним керівником Фульмас О.В. проведено свято «Мову цінуйте свою 

українську»-09.11.2017р.; 

3) вихователем Підкович А.М. проведено відкрите заняття з розвитку 

мовлення з використанням нетрадиційних форм роботи. 

2. Щоб залучити та привернути  увагу батьків до освітньо-виховного процесу, 
покращити інформаційно-просвітницьку роботу з батьками, зацікавити та здивувати 
шляхом впровадження інноваційних форм роботи, стимулювати педагогів до творчих 
пошуків  були проведені   наступні форми роботи: 
Вихователем – методистом Кубрак А.В.: 

- конкурс серед батьків на кращий плакат «Без мови нашої, дитино, й народу 

нашого нема» - 11.2017р.; 

- педрада «Обличчям до батьків»; 

- конкурс серед педагогів на краще методичне забезпечення роботи з 

батьками до тематичних тижнів з використанням інноваційних форм роботи; 

- конкурс на кращий костюм з  

Вихователями серія відкритих занять для батьків. 
Практичним психологом Шалай О.Б. семінар-практикум для вихователів та помічників 
вихователів «Гармонійна взаємодія з батьками: уникаємо конфліктів» 
Вихователем Дуб Н.Я. спільна екскурсія у Львівський музей імені Івана Труша. 

3.Розвиток творчого потенціалу дитини залежить, насамперед, від творчості 
самого вихователя. Тільки педагог, який працює у форматі творчих пошуків, здатний 
відшукати, розвинути, надихнути, надати кожній дитині можливість для самовираження 
в різноманітних видах діяльності, і тому розвитку креативності педагогів були проведені 
наступні форми роботи: 
Вихователем-методистом тренінгове заняття «Креативність педагога як запорука 
творчості дітей» - 10.2017; 
Вихователі брали участь: 

- у конкурсах; 

- у роботі творчих груп; 

- обмінювались досвідом роботи 

окрім того, вихователем-методистом були проведені наступні форми роботи: 
- семінар-практикум : Поняття «інтегроване заняття, особливості його змісту і 

структури» (11.2017); 
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- майстер-клас «Вчимося складати портфоліо» (03.2018). 

4. Протягом навчального року на базі методичного кабінету працював 
консультативний пункт.  Проведені наступні консультації: 
Вихователем-методистом Кубрак А.В. спільно з практичним психологом 
Шалай       О.Б.: 
 - «Дитина на порозі дошкільного закладу: як діяти вихователю» - 09.2017р. 
Вихователем-методистом Кубрак А.В.: 
 - «Загальні аспекти організації та проведення роботи вихователя в 
логопедичній групі» - 09.2017р. (групова); 
- «Особливості роботи з фізичного виховання з дітьми із порушенням 
мовлення» - 10.2017 (групова); 
 - «Лялька як персона, або нові можливості застосування ляльки в 
педагогічному процесі» -10.2017р.; 
- «Особливості роботи з дітьми раннього віку» - 11.2017; 
- «Освітнє значення роботи з картиною за методикою ТРВЗ» - 11.2017р.; 

      - «Батьківські збори  - коротко про головне» - 01.2018р. 
 - «Виховання безпечної поведінки дітей з раннього віку» - 05.2018р. 
Вихователем Підкович А.М. 
  - «У похід – разом з батьками» (туристичний похід) - 02.2018р. 
Вихователем Савчук М.П. 
- «Інноваційні підходи до формування лексичної сторони мовлення у дітей»  
 01. 2018р. 

На протязі року надавались індивідуальні , підгрупові консультації з планування 
навчально-виховної роботи, з підготовки до конкурсів, щодо роботи творчих груп, 
проведення відкритих заходів та за індивідуальними запитами педагогів. 

5. Також на базі методичного кабінету (вихователь-методист Кубрак А.В., 
практичний психолог Шалай О.Б.) відбулись  педагогічні читання «Прес-
хроніка» на тему: «Мистецтво підніматися до почуттів дитини» (з педагогічної 
спадщини Я.Корчака). 

6. Протягом навчального року були проведені наступні педради: 
1.Організаційно-настановча педрада «Завдання педагогічного колективу на 
2017-2018 навчальний рік» (09.2017р.); 
2. «Мова вихователя – засіб навчання дітей рідної мови» (01.2018р.); 
3.  «Обличчям до батьків» (02.2018р.); 
 4. Підсумкова педрада «Підсумки та перспективи» (05.2018р.) 

7. Вихователем-методистом укладено: 
- методичні рекомендацій для педагогів ДНЗ з економічного виховання та з 

ознайомлення дітей з рідним містом; 
- перспективне планування навчально-виховної роботи з безпеки 

життєдіяльності в природі; 
- тематичне планування для дітей старшого дошкільного віку «Моя Батьківщина 

– Україна» 

8. Вчителем-логопедом Деникевич Ц.В. протягом року проводилась корекційно-
розвивальна робота з дітьми, консультативно-інформаційна з батьками, 
методична з педагогами.  

9. Робота творчих груп. 
1. Мали продовжили  роботу у 2017/2018н.р.настіпні творчі групи: 

1) творча група у складі: Капустяк Г.І.,Попович Н.М. над екологічною стежиною 
закладу «Природа навчає, виховує, розвиває» (город);    

2) професійна мікрогрупа у складі вихователів: Дуб Н.Я., Підкович Г.М. 
«Львовознавство як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку»,-  
проте, протягом року вони не працювали.  
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Результативність роботи - 0 
2. Протягом року працювала професійна мікрогрупа методичної майстерності  

«Діагностичне обстеження дітей дошкільного віку з освітньої лінії «Мовлення 

дитини» у складі: вчителя-логопеда Деникевич Ц.В.,вихователя-методиста 

Кубрак А.В., практичного психолога Шалай О.Б.. рівень роботи  - достатній, 

проте у наступному році необхідно доопрацювати моніторинг.  

3. Високий рівень роботи  продемонстрували члени творчої спілки «Патріотичні 

хвилинки для малят» – Савчук М.П., вихователь; Фульмас О.В., музичний 

керівник. Ними укладено практичний  посібник з упровадження у виховний 

процес ДНЗ патріотичних хвилинок.  

 
 

 
 
Загальний рівень роботи творчих груп  - середній. 

 
У наступному навчальному році продовжити роботу творчих груп, які 
протягом року не працювали та не виконали завдання: 

1) творчої групи у складі: Капустяк Г.І.,Попович Н.М. над екологічною стежиною 
закладу «Природа навчає, виховує, розвиває» (город);    

2) професійної мікрогрупи у складі вихователів: Дуб Н.Я., Підкович Г.М. 
«Львовознавство як засіб патріотичного виховання дітей дошкільного віку» 
(орієнтовне планування освітньо-виховної роботи з ознайомлення дітей  з 
рідним містом) 

3) професійної мікрогрупи методичної майстерності  «Діагностичне обстеження 
дітей дошкільного віку з освітньої лінії «Мовлення дитини» (доопрацювати 
методичний посібник, розповсюдити матеріали для моніторингу). 

10. Підвищенню загального фахового і методичного рівня педагогів сприяла 
курсова перепідготовка. У 2017-2018 навчальному  році 5 педагогічних 
працівників пройшли  курси підвищення кваліфікації при Львівському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти:  

- Шалай О.Б., практичний психолог; 
- Сяркевич Г.Й., вихователь (модульна система) 

Проте, майже у всіх педагогів робота над темами з підготовки до атестації  
на низькому рівні. 
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11. Атетація педагогічних працівників.  
У 2018 році  пройшли атестацію 3 педагога: Савчук М.П., Підкович А.М., 
Фульмас О.В. 

Результати атестації: 
- Підкович А.М. – відповідає  раніше встановленому 9 тарифному розряду; 
- Савчук М.П. - відповідає  раніше встановленому 9 тарифному розряду; 
- Фульмас О.В. – присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії». 

12. Протягом року з метою активізації, обміну досвідом роботи, залучення батьків 
до навчально-виховного процесу були проведені наступні відкриті заходи: 
- Фульмас О.В., музкерівник. Свято мови ««Мову цінуйте свою українську» 

(09.11.2017р.); 
- Підкович А.М., вихователь, заняття з мовленнєвого розвитку на тему «Мій 

день» - 13.02.2018;  
- Савчук М.П., вихователь, заняття з логіко-математичного розвитку «Уроки 

тітоньки Сови для малої дітвори»- 21.02.2018;  
- Попович Н.М., вихователь, організувала зустріч з тренером з шахів КМС, 

Нощенком Ігорем -  05.2018; 
- Дуб Н.Я., організувала спільну екскурсію для педагогів, батьків та дітей у 

музей імені І.Труша. 
     Не провели заплановані відкриті заходи вихователі – Капустяк Г.І., Гатала І.Г. 

До всіх проведених заходів вихователі готувались, знаходили цікаві матеріали 
в інтернеті, готували наочність; виявили творчість, професійну майстерність. 
Рівень проведення відкритих заходів для батьків та педагогів -  достатній. 

13. Участь педагогів у конкурсах ДНЗ 
Протягом року були проведені наступні конкурси серед педагогів: 
1) Конкурс на краще розвивальне середовище групи до освітньої лінії 

«Мовлення дитини» (24.01.2018). 
Результати конкурсу: 
І місце – вихователі Попович Н.М., Савчук М.П., старша логопедична група 
«Вишиванка»; 
ІІ місце – Михайляк М.С., вихователь молодшої групи «Бджілка»; 
ІІІ місце посіли:  
Капустяк Г.І., вихователь середньої групи «Дивоцвіт»; 
Дуб Н.Я.,вихователь старшої групи «Пізнайко».   

2) Конкурс на краще методичне забезпечення роботи з батьками до 
тематичних тижнів з використанням інноваційних форм роботи 
І місце – Попович Н.М., Савчук М.П., вихователі старшої логопедичної групи 
«Вишиванка». 
ІІ місце – Дуб Н.Я., вихователь старшої групи «Пізнайко» 
ІІІ місце – Михайляк М.С., вихователь середньої групи «Бджілка». 

3) Конкурс на кращу дидактичну гру з безпеки життєдіяльності 
І місце –Попович Н.М., вихователь старшої логопедичної групи 
«Вишиванка»; 
ІІ місце – Капустяк Г.І., вихователь середньої групи «Дивоцвіт»; 
ІІІ місце – Дуб Н.Я., вихователь старшої групи «Пізнайко», Яцків М.З., 
вихователь молодшої групи «Веселка»,  

14. Участь педагогів у обласних та міських конкурсах 
Участь у Всеукраїнському дитячому екологічному конкурсі «Скажи пластику – 
ні! Зеленому майбутньому – так!» 
Створена творча група у складі: 
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- Кубрак А.В., вихователь-методист 

- Михайляк М.С., вихователь 

- Попович Н.М., вихователь 

-  Шалай О.Б., практичний психолог 

 
 

 

15. Особистісний рейтинг педагога у 2017/2018 навчальному році 

№ ПІБ педагога Посада 
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о
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1. Гатала І.Г. вихователь 4 2 0 2 4 4 2 - 18 

2. Дуб Н.Я. вихователь 2 4 4 0 3 4 4 0 21 

3. Капустяк Г.І. вихователь 1 1 3 0 3 4 4 0 16 

4. Михайляк М.С. вихователь 4 3 - 1 3 3 3 3 20 

5. Попович Н.М. вихователь 4 4 5 2 4 3 5 0 27 

6. Савчук  М.П. вихователь 3 4 5 4 4 3 4 5 32 

7. Підкович Г.М. вихователь 2 2 3 3 3 3 2 0 18 

8. Яцків М.З. вихователь 0 3 - 2 3 3 3 - 14 

9. Яцків Д.П. вихователь 2 0 - 0 4 4 0 - 10 

10. Фульмас О.В. музкерівник 5 5 5 5 5 4 - 5 34 

11. Деникевич Ц.В. логопед 4 3 - 3 4 5 - 4 23 

12. Шалай О.Б. психолог 5 4 - 2 4 4 - - 19 

 
 
0 – не виконано  
1 – дуже низький рівень    
2 – низький рівень     
3 – середній 
4 – достатній 

5 – високий  
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Слід відзначити роботу музичного керівника Фульмас О.В., яка  протягом року брала 
активну участь у методичній та виховній роботі закладу, творчо підходила до організації 
свят, впроваджувала інноваційні форми у роботі з дітьми, охоче ділилась досвідом  
роботи з колегами.Стабільно достатній рівень роботи показують педагоги:  вихователь 
Попович Н.М., практичний психолог Шалай О.Б.. Виріс рівень роботи вихователів: Дуб 
Н.Я., Савчук М.П.. Протягом  року знизився рівень роботи вихователів - Капустяк Г.І., 
Гатали І.Г.; Яцків М.З.. 
Гурткова робота. 
Протягом року працювали наступні гуртки: 

1. Вокальний гурток «Соловейко» 

Керівник гуртка Фульмас О.В. – достатній рівень 
2. Гурток з розвитку дрібної моторики для дітей дошкільного віку «Розвивайко» 

Керівник гуртка практичний психолог Шалай О.Б. – середній рівень 
3.  Гуртки на платній основі: 

- гурток англійської мови «Англійська з задоволенням», 

- танцювальний гурток; 

- спортивний гурток 

Рекомендації до роботи гуртків: 
- систематичність проведення гурткової роботи; 

- ведення документації; 

- дотримання графіка проведення гурткової роботи; 

- керівникам гуртків проводити звітні показові заняття з дітьми для педагогів та 

батьків, брати участь у заходах ДНЗ. 

 

16. Робота з батьками. 
 З батьками проводились загальні та групові батьківські збори, надавалась 
консультативна допомога спеціалістами закладу, батьки залучались до участі у 
спортивних та музичних святах, до показу вистав, запрошувались на педради, 
брали участь у відкритих заняттях та заходах.  Слід відзначити активну участь 
батьків у Всеукраїнському конкурсі з екологічного виховання «Скажи пластику – 
ні!» на кращий авторський костюм з вторинної сировини «Зеленому майбутньому 
– так!». У червні 2018 року відбувся звіт адміністрації перед колективом та 
громадськістю. 

Рекомендації:  
- активно впроваджувати нетрадиційні форми роботи; 
- систематично оновлювати інформацію у Кутках для батьків; 

Гатала 
І.Г. 

Дуб 
Н.Я. 

Капустя
к Г.І. 

Михайл
як М.С. 

Попови
ч Н.М. 

Савчук 
М.П. 

Підкови
ч Г.М. 

Яцків 
Д.П. 

Яцків 
М.З. 

Фульма
с О.В. 

Денике
вич Ц.В. 

Шалай 
О.Б. 

2014-2015 10 26 24 25 34 18 13 18 27 17

2015-2016 28 11 21 13 25 13 10 16 25 32 19

2016-2017 30 18 19 20 21 20 11 13 19 19 22 19

2017-2018 18 21 16 20 27 32 18 10 14 34 23 19

ОСОБИСТІСНИЙ РЕЙТИНГ ПЕДАГОГА  
ОСНОВНИЙ СКЛАД  
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- систематично проводити заплановану роботу. 
 
Протягом року систематично проводився контроль за освітньо-виховним процесом 
згідно річного плану роботи. Відбулись тематичні вивчення з мовленнєвого розвитку 
дітей старшого дошкільного віку, організація системи роботи з батьками; комплексне 
вивчення з підготовки дітей до школи у старших групах «Пізнайко», «Сонечко». 

 
В цілому методична робота протягом року проводилась на задовільному рівні. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Відкриті заходи 

- Савчук М.П., Попович Н.М., Дуб Н.Я.; 

- Робота творчої групи «Патріотичні хвилинки для малят»  - Фульмас О.В., Савчук 

М.П.; 

- Методичне обєднання для музичних керівників Залізничного району  - Кубрак А.В., 

Фульмас О.В.; 

- Участь у Всеукраїнському конкурсі з екологічного виховання «Скажи пластику – 

ні!» 

        
У наступному навчальному році звернути увагу на виправлення виявлених  
недоліків, а саме:  

1) Ведення документації вихователем-методистом (результати контролю). 

2) Систематичність контролю освітньо-виховного процесу. 

3) Активізувати роботу педагогів в між атестаційний період над самоосвітою.  
4) Продовжити впорядкування  методичної бази  за новим  Базовим компонентом 

дошкільної освіти. 
5) Активізувати роботу педагогів, які знизили її рівень (Яцків М.З., Гатала І.Г., 

Капустяк Г.І.)  
6) Брати більш активну участь у методичній роботі міста, конкурсах. 
7) Покращити роботу з молодими спеціалістами.  
8) Обговорити результати методичної роботи закладу на педагогічній раді (08-

09.2018р.) 
 

робот
а з 

педаг
огами 

відкри
ті 

показ
и 

творча 
група 

атеста
ція 

діагно
стика, 
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ринго

ві 
досл… 

робот
а 

метод
ичног

о 
кабі… 

веден
ня 

докум
ентації 

участь 
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захода
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участь 
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результативність роботи 2015-
2016 

60% 22% 10% 90% 70% 70% 50% 100%

2016-2017н.р. 60% 90% 80% 90% 60% 70% 50% 100% 40%

2017/2018 70% 71% 50% 100% 60% 80% 50% 90% 30%

0%
20%
40%
60%
80%

100%
120%

Результативність роботи 
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Ключові  завдання  на 2018 – 2019 навчальний  рік. 
 

1. Розробити Програму розвитку закладу на 2019 – 2024рр.  

2. Розвиток мовлення дошкільнят засобами театральної діяльності.  

3. Інтеграція LEGO конструювання в освітній процес.  

 
 

2.Методична  робота  з  кадрами. 
  

2.1  Підвищення  професійної  компетентності працівників 
 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечити участь педагогів у 

методичних заходах району, міста. 

протягом 

року 

Вих-

методист, 

педагоги 

обговорення 

на 

педгодинах 

2. Донесення інформації отриманої 

педагогами на методичних об’єднаннях 

міста, району, курсах підвищення 

кваліфікації до відома педагогічного 

колективу ЗДО та поповнення їхніми 

матеріалами методичної бази. 

протягом 

року 

педагоги 

 

на педгоди- 

нах, нара- 

дах 

3. З метою попередження виникнення конфліктних ситуацій в колективі, визначення 

особливостей поведінки  вихователя з сучасним дошкільником  провести: 

3.1 Тренінг «Соціально-психологічний 

мікроклімат у колективі: шляхи 

оптимізації.  

09.2018р. Вих-методист 

Кубрак А.В., 

пр.психолог  

Шалай О.Б. 

план, 

матеріали 

тренінгу,  

фотоколаж 

3.2 Семінар «Сучасна дитина. Яка вона?» 10.2018р. Вих-методист 

Кубрак А.В., 

пр.психолог  

Шалай О.Б. 

план, 

матеріали 

семінару, 

фотоколаж, 

3.3 Педагогічну вікторину «Сучасний 

вихователь. Який він?» 

11.2018р. вих-методист 

Кубрак А.В.,  

пр.психолог  

Шалай О.Б. 

вікторина, 

фотоколаж 

4. З метою професійного вдосконалення педагогів, впровадження інновацій в 

освітній процес, актуальністю питання LEGO конструювання в дошкільній 

освіті,- провести з педагогами наступні форми роботи: 

4.1 Консультацію «Конструктор  LEGO як 

допоміжний інструмент у процесі 

адаптації» 

09.2018р. –  вих-методист 

Кубрак А.В. 

 

 

4.2 Тренінг «Логіко-математичний 

розвиток дошкільнят засобами 

10.2018р. вих-методист 

Кубрак А.В. 

конспект 

тренінгу 
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конструктора  LEGO» 

4.3 Серію відкритих заходів    

1) Інтеграція  LEGO-конструювання в 

освітній процес. «Поєднання казки з  

LEGO-конструюванням у роботі 

практичного психолога» 

11.2018 Практичний 

психолог 

Шалай О.Б. 

конспект, 

фотоколаж 

2) Розвиваємо мовлення з  LEGO 11.2018 Вчитель-

логопед 

Деникевич 

Ц.В. 

конспект, 

фотоколаж 

3) Навчаємо засобами конструктора  

LEGO 

12.2018 Михайляк 

М.С., 

вихователь 

конспект, 

фотоколаж 

4.4 Педраду «Впровадження  LEGO-

конструювання в освітньо-виховний 

процес» 

12.2018 Сяркевич 

Г.Й., 

завідувач 

 

5. ПРОДОВЖИТИ роботу з підвищення фахового рівня  педагогів щодо формування 

мовленнєвих вмінь і навичок дітей, закріплення знань щодо вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти з освітніх ліній  «МОВЛЕННЯ ДИТИНИ», 

«ДИТИНА У СВІТІ КУЛЬТУРІ» та завдань програми «Українське дошкілля» з 

мовленнєвого розвитку та театральної діяльності та з метою оптимізації освітньо-

виховної роботи,- провести: 

5.1 Майстер-клас «Навчаємо розмови» 11.2018 Кубрак А.В., 

вихователь-

методист 

 

5.2 Конкурс серед батьків «Бринить-співає 

наша мова» 

11.2018р. вих-методист, 

вихователі 

положення 

5.3 Консультацію «Розвиток особистості 

дошкільника засобами театралізованої 

діяльності» 

12.2018 Попович 

Н.М., 

вихователь 

конспект 

5.4 Консультацію «Вимоги до організації 

та проведення театралізованих ігор» 

02.2019 Кубрак А.В., 

вихователь-

методист 

 

5.5 Педраду «Розвиток мовлення дітей 

засобами театральної діяльності» 

02.2019 Сяркевич 

Г.Й., 

завідувач 

 

5.6 Тест для самодіагностики «Театрально-

ігрова діяльність в ЗДО» 

02.2019 Кубрак А.В., 

вихователь-

методист 

тест 

5.7 Продовжити роботу професійної 

мікрогрупи методичної майстерності  

«Діагностичне обстеження дітей 

дошкільного віку з освітньої лінії 

«Мовлення дитини» 

протягом 

року 

вих-методист 

Кубрак А.В., 

Пр.психолог 

Шалай О.Б., 

вчитель-

Матеріали 

розповсюдит

и серед 

педагогів до 

05.2019 
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логопед 

Деникевич 

Ц.В. 

5.8 Конкурс серед  педагогів та батьків 

«Театр своїми руками» 

02.2019 вихователі, 

батьки 

положення 

6. З метою підвищення свого 

професійного зростання, накопичення 

досягнень, представлення діяльності і 

професійного розвитку до атестації, 

обміну досвідом роботи провести для 

педагогів  майстер-клас «Вчимося 

складати портфоліо» (невиконане 

завдання) 

03.2019р. Кубрак А.В., 

вихователь-

методист 

матеріали 

7. 
Продовжити роботу консультативного центру на базі методичного кабінету та 

провести серію консультацій: 

1) 

Ранок радісних зустрічей 09.2018р. вих.-методист 

Кубрак А.В., 

практ. психолог 

Шалай О.Б. 

матеріали 

2) 
Конструктор  LEGO як допоміжний 

інструмент у процесі адаптації 

09.2018р. вих.-методист 

Кубрак А.В.. 

 

3) 
 

 

Долучаємо дітей до декоративно-

прикладного мистецтва під час занять 

10.2018р. вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

 

 

4) 

 

 

 Як виховувати культуру харчування 11.2018р. Кубрак А.В., 

вихователь-

методист; 

Михайляк М.С.  

 

 

 

(з досвіду 

роботи) 

5) Розвиток особистості дошкільника 

засобами театралізованої діяльності 

12.2018р. вихователь 

Попович Н.М. 

 

6) Вимоги до організації та проведення 

театралізованих ігор 

02.2019 Кубрак А.В., 

вихователь-

методист 

 

7) Діти із синдромом Дауна: особливі чи 

такі як усі 

03.2019 вих.-методист 

Кубрак А.В., 

Шалай О.Б., 

практичний 

психолог 

 

8) Безпека життєдіяльності: формуємо 

навички в дошкільників 

05.2019р. вих.-методист 

Кубрак А.В 

 

9) 
Індивідуальні та групові консультації 

 

протягом 

року 

спеціалісти ДНЗ за окремим 

планом, за 

запитом 
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2.2 Удосконалення професійної творчості 
 

10. Організувати постійно діючу виставку 

новинок психолого-педагогічної та 

методичної літератури. 

протягом 

року 

вих-методист, 

психолог 

метод. 

кабінет 

1. Творча група. Продовжити роботу 

над екологічною стежиною закладу 

«Природа навчає, виховує, розвиває». 

Город.  

До 

12.2018р. 

Вихователі: 

Попович Н.М., 

Капустяк Г.І. 

Творчий 

доробок  

презентація 

на педраді 

12.2018р. 

2. Продовжити роботу професійної 

мікрогрупи  «Львовознавство як 

засіб патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку» 

до 

12.2018р. 

 

вихователі: 

Дуб Н.Я. 

Підкович Г.М. 

 

Планування 

тематичного 

тижня. 

Презентація 

на педраді – 

12.2018р. 

3. Продовжити роботу професійної 

мікрогрупа методичної 

майстерності  «Діагностичне 

обстеження дітей дошкільного віку з 

освітньої лінії «Мовлення дитини» 

до 

04.2019 

вих-методист 

Кубрак А.В., 

практичний 

психолог Шалай 

О.Б., 

вчитель-логопед 

Деникевич Ц.В., 

вихователь 

Михайляк М.С. 

Методичний 

доробок. 

Розповсюдж

ення серед 

вихователів 

до 05.2019р. 

4. Методична група педагогічних 

працівників з складання програми 

розвитку закладу.   

До 

05.2019р. 

Кубрак А.В.,вих-

методист; 

Шалай О.Б., 

пр.психолог; 

Вихователі:  

Попович Н.М..  

Михайляк М.С.. 

Проект 

програми 

розвитку 

закладу, 

презентація 

на педраді – 

05.2019р. 

4. Провести серію відкритих заходів: 

1) Досліди з продуктами харчування 

«Смак чи здоров’я?» 

10.2018 Капустяк Г.І. конспект, 

фотоколаж 

2) Інтеграція  LEGO-конструювання в 

освітній процес. «Поєднання казки з  

LEGO-конструюванням у роботі 

практичного психолога» 

11.2018 Практичний 

психолог Шалай 

О.Б. 

конспект, 

фотоколаж 

3) Розвиваємо мовлення з  LEGO 11.2018 Вчитель-логопед 

Деникевич Ц.В. 

конспект, 

фотоколаж 
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2.3 Самоосвіта 

 

4) Навчаємо засобами конструктора  

LEGO 

12.2018 Михайляк М.С., 

вихователь 

конспект, 

фотоколаж 

5) Фланелеграф у роботі з дітьми 

молодшого дошкільного віку 

01.2019 Попович Н.М., 

вихователь 

конспект, 

фотоколаж 

6) Пізнавально-розважальне ток-шоу 

для батьків.  

02.2019 Капустяк Г.І., 

вихователь 

конспект, 

фотоколаж 

7) Нетрадиційні техніки  аплікації у 

роботі з дітьми 

03.2019 Гатала І.Г. конспект, 

фотоколаж 

8) Презентація гурткової роботи з 

дітьми 

03.2019 Керівники гуртків 

Шалай О.Б., 

Сяркевич Г.Й. 

 

9) Музейна педагогіка. «Ти писанки 

мені писати, матусю рідна, помагай!» 

04.2019 Яцків М.З., 

вихователь 

конспект, 

фотоколаж 

10) Педагогічні гостини. 

Показ форм роботи з дітьми обраних 

вихователем. 

05.2019 Вихователі: 

Яцків Д.П., 

Денис Т.М. 

конспект, 

фотоколаж 

5. Конкурс серед вихованців «У світі  

LEGO-фантазій» 

11.2018 Вихователі, діти положення  

6. Конкурс для педагогів на кращу 

розробку заняття з використанням  

LEGO-конструктора.  

12.2018 педагоги положення 

7. Конкурс для педагогів та батьків 

«Театр своїми руками» 

02.2019 Вихователі, 

батьки 

положення 

1. Педагогічні читання: 

 з педагогічної спадщини Януша 

Корчака «Мистецтво 

підніматися до почуттів 

дитини»; 

10.2018 – 

11. 2018 

 

 

 

Вих-методист 

Кубрак А.В. 

 

 

 

 

 інноваційні технології. 

Ознайомлення з програмою лего-

конструювання «Безмежний світ 

гри з LEGO» 

01-02. 

2019 

вих-методист 

Кубрак А.В., 

пр.психолог 

Шалай О.Б. 

 

2. З метою обміну досвідом, підвищенням 

професійної майстерності, активізацією 

творчого пошуку в роботі практикувати 

взаємовідвідування педагогами різних 

форм роботи з дітьми та батьками. 

протягом 

року 

 

педагоги 
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2.4 Педагогічні ради 
 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

І Організаційно-настановча педрада 

«Завдання педагогічного колективу 

на 2018-2019 навчальний рік» 

(про організацію та завдання діяльності 

педагогічного колективу на навчальний 

рік) 

08.2018р Завідувач, 

вих..-методист 

 

 

 

1. 
2 

Підсумки методичної роботи за 2017-

2018н.р. 

 вих-методист 

Кубрак А.В.  

Аналіз 

роботи 

Виконання рішень педрад за 

2017/2018н.р. 

2. Обговорення змісту та затвердження 

річного плану роботи на 2018/2019н.р. 

 педагогічний 

колектив 

 

3. Ознайомлення педагогів з планами  

роботи спеціалістів закладу 

 вчитель-

логопед 

Деникевич 

Ц.В., пр. 

психолог 

Шалай О.Б. 

плани роботи 

3. Опрацювання педагогами навчально-

методичної літератури відповідно до 

річних завдань. 

протягом 

року 

 

педагоги 

 

4. Допомога у підготовці до відкритих 

заходів 

протягом 

року 

вих-методист 

Кубрак А.В. 

 

 

5. Робота педагогів над індивідуальними 

темами. 

протягом 

року 

педагоги план 

роботи, 

аналіз 

6. Виконання завдань отриманих 

педагогами  на  курсах підвищення 

кваліфікації 

протягом 

року 

педагоги  

7. Обмін досвідом роботи з мовленнєвого 

розвитку вихованців під час 

театралізованої діяльності, з організації 

та планування освітньо-виховного 

процесу. 

протягом 

року 

педагоги Обговорення 

на 

педгодинах, 

педрадах 

8. Участь у роботі творчих груп протягом 

року 

члени творчих 

груп 

 



 

17 

4. Організація гурткової роботи з дітьми  завідувач, 

кер.гуртків 

 

5. Обговорення та затвердження 

- програми, за якою буде працювати 

заклад; 

-складу творчих груп та перспективних 

планів роботи; 

-розкладів та планів гурткової роботи; 

-графіків роботи; 

- форми планування роботи з дітьми; 

- інше. 

 педагоги перспективні 

плани, 

розклади 

 

6. Підготовка ЗДО до нового навчального 

року 

 завідувач, 

вих-методист 

медсестра 

інформація 

до відома   

7.  Анкетування педагогів: «Стиль 

керівництва та спілкування вихователя-

методиста», «Оцініть керівника» 

 вих-методист анкети 

8. Презентація роботи творчою групою 

«Природа виховує, навчає, розвиває». 

Город. 

 вихователі 

Попович 

Н.М., 

Капустяк Г.І. 

доробок 

ІІ Про інтеграцію сучасної інноваційної 

LEGO технології в освітній процес. 

12.2018   

1. Мультимедійна презентація «LEGO-

важливий інструмент для впровадження 

сучасних та цікавих методик навчання» 

 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

2. Опитувальник з LEGO технології  вих.-методист 

Кубрак А.В. 

розробка 

3. Творча робота у підгрупах «З LEGO -  

навчання – по іншому» 

 вих.-методист, 

педагоги 

розробка 

4. Результати тематичного вивчення про 

стан роботи з конструювання в ЗДО. 

 вих.-методист довідка 

5. Круглий стіл «Перспективи 

впровадження LEGO в освітній процес 

ЗДО» 

 педагоги обговорення

, пропозиції, 

рішення 

6. Підсумки конкурсів: 

- серед вихованців «У світі  LEGO-

фантазій» 

- серед педагогів на кращу розробку 

заняття з використанням  LEGO-

конструктора. 

 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

результати  

конкурсів 

7. Презентація роботи творчими групами: 

- «Природа навчає, виховує, розвиває». 

Город. 

 

 вихователі: 

Попович 

Н.М., 

Капустяк Г.І. 

творчий 

доробок 
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 -  «Львовознавство як засіб 

патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку» 

 вихователі: 

Дуб Н.Я. 

Підкович 

А.М. 

творчий 

доробок 

ІІІ Розвиток мовлення дітей 

дошкільного віку засобами 

театральної діяльності 

02.2019   

1. Ділова гра «Розвиток мовлення дитини 

під час театралізованої діяльності» 

 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

 

 

2. 

Тест для самодіагностики «Театрально-

ігрова діяльність в ЗДО» 

 Кубрак А.В., 

вихователь-

методист 

тест 

3.  Результати тематичного вивчення стану 

освітньої роботи щодо розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку 

засобами театральної діяльності. 

 Кубрак А.В., 

вихователь-

методист 

довідка 

4.  Про підсумки конкурсу для педагогів та 

батьків «Театр своїми руками» 

 завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

інформація 

5. Про результативність роботи творчої 

групи з складання Програми розвитку  

ЗДО 

 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

інформація  

ІV Підсумкова педрада «Підсумки. 

Аналіз. Перспективи.» 

05.2019р

. 

  

1. Аналіз виконання рішень педрад за 

навчальний рік 

 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

інформація 

2. Аналіз роботи педагогами за 

навчальний рік 

 педагоги звіти 

3. Рівень засвоєння дітьми програми 

розвитку дитини дошкільного віку 

«Українське дошкілля» 

 педагоги, 

вих.-методист 

моніторинг, 

діагностика 

4. Результати комплексного вивчення 

підготовки вихованців старшого 

дошкільного віку до школи  

 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

довідка 

5. Презентація Програми розвитку закладу   методична  

група педаг. 

працівників 

програма 

6. Звіт мікрогрупи «Діагностичне 

обстеження дітей дошкільного віку з 

освітньої лінії «Мовлення дитини» 

 вих-методист 

Кубрак А.В., 

практичний 

психолог 

Шалай О.Б., 

вчитель-

логопед 

Деникевич 
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Ц.В., 

вихователь 

Михайляк 

М.С. 

7. Обговорення плану роботи на літній 

оздоровчий період. 

 педагоги 

 

затвердженн

я плану 

роботи 

8. Синдром «вигорання» на кінець 

навчального року. 

 психолог   

 

 

 

2.5 Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі міста та 

області 
 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні Примітк

а 

1 2 3 4 5 

1. Ознайомити педагогів з Типовим 

положенням про атестацію педагогічних 

працівників затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 

06.10.2010 №930 

09.2018р. вих.-методист педгодин

а 

2. З метою підвищення теоретичного рівня та 

фахової підготовки направити на курси 

підвищення кваліфікації педагогів (згідно 

форми ЛОІППО) 

за 

вимогою 

завідувач, 

вих.-методист 

ЛОІППО 

(заявка) 

 

 

3. З метою активізації творчої професійної 

діяльності, підвищення якості педагогічної 

діяльності, стимулювання безперервної 

фахової освіти, підвищення 

відповідальності за результати навчання і 

виховання видати наказ по ЗДО про 

підготовку та проведення чергової 

атестації. 

до 

20.09. 

2018р. 

завідувач наказ 

4. Подати до атестаційної комісії списки 

педагогічних працівників, які підлягають 

черговій атестації  

до 10.10. 

2018р. 

завідувач список 



 

20 

5. Прийняти заяви педагогічних працівників 

про позарчегову атестацію, про 

перенесення строку атестації, подання 

керівника або педагогічної ради про 

присвоєння працівнику кваліфікаційної 

категорії, педагогічного звання у разі 

зниження ним рівня професійної 

діяльності. 

до 

10.10. 

2018р. 

завідувач, 

педагоги 

заява 

6. Укласти графік проведення атестації та 

ознайомити з ним педагогів, які будуть 

атестуватися у 2019 році.  

до 20.10. 

2018р. 

АК  

7. Вивчення педагогічної діяльності  

вихователів, які будуть атестуватись  

 

до 

15.03. 

2019р. 

АК матеріал

и 

вивчення 

8. Засідання атестаційної комісії щодо ходу 

атестації 

за 

графіком 

АК протокол 

9. Анкетування батьків, педагогічного 

колективу з метою визначення загальної 

думки про педагогів, які атестуються 

01-02 

2019р. 

психолог анкети, 

опитуваль 

ники 

10. Творчі звіти педагогів, які  атестуються 02.2019р. Вихователі 

Попович Н.М., 

Михайляк 

М.С.,  

кер.гуртка 

Сяркевич Г.Й.; 

пр.психолог, 

кер.гуртка 

Шалай О.Б.  

Звіт 

роботи за 

міжатес 

таційний 

період 

11. Характеристика діяльності педагогічного 

працівника у між атестаційний період 

до 01.03. 

2019р. 

завідувач до АК 

12 Узагальнення роботи педагогів, які 

атестуються. Оформлення атестаційних 

листів. 

до 15.03. 

2019р. 

АК  

13. Підсумкове засідання атестаційної комісії 

 

 

до 

01.04.2019 

  

14. Накази за підсумками атестації 04.2019р. завідувач накази 

15. Подання у відділ освіти звіту про 

проведення атестації  

04.2019р. вих.-методист  

16. Забезпечити участь педагогів у 

методичних заходах закладу, району, 

міста. 

постійно завідувач, 

вих.-методист 

обговорен 

ня на 

педгодин

ах 

17. Надавати систематичну і планомірну 

допомогу педагогам у підготовці до 

постійно вих.-методист план 

методичн

ої роботи 
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атестації. 

18. На допомогу педагогам у підготовці до 

атестації оформити у методичному 

кабінеті постійнодіючий куточок 

«Готуємось до атестації разом» 

09.2018р. – 

05.2019р. 

вих.-методист  

 

 

2.6 Діагностика, моніторингові дослідження 

 
№ Зміст роботи Дата Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

Педагоги, працівники ДНЗ    

1. Індивідуальна діагностична карта 

професійної компетентності педагога 

03.2019р. завідувач, 

вих.-методист 

до атестації 

2. Анкетування педагогів: «Стиль 

керівництва та спілкування вихователя-

методиста», «Оцініть керівника» 

09.2018р. вих.-методист  

3. Культура спілкування помічника 

вихователя 

11.2018 вих.-методист, 

пр.психолог 

 

4.  Опитувальник з LEGO технології 12.2018 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

педрада 

5. Тест для самодіагностики «Театрально-

ігрова діяльність в ЗДО» 

02.2019 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

педрада 

6.  Самоаналіз роботи за рік. 05.2019р. педагоги до педради  

7. Синдром «вигорання» на кінець 

навчального року 

05.2019р. пр.психолог 

Шалай О.Б.. 

 

Вихованці    

1. Засвоєння дітьми правил дорожнього 

руху 

09.2018р. вихователі моніторинг 

2. Діагностика щодо виявлення 

обдарованості дітей для організації 

гурткової роботи 

09.2018р. вихователі, 

психолог, 

музкерівник 

визначення 

напрямку 

розвитку  

3. Моніторинг знань, умінь та навичок 

вихованців дошкільного віку з пожежної 

безпеки  

12.2018р. вихователі ТПБ 

4. Моніторинг знань, умінь та навичок 

вихованців  з конструювання 

12.2018р. вих-методист 

комісія 

темат. 

вивчення 

5. Моніторинг розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку засобами театральної 

діяльності. 

02.2019 вих-методист 

комісія 

 

тематичне 

вивчення 

6. Моніторинг оволодіння технікою 

вирізування на заняттях з аплікації 

04.2019 вих-методист 
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7. Моніторинг знань, умінь та навичок 

вихованців старшого дошкільного віку з 

підготовки до школи 

05.2019р. вих-методист, 

комісія 

 

Комплексн

е вивчення 

8. Моніторинг знань, умінь та навичок з 

безпеки життєдіяльності 

05.2019р. вих-методист, 

вихователі 

ТБД 

9. Моніторинг знань, умінь та навичок  

дітей за лініями розвитку 

протягом 

року 

педагоги  на педраду, 

05.2019р. 

 

 

 

4. Робота методичного кабінету 

 
№ Зміст роботи Дата Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Продовжити упорядкування методичної 

бази кабінету, оновлення каталогів 

згідно до нового Базового компонента 

дошкільної освіти. 

Протягом 

року 

Вих.-методист  

2.  Поповнювати методичний кабінет: 

- наочно-дидактичними посібниками, 

педагогічною літературою, 

методичними розробками, 

атрибутами тощо; 

- інструктивно-методичними 

документами; методичною, 

науковою, довідковою літературою, 

матеріалами з вітчизняного та 

зарубіжного досвіду роботи, досвіду 

роботи дошкільних закладів міста 

постійно завідувач, 

вих.-методист 

 

3. На допомогу педагогам у методичному 

кабінеті організовувати тематичні 

виставки наукової, методичної 

літератури, наочно-дидактичних та  

методичних посібників. 

протягом 

року 

вих.-методист, 

педагоги 

 

4. На базі методичного кабінету 

продовжити роботу Консультаційного 

центру для працівників та батьків. 

протягом 

року 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

колективні, 

групові та 

індивід. 

консультаці

ї 

5. З метою системного висвітлення певних 

питань, знайомство з новими 

нормативними документами, планом 

роботи на наступний місяць на базі 

методичного кабінету проводити 

педгодини «Педагогічний вісник»  

1 раз на 

місяць 

(четвер) 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

6. Укласти методичні рекомендації:  вих.-методист поповнення 
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- до доробків творчих груп; 

- з LEGO конструювання 

- з мовленнєвого розвитку під час 

театралізованої діяльності 

05.2019р. 

12.2018р. 

02.2019р. 

Кубрак А.В. методичної 

бази  

7. Упорядкувати матеріали творчих 

доробків  педагогів    для поповнення 

методичної бази закладу. 

06.2019р. вих.-методист 

Кубрак А.В. 

за     за підсум- 

ками  

атестації, 

конкурсів 

8. На допомогу вихователям для роботи з 

батьками укласти: 

- розповсюдити семінар-практикум 

«Мистецтво виховувати в дитині 

доброту» . 

Для вихователів: 

- матеріал для діагностування 

сформованості етичних уявлень 

старших дошкільників; 

- матеріал для інформаційного стенду 

«Хвилинки безпеки» (з правил 

дорожнього руху і поведінки в 

транспортних засобах) 

 

 

 

 

 

11.2018р. 

 

04.2019р. 

 

 

05.2019р. 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

9. Систематично приймати участь у 

масових заходах ЗДО (з дітьми, 

вихователями, батьками) 

протягом 

року 

вих..-методист 

Кубрак А.В. 

 

10. Брати участь у заходах райво та міста протягом 

року 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

11. Організувати роботу з молодими 

спеціалістами (за потребою) 

протягом 

року 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

план 

роботи  

12. Продовжити   просвітницьку   роботу з  

помічниками вихователів 

протягом 

року 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

перспектив

ний план 

роботи 

13. Укласти  індивідуальну папку  педагога 

(портфоліо) 

протягом 

року 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

14. Розповсюдити пам’ятки з різних видів 

діяльності для педагогів та батьків 

протягом 

року 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

розповсюд

ити 

15. Скласти опитувальник для педагогів з 

LEGO конструювання 

11.2018 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

До педради 

12.2018 
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4. Організаційно-педагогічна робота 
 

4.1 Робота з батьками 
 

№ Зміст роботи Дата Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

 Загальні батьківські збори 

1. «Спільні завдання навчання та виховання 

сучасної дитини» 

09.2018р.   

1) Основні напрямки діяльності  

дошкільного закладу у новому 

навчальному році. Підготовка  до нового 

навчального року. 

 Завідувач, 

вих-методист 

 

Інформація 

2) Сучасна освіта. Ознайомлення батьків з 

листами МОН щодо пріоритетних 

напрямів роботи з дітьми.  

 вих.методист 

 

Листи 

МОН 

3) Виступи спеціалістів закладу: 

-вчит- логопеда: «Норма мовленнєвого 

розвитку дітей у різні вікові періоди». 

-психолога, 

- старшої медсестри 

 спеціалісти 

закладу 

інформація 

4) Організація гурткової роботи в закладі  завідувач, 

кер.гуртків 

 

5) Аналіз стану і причини травмування 

дітей під час навчально-виховного 

процесу та вдома.  

 завідувач, 

вихователь 

Бранець Б.І. 

звіти 

6) «Відкритий мікрофон»  працівники 

ДНЗ 

відповіді на 

запитання 

батьків 

7) Обрання батьківського комітету закладу  завідувач, 

батьки 

 

8) Анкетування щодо бачення роботи ДНЗ 

у новому навчальному році  та 

визначення пріоритетного напряму 

розвитку  (Програма розвитку) 

 пр. психолог,  

вих-методист, 

батьки 

 

2. «Виховували, навчали - разом 

співпрацювали» 

05.2019р.   

1) Результативність роботи ДНЗ за 2018-

2019н.р. 

Нагородження грамотами батьків, які 

приймали активну участь у житті закладу 

«За небайдужість» 

 вих.-методист, 

психолог, 

вчит-логопед 

 

 

 

 

 

2) «Зробимо літо цікавим для дітей». 

Підготовка до літньої оздоровчої 

кампанії. 

 завідувач, 

вих.-методист, 

ст..медсестра 

витяги з 

плану 

роботи на 

літо 
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3) Безпека дитини – спокій родини (безпека 

влітку) 

 вих.-методист, 

ст.медсестра 

 

4) Аналіз стану і причини травмування 

дітей під час навчально-виховного 

процесу та вдома. 

 завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

 

звіт 

3. Групові батьківські збори з залученням 

психолога, логопеда, інших спеціалістів. 

2-3 рази на  

рік 

вихователі за 

груповими 

планами 

роботи 

4. Дібрати форми роботи з батьками до 

тематичних тижнів 

до 

05.2019р. 

вих.-методист  

5. Систематично залучати батьків до участі 

в освітньо - виховному процесі, творчо 

використовувати їх професійні вміння 

постійно педагоги відкрити 

заходи, 

спільні 

заходи, 

участь у 

педрадах 

тощо 

6. Залучати батьків до участі у конкурсах, 

виставках, концертах організованих ЗДО, 

районним та міським відділами освіти 

протягом 

року 

педагоги  

7. Проводити психолого - педагогічну 

просвіту батьків. 

протягом 

року 

педагоги  

 

 

 

8. Систематично проводити просвітницьку 

роботу серед батьків щодо здорового 

способу життя, безпеки життєдіяльності, 

виховання та навчання дітей. 

протягом 

року 

педколектив, 

ст. медсестра 

різні форми 

роботи з 

батьками; 

за планами 

роботи 

9. Продовжити вести „Книгу відгуків" 

батьків. 

постійно вих-методист, 

вихователі 

 

10. Проводити „День відкритих дверей" для 

батьків (надання можливості батькам 

стати учасниками навчально - виховного 

процесу). 

11.2018р. 

04.2019р. 

педагоги план 

проведення 

11. Продовжити проводити «Дні довіри» 

(педагоги, лікар, ст. медсестра, логопеди, 

муз. керівники, психолог, інші 

спеціалісти ведуть прийом батьків  і 

консультують їх з проблем виховання, 

навчання). 

1 раз на 

місяць (за 

графіком), 

остання 

середа 

місяця 

педагоги  

12. З метою надання безкоштовної 

психолого-педагогічної допомоги 

батькам або особам, які їх замінюють, 

підтримки різнобічного розвитку дітей, 

які виховуються в умовах сім’ї 

продовжити роботу консультативного 

протягом 

року  

педагоги  
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центру «Паросток», в якому проводити 

роботу за наступними напрямками: 

1. надання рекомендацій, порад щодо 

навчання та виховання дітей згідно 

вимог сучасних програм; 

2. інформаційний листок з 

ознайомлення батьків з заходами 

ДНЗ та району; 

3. запрошення: 

-  на загальні батьківські збори; 

- на свята та розваги; 

- обмін досвідом сімейного виховання; 

4. допомога спеціалістів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Організувати психолого-педагогічні 

консультації для батьків майбутніх 

першокласників 

протягом 

року  

практичні 

психологи 

ДНЗ, 

вихователі 

 

14. Систематично проводити анкетування та 

опитування батьків  

протягом 

року  

педагоги За 

необхідн. 

та згідно 

запланован

ої роботи 

15. Оформлення стендів та газет для батьків 

з метою розширення й поглиблення 

уявлень членів родин про сучасні освітні 

програми,  завдання та вимоги до 

розвиненості та вихованості дітей. 

протягом 

року 

педагоги  

 

 

 

 

 

16. Організувати  тематичні    виставки    

робіт батьків і дітей. 

протягом 

року 

вих-методист, 

вихователі 

 

17. Проводити  соціально-педагогічний 

патронат сімей. 

протягом  

року 

педагоги ДНЗ  

18. Продовжити роботу Скринькі  довіри для 

батьків 

протягом 

року 

вих-методист, 

вихователі 

 

19. Створення банку даних про сім’ї, які 

потребують особливої уваги 

09.2017р. спеціалісти 

закладу, вих.-

методист 

 

22.   З метою залучення батьків до трудового 

виховання дітей започаткувати дні 

спільної праці в ЗДО  «Трудовий десант» 

до нового навчального року, Пасхи, 

літньої оздоровчої кампанії 

04-05. 

2018р. 

вихователі, 

вих-методист 
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4.2 Загальні заходи для дітей. 
 

 

№ Зміст роботи термін відповідальні примітка 

1 2 3 4 5 

1. Ранкова зустріч «Дзвонить Осінь у 

дзвінок: всіх скликає в дитсадок» 

09.2018р. Вих-методист, 

муз керівники, 

вихователі 

 

2. Спільне свято «Мову цінуйте свою 

українську» 

11.2018р. муз керівники, 

вихователі 

 

3. Започаткувати проведення «Патріотична 

хвилинка» для дорослих та малят  

протягом 

року 

Вих-методист, 

муз керівник, 

вихователі 

Понеділок  

4. Проведення музичних свят, розваг протягом 

року 

музкерівники, 

вихователі 

додаток №2 

5. Фізкультурні свята та розваги: 

 Козацькі ігри «Козак на  сторожі 

Батьківщини» 

 «Малі Олімпійські ігри». 

 

10.2018р. 

 

05.2019 

вихователі 

старших груп, 

музкерівник  

додаток 

№3 

6. Проведення спільних ранкових зустрічей: 

- Тиждень рідної мови 

- Тиждень пожежної безпеки 

- Водохреща 

- Тиждень безпеки 

протягом 

року 

вих.-методист 

музкерівники, 

вихователі 

 

7. Проведення конкурсів дитячих малюнків 

та поробок до загальносадочкових 

тематичних тижнів , Різдвяних та 

Великодніх свят: 

- Місячника безпеки дорожнього руху 

- Поробок з природного матеріалу 

- Тижня пожежної безпеки 

- Тижня безпеки дитини 

протягом 

року 

вих-методист, 

вихователі 

 

8. Участь у конкурсі «У світі LEGO 

ФАНТАЗІЙ» 

 

11.2018р. вих-методист 

Кубрак А.В., 

вихователі 

 

9. Участь у заходах організованих містом протягом 

року 

колектив ЗДО  
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4.3 Співпраця зі школою. 

 
№                           Зміст роботи     Термін Відповідальні      Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Погодження плану про співпрацю 09. 2018р. Завідувач,  

директор  

ЗНЗ 

«Світанок» 

2. Дитячий садок і Нова українська школа  місток переходу. 

2.1 Проаналізувати стан адаптації 

першокласників – випускників ЗДО №127 до 

школи.  

09-

10.2018р. 

Психолог 

Шалай О.Б. 

 

2.2 Взаємовідвідування  занять та уроків 

вчителями початкових класів та 

вихователями дошкільних закладів. 

Запросити вчителів початкових класів школи 

«Світанок» на:  

-батьківські збори,  

-педради,  

-«Дні довіри»,  

-заняття, свята. 

Протягом 

року 

Вих.-

методист, 

заступник 

директора, 

педагоги 

Скласти 

графік 

взаємовідвіду

вання 

2.3 Продовжити  перехресне ознайомлення з 

передовим педагогічним досвідом педагогів 

дошкільного закладу та школи. 

Протягом 

року 

Вих.–метод., 

заступник 

директора 

Укласти 

каталог ППД  

3. 3 метою формування особистісної готовності 

дитини до школи та підвищення інтересу до 

навчання провести наступні заходи: 

- екскурсії дітей старших груп до школи:  

„У гості до першокласників"; 

- ознайомлення з приміщеннями школи та 

класом; 

- до шкільної бібліотеки тощо. 

  09. 

2018р., 

    

Протягом  

 року          

Вихователі, 

вих. -методист 

ЗНЗ 

«Світанок» 

4. 3 метою виявлення рівня особистісної 

готовності до навчання у школі та організації 

корекційної роботи провести обстеження 

дітей старшого дошкільного віку. 

09. 2018р. 

старші 

групи 

Вихователі, 

психолог, 

вчитель-логоп. 

вих-методист 

для  

індивідуальн

ої , 

корекційної 

роботи 

5. 3 метою розширення знань дітей про школу 

та підвищення інтересу до навчання в школі 

систематично використовувати в роботі: 

- читання художньої літератури про школу, 

на морально – етичну тематику; 

- бесіди про школу; 

- розглядання ілюстрацій, книжок про 

школу; 

- знайомство з деякими правилами поведінки 

школярів; 

 Протягом 

року 

Вихователі планування 

роботи 
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- сприяти розвитку сюжетно – рольових ігор 

„Школа», „Бібліотека», „Їдальня» тощо;  

-поновлення та поповнення атрибутів до цих  

ігор. 

6. Провести спільні заходи: 

- спільні свята:  «Першого   дзвоника»,   

«Українська коляда», «Букварику, 

прощавай!» тощо;  

-запросити   першокласників   на   спортивні 

розваги, 

-залучити школярів до участі у святах ЗДО;  

-до ремонту іграшок, книжок. 

Протягом 

року 

вихователі, 

вих.- методист 

вчителі 1-2 

класів 

 

7. Проводити консультації для батьків, які 

мають проблеми щодо виховання дітей 

протягом 

року 

психологи ЗНЗ 

та ЗДО 

 

8.  Організувати спільні  виставки  найкращих 

дитячих  робіт до Різдвяних та Великодніх 

свят 

12-01, 

2018; 

2019р. 

вих-методист, 

заступник 

директора з 

навч.-вих. 

роботи ЗНЗ 

 

9. Створити інформаційний стенд для батьків  

«Нова українська школа» 

10.2018р., 

05.2019р. 

Вихователі 

старших груп,  

практичний 

психолог, вих-

методист 

Інформаційні 

матеріали 

школи 

10. Ознайомити батьків з вимогами програми 

розвитку «Українське дошкілля»  щодо 

підготовки дітей до школи 

09.2018р. Вих.-метод., 

вихователі 

старших груп, 

практичний 

психолог, вч.-

логопед 

Батьківські 

збори 

11. Провести навчальний семінар «Наступність 

дошкільної та початкової освіти у світлі 

неперервної освіти»  

Заняття 1. «Питання наступності в освітній 

вертикалі» 

Заняття 2. «Сучасний погляд на готовність 

до НУШ.» Рекомендації для педагогів. 

Заняття 3. Круглий стіл «Як забезпечити 

наступність дошкільної і початкової освіти у 

час змін». 

Заняття 4. Підсумкове. Тест для самооцінки 

«Забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти». 

 

11.2018 – 

04.2019р.  

 

11.2018 

 

01.2019 

 

02.2019 

 

 

04.2019 

Вих.-методист План 

семінару 
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4.4  Взаємодія закладу з установами, організаціями 

 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Продовжити співпрацю з бібліотекою. Протягом 

року 

Вих.-

методист, 

вихователі 

 

2. Продовжити співпрацю з церквою «Всіх 

святих українського народу». 

Протягом 

року 

Вих.-метод., 

вихователі 

 

 

3. Показ вистав лялькового театру, цирку, 

мульфільмів    в ЗДО 

1-2 рази на 

рік 

Завідувач 

 

 

4. Співпраця з видавництвом «Ранок» Протягом 

року 

Педагоги література, 

наочно-дид. 

посібники 

5. Співпраця з загальноосвітнім навчальним 

закладом І ступеня «Світанок» 

Протягом 

року 

Завідувач, 

вих.-метод. 

план 

 

 

 

 

5.Адміністративно - господарська діяльність. 
 

5.1 Створення розвивального життєвого простору дитини 
 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Заміна огорожі. Протягом 

року 

Завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

за наявності 

фінансування 

2. Капітальний ремонт сходових клітин. протягом 

року 

завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

за наявності 

фінансування 

3. Капітальний ремонт пральні. протягом 

року 

завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

завгосп 

за наявності 

фінансування 
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Качмарик 

М.Г. 

4. Дизайн ландшафту території закладу протягом 

року 

Колектив 

ЗДО , 

батьки 

 

5. Оновлення, поповнення розвивального 

середовища груп 

    протягом 

року 

колектив 

ДНЗ, батьки 
 

 

6. Заміна вікон у музичному залі протягом 

року 

завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

за наявності 

фінансування 

7. Ремонт обладнання ігрових майданчиків протягом 

року 

завгосп 

Качмарик 

М.Г., 

робітник  

Решетніков 

С.В. 

 

8. Оновлення оснащення фізкультурного 

майданчика 

протягом 

року 

завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

за наявності 

фінансування 

9.  Створення майданчика дорожнього 

руху 

протягом 

року 

завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

за наявності 

фінансування 

 

 

 

 

 

5.2  Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного навчального 

закладу, виробничі наради 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

         1. Загальні збори 09.2018р.   

1.1 Зміст і пріоритетні напрями методичної, 

фінансово-господарчої, медичної 

підсистем управлінської підструктури 

 Завідувач 

Сяркевич Г.Й., 

вих.-методист 

інформація 
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ЗДО на новий навчальний рік. Кубрак А.В., 

старша 

медична сестра  

1.2 Готовність технічних служб 

дошкільного навчального закладу до 

функціонування у новому навчальному 

році 

 Завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

акти 

готовності 

1.3 Ознайомлення працівників закладу з 

планом роботи з обслуговуючим 

персоналом 

 Завідувач 

Сяркевич Г.Й., 

вих.-методист 

Кубрак А.В., 

старша 

медсестра 

Заставнюк І.І.,  

пр. психолог 

Шалай О.Б. 

витяги з 

планів 

роботи 

1.4 Підсумки літньої оздоровчої кампанії  Завідувач 

Сяркевич Г.Й., 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

 

1.5 Звіт голови ПК про діяльність 

профспілкового комітету за 2017/2018 

н.р. 

 Голова ПК 

Бранець Б.І. 

звіт  

2. Звіт керівника дошкільного закладу  з 

питань статутної діяльності ДНЗ 

06. 2018р. Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

звіт 

2.1 Перспективи удосконалення роботи  і 

розвитку ДНЗ 

 Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

 

3. Виробничі наради    

1. Настановчо-організаційна 09.2018р.   

1.1. Правила внутрішнього трудового 

розпорядку. Дотримання трудової  

дисципліни працівниками  ДНЗ. 

Затвердження графіків роботи усіх 

служб. 

 Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

графіки 

роботи, 

правила 

1.2. Готовність закладу до нового 

навчального року (виконані роботи за 

літо). 

 Завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

інформація 

1.3. Безпека життєдіяльності  

1. Ознайомлення з наказом райво «Про 

затвердження районних заходів з питань 

охорони праці на 2018-2019 навчальний 

рік» та з заходами ЗДО. 

2. Норми законодавства щодо охорони 

 Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

 

 

 

вихователь-

 

 

 

 

 

 

витяги 
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праці 

3. Відповідальність усіх працівників 

закладу за охорону життя і здоров"я 

вихованців. 

4. Ефективність проведення місячника 

«Увага! Діти на дорозі!»  

методист 

Кубрак А.В. 

 

 

 

 

 

 

аналіз 

2. Щоб дитина росла здоровою 02.2019   

2.1. Фізичний розвиток вихованців. Аналіз 

захворюваності. 

 ст.. медсестра, 

інстр.з 

фізкультури 

(вихователі) 

аналіз, 

моніторинг 

2.2. Результати контролю за організацією 

харчування. 

 завідувач, 

ст..медсестра, 

БК закладу 

інформація 

2.3. Санітарно-гігієнічний стан дошкільного 

закладу 

 ст.. медсестра 

Заставнюк І.І. 

результати 

контролю, 

рекомендації 

2.4. Рівень сформованості  культурно-

гігієнічних навичок у дітей 

 завідувач 

Сяркевич Г.Й., 

вихователь-

методист 

Кубрак А.В. 

результати 

оперативного 

контролю 

2.5. Медико-педагогічний контроль  ст..медсестра 

Заставнюк І.І., 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

результати 

контролю, 

рекомендації 

3. Аналізуємо. Плануємо. 05.2019   

3.1. Аналіз захворюваності за навчальний 

рік 

 Ст..медсестра 

Заставнюк І.І. 

аналіз 

3.2. Дотримання правил внутрішнього 

трудового розпорядку працівниками  

 завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

 

3.3 Дотримання інструкції з охорони життя 

та безпеки життєдіяльності вихованців 

протягом навчального року 

 завідувач 

Сяркевич Г.Й., 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

аналіз 

травматизму, 

дотримання 

інструкцій 

3.4. Підсумки проведення ТБД в ЗДО  завідувач 

Сяркевич Г.Й., 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

звіт 

3.5. Інструкція з охорони життя та здоров’я 

дітей влітку 

 вих.-методист 

Кубрак А.В. 

інструкція 

3.6. Інформація про обстеження безпечності 

ігрового та фізкультурного обладнання 

на майданчиках ЗДО . 

 завгосп 

Качмарик М.Г. 

акт 

3.7. Організація та проведення літньої  завідувач накази, 
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оздоровчої кампанії Сяркевич Г.Й., 

вих.-методист 

Кубрак А.В., 

ст..медсестра 

Заставнюк І.І. 

вимоги, 

рекомендації,  

план 

 

 

 

5.3  Інструктажі 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Провести плановий інструктаж з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності до нового навчального 

року 

09.2018р. Завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

вих.-методист 

Кубрак А.В., 

завгосп 

Качмарик 

М.Г. 

 

2. Проводити вступний  інструктаж з 

працівниками, які приймаються  на 

роботу 

постійно Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 
 

 

3. Організувати роботу щодо розроблення 

та періодичного перегляду інструкцій з 

охорони праці  для працівників , 

відповідно до Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці ДНАОП 

1.00-4.15-98 ; інструкцій з безпеки для 

вихованців відповідно до Положення 

про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу 

в установах і закладах освіти 

1 раз у 5 

років 

Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 
 

 

4. Створити відповідні служби і 

призначити посадових осіб, які 

забезпечують вирішення конкретних 

питань охорони праці, затвердити 

посадові інструкції про їх обов’язки, 

права  та відповідальність за виконання 

покладених на них  функцій. 

01.2019р. Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 
 

наказ 

5. Здійснювати контроль за діяльністю 

комісій з охорони праці та цивільного 

захисту 

постійно Завідувач 

Сяркевич Г.Й. 

 

графік 

контролю 

6. Включити проведення інструктажів під 

час тематичних тижнів: 

 

 

Вих.-методист 

Кубрак А.В. 

план заходів 
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- Місячника безпеки дорожнього 

руху; 

- Тижня пожежної безпеки; 

- Тижня безпеки дитини 

09.2018р. 

 

12.2018р. 

05.2019р. 

7. Проведення позапланових та цільових 

інструктажів  

Протягом 

року 

Завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

вих.-методист 

Кубрак А.В. 

за потребою 

(нормативні 

акти) 

 

 

 

 

6. Вивчення стану організації освітнього процесу. 
 

№ 

№ 

з/п 

Тема Форма 

контролю 

 

Форма 

відбиття 

 

Узагальн. 

матеріалу 

Група Відповідаль 

ний  

ні 

Дата 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. З метою дотримання нормативно-правової бази функціонування ЗДО усіма 

службами, координації роботи , підвищення професійної компетентності 

педагогів, надання методичної допомоги систематично здійснювати контроль 

за: 
1) Плануванням 

навчально-

виховної роботи 

параметр., 

попередж. 

педгод., 

темат, 

компл. 

рекоменд., 

довідки 

всі завідувач, 

вих.-метод. 

протягом 

року 

2) Готовністю 

вихователів та 

спеціалістів до 

робочого дня 

оглядово-

оперативн

. 

педгод. інформац. 

до відома 

всі завідувач, 

вих.-метод. 

протягом 

року 

3) Веденням 

документації 

епізод.-

вибірково 

нарада інформац. 

до відома 

всі завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

1 раз у 

квартал 

4) Організацією та 

проведенням 

навчально-

виховного процесу 

параметр., 

кориг., 

діагност.,  

персон. 

 

до 

педгод., 

педрад, 

засід. 

АК 

довідки, 

інформац. 

до відома, 

 

всі завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медс., 

вчит-

логопед 

протягом 

року, за 

графіком 

5) Самоосвітою 

педагогів 

персон.-

кориг. 

нарада 

при 

вих.-

метод 

інформац. 

до відома,  

рекоменд.. 

всі вих.-метод., 

члени АК 

1 раз в 

півріччя 

6) Підготовкою до 

нового 

навчального року 

підсумк., 

персон. 

оглядово-

операт. 

педрада інформац. всі завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

08-

09.2018р. 
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7) Проведенням 

тематичних тижнів 

з безпеки 

життєдіяльності 

операт., 

вибірков. 

педгод., 

виробн.

.нарада 

інформац., 

звіт 

всі завідувач, 

вих.-метод. 

 

за 

графіком 

09.2018 

12.2018, 

05.2019 

8) Проведенням 

батьківських 

зборів 

параметр. 

порівн.. 

 

педгоди

на, 

нарада 

Інформац. всі завідувач, 

вих.-метод. 

 

09.2017 

01.2018 

05.2018 

9) Проведенням 

музичних свят та 

розваг 

параметр. 

персон. 

педгод. інформац. всі завідувач, 

вих.-метод. 

 

протягом 

року, за 

графіком 

10) Результати 

корекційної роботи  

параметр. 

персон. 

педрада 

педгоди

на 

 інформац. старші 

групи 

 

завідувач, 

вих.-метод. 

 

12.2018 

05.2019 

2. 3 метою збереження та зміцнення здоров'я кожного вихованця систематично 

здійснювати контроль за: 
1) Створенням 

належних умов для 

проведення 

освітньо-виховн. 

процесу в ЗДО; 

огляд.-

операт. 

наради, 

виробн..

нарада 

інформа-

ція до ві-

дома 

всі завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

протягом 

року, до 

виробн. 

наради 

02.2019р. 

 

2) Режимом дня операт. наради, 

виробн..

нарада 

інформа-

ція до ві-

дома 

всі завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

протягом 

року, до 

виробн. 

наради 

02.2019р. 

 

3) Фізичним 

розвитком 

вихованців 

медико-

педагог., 

компл. 

педгод., 

виробн..

нарада, 

педрада 

інформа-

ція до ві-

дома, 

довідка 

всі, 

компл. 

старші 

групи 

завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

до 

виробн. 

наради 

02.2019р.

, 

педради 

05.2019р. 

4) Веденням листків 

здоров’я та 

дотриманням 

рекомендацій 

оглядово

-операт. 

медико-

педаг. 

нарада 

при 

ст..медс. 

інформац. всі ст. медс. 

Заставнюк 

І.І. 

1 раз в 

півріччя 

5) За плануванням та 

проведення Днів 

здоров’я 

аспект.- 

вибірк. 

порівн.. 

педгод. інформац. всі вих.-метод., 

ст. медс. 

за 

графіком 

6) За проведенням 

фізкультурних свят 

та розваг 

аспект.- 

вибірк. 

порівн.. 

педгод. інформац. всі вих.-метод., 

ст. медс. 

за 

графіком 

7) За формуванням 

культурно-

операт. 

 

виробн..

нарада 

інформац. всі завідувач, 

вих.-метод., 

до 

виробн. 
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гігієнічних 

навичок 

 ст..медсест

ра 

наради 

02.2019р. 

 

8) Фізичним  

навантаженням  на 

організм     дитини  

хрономет

раж 

виробн..

нарада 

 

інформац. всі вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

до 

виробн. 

наради 

02.2019р. 

9)  Організацією 

харчування 

Парам. 

мед-пед. 

Виробн..

нарада 

 

Інформац. Всі, 

харчобл

ок 

Завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

Постійно 

до 

виробн. 

наради 

02.2019р. 

за 

графіком 

10. Аналіз стану 

захворюваності 

Парам. Нарада 

 

Інформац. Всі Ст..медсест

ра 

Постійно 

 

 

3. 3 метою збереження та зміцнення здоров'я кожного вихованця систематично 

здійснювати контроль за: 
1) Організацією та 

проведенням  

роботи з безпеки 

життєдіяльності 

Парам. 

епізод-

вибірк. 

Педгод., 

нарада, 

темат. 

Інформац. 

звіт 

 

Всі Завідувач, 

вих.-метод., 

ст..медсест

ра 

Постійно 

09.2018, 

12.2018 

05.2019 

2) Плануванням та 

проведенням 

Тижнів безпеки. 

Аспектн

о-вибірк. 

Педгод. 

 

Інформац. 

звіт 

Всі Завідувач, 

вих.-метод. 

09.2018, 

12.2018, 

05.2019 

3) Безпечністю 

організації 

предметно-

ігрового 

середовища на 

майданчиках та у 

групових 

приміщеннях 

Оглядово

-операт. 

Педгод, 

нарада 

Інформац. Всі Завідувач, 

вих.-метод. 

завгосп 

ст..медс. 

Постійно 

за 

графіком 

 

4) Санітарно-

гігієнічний станом 

ДНЗ 

Операт-

огляд. 

мед-пед 

Нарада, 

виробн..

нарада 

Інформац. Всі Завідувач, 

вих.-метод. 

ст..медс. 

Щотижн

я 

5) Дотриманням 

працівниками 

правил охорони 

праці та безпеки 

життєдіяльності 

під час освітнього 

процесу 

Парам. 

персон. 

Нарада, 

виробн..

нарада 

Інформац. Всі Завідувач, 

вих.-метод. 

ст..медс. 

Постійно 

6) Проведенням 

інструктажів та 

Парам. 

персон. 

Нарада Інформац. Вих.-

метод. 

Завідувач 

Сяркевич 

1 раз в 

півріччя 
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веденням 

документації з 

охорони праці та 

безпеки 

життєдіяльності 

Кубрак 

А.В. 

Завгосп 

Качмар

ик М.Г. 

вихов.

Михайл

як М.С. 

Г.Й.  

 

 

 

4. На виконання річних завдань, з метою впровадження в роботу закладу нового 

Базового компоненту дошкільної освіти та оновленої програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля», виявлення рівня сформованих знань, умінь 

та навичок  у вихованців з певних ліній розвитку вивчити роботу: 

1) Стан роботи з 

конструювання в 

ЗДО. 

Темат., 

порівн.. 

Педрада Довідка Старші 

групи 

Завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

вих.-метод. 

Кубрак 

А.В., 

вчит.логоп. 

Деникевич 

Ц.В., 

пр.психол. 

Шалай О.Б. 

 

12.2018р. 

2) Мовленнєвий 

розвиток 

вихованців 

засобами 

театралізованої 

діяльності 

Темат. Педрада Довідка Всі Завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

вих.-метод. 

Кубрак 

А.В., 

пр.психол. 

Шалай О.Б. 

02.2019р. 

3) Підготовка дітей 

до школи 

Компл. 

порівн.. 

Педрада Довідка Старші 

групи 

«Дивоц

віт», 

«Дзвіно

чок» 

Завідувач 

Сяркевич 

Г.Й., 

вих.-метод. 

Кубрак 

А.В., 

вчит.логоп. 

Деникевич 

Ц.В., 

пр.психол. 

Шалай О.Б. 

 

04.2019р. 

5. 3 метою підвищення якості освітньо-виховного процесу та усунення недоліків 

виявлених у 2016/2017н.р. вивчити стан роботи: 

1) Вивчення стану 

адаптації дітей 

Персон. 

парам. 

Нарада 

при вих-

Інформац. Ран вік, 

Мол.гр. 

Вих.-метод. 

Кубрак 

10.2018 
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раннього віку та 

молодшого 

дошкільного віку 

до умов закладу 

метод. «Пізнай

ко» 

А.В., 

пр.психол. 

Шалай О.Б. 

 

2) Інформативність 

куточків для 

батьків 

Оглядово

-операт.  

Нарада 

при вих-

метод. 

Інформац. Всі Вих.-метод. 

Кубрак 

А.В. 

 

11.2018 

3) Організація та 

проведення занять 

з аплікації 

Парам. 

порівн..  

Педгод. Інформац. Всі 

дошк. 

групи 

Вих.-метод. 11.2018р. 

4) Організація та 

проведення Тижня 

здоров’я (Дня 

здоров’я) 

Поперед

жув. 

Виробн. 

нарада 

Інформац. Всі Вих.-метод. 01.2019 

5) Сформованість 

культурно-

гігієнічних 

навичок у дітей 

раннього та 

молодшого 

дошкільного віку 

Парам. 

огляд. 

Виробн.. 

нарада 

Інформац. Ран.вік, 

мол.гр. 

Вих.-метод, 

ст..медс. 

02.2019р. 

6) Аналіз робіт з 

зображувальної 

діяльності 

Огляд. 

 

Нарада Інформац. Всі Вих.-метод. 03.2019р. 

7) Сенсорно-

пізнавальний  

розвиток 

Персон.-

попер. 

Педрада Інформац. Ран.вік Вих.-метод. 

Кубрак 

А.В. 

пр.психол. 

Шалай О.Б. 

02.2019р. 

8) Проведення 

заходів щодо 

формування в 

дітей знань про 

безпеку 

життєдіяльності 

Поперед

жув.  

Педгоди

на 

Інформаці

я до 

відома 

Вибірко

во 

Вих.-метод. 

Кубрак 

05.2019 

6. Вивчення роботи 

педагогів, які 

атестуються 

Персон. 

темат. 

Засіданн

я АК 

Картки 

контролю, 

довідка 

Педаг., 

які 

атест. 

Завідувач, 

вих.-метод. 

члени АК 

до 

03.2019р. 

графік 
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Додаток 1 

 

План – графік  музичних свят та розваг 

у дошкільному навчальному закладі 

 
 

№ Тематика свят та розваг Термін 

 

  
 

Музичний керівник Фульмас О.В. 
 

 

  

 

Ранній вік 

 

1. Свята:  

1. Новорічне свято січень 

2. Свято матері травень 

2. Розваги:  

1. «Є у мене барабан» вересень 

2. «Весело граємось, гарно забавляємось» вересень 

3.  «Сонечко і дощик» жовтень 

4. «Осінній листочок на гостинах у малят» жовтень 

5. «Є у мене лялечка, лялечка Наталочка» листопад 

6. Казка про гарбузову кашу (лялькова вистава) листопад 

7. «Знов надходить ніч чарівна, їде в гості Миколай» грудень 

8. «Зайчикова пригода під Новий рік» (пожежна безпека) грудень 

9. Слухання аудіозапису казки «Рукавичка» січень 

10. «Йдемо в гості до звірят» січень 

11. «Хто де живе» лютий 

12.  «День народження ляльки» лютий 

13. «У колі друзів» березень 

14.  Слухання казки «У гості до колобка» березень 

15. «Весняночка-паняночка наділа гарне платтячко» квітень 

16. «Мої іграшки» квітень 

17. «Діточки, як квіточки» травень 

18. «Ти куди біжиш, трамвай?» травень 

  Молодша група  

  1. Свята:  

    1. «Осінні пригоди дощика-пустуна» 

«В пошуках золотої Осені» 

жовтень 

2.  «Чуєш, дзвоник дзеленчить, це Зимонька в садок спішить» грудень 

3.  «Як добре, що у мене матуся рідна є» травень 

   2.  Розваги:  

1.  «Паросток» садок чудовий знов скликає всіх малят» (ранкова 

зустріч) 

вересень 
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2.  «Правила руху в нашій країні для пішоходів усюди єдині» вересень 

3.  «Подорож до Музляндії» вересень 

4.  «Урожай зберемо і в танок підемо» жовтень 

5.  «Магазин музичних інструментів» жовтень 

6.  «Жили у бабусі» (інсценізація пісні) листопад 

7.  «Казка про гарбузову кашу» (лялькова вистава) листопад 

8.   «Знов надходить ніч чарівна, іде в гості Миколай» грудень 

9.  «Зайчикова пригода під Новий рік» (пожежна безпека) грудень 

10.  « До бабці Одарки їдем на колядки» січень 

11.  «Час нам, діти, поспішати у зимові ігри грати!»  січень 

12.  «Подорож маленької сніжинки» (муз.казка) лютий 

13.  «Розповім вам, діти, казку» (муз. інструменти) лютий 

14.  « На сопілочці заграю, всіх малят я звеселяю» березень 

15.  «Прокидайтесь, квіточки! День весну стрічає» березень 

16.  «у нашому садочку, як у віночку» квітень 

17.  «Крашанка всміхається, свято наближається» квітень 

18.  «Небезпеку щоб минути, треба нам уважним бути» (ранкова 

зустріч) 

травень 

19.    

  Середня  група  

1. Свята:  

1. «Як маленький Гарбузик шукав друзів» 

«осіннє свято дощу та парасольок» 

жовтень 

2. «Новорічні пригоди й дива» грудень 

3. «Матінко моя єдина! Ти для мене цілий світ» травень 

2. Розваги:  

1. «Паросток» садок чудовий знов скликає всіх малят» (ранкова 

зустріч) 

вересень 

2. «Правила руху в нашій країні для пішоходів усюди єдині»  вересень 

3.  «Подорож до Музляндії» (до Міжн.дня музики) вересень 

4. «Музика в дорогу повела» (метал. Звуки за сист. К.Орфа) жовтень 

5. «Що таке наш дитсадок?» жовтень 

6. «І багата, і чудова наша українська мова» листопад 

7. «Казка про гарбузову кашу» (лялькова вистава) листопад 

8.  «Знов надходить ніч чарівна, іде в гості Миколай» грудень 

9. «Зайчикова пригода під Новий рік» (пожежна безпека) грудень 

10. 

11. 

«Хто це стукає в оселю? 

Це – колядники веселі» 

січень 

12. «Час нам, діти, поспішати у зимові ігри грати!»  січень 

13. «Лютий в гості на гостину, кличе всю свою родину» лютий 

14. « На чому граю - відгадай!» (вечір муз. -дид. ігор) лютий 

15.  «Садок вишневий коло хати» (літ. – муз.вечір) березень 

16. «Чарівна музика природи» (аудіконцерт за творами березень 



 

42 

П.Чайковського) 

17. «Ой, веснонько, весняночко, заведи співаночку» квітень 

18. «Знову казка оживає» (муз. інструменти) квітень 

19. «Небезпеку щоб минути, треба нам уважним бути» (ранкова 

зустріч) 

травень 

20. «Відгадай мелодію» (вечір муз.-дид.ігор «Загадковий програвач») травень 

21. «Правила безпеки будемо вивчати» (БЖД) травень 

22. «Правила безпеки будемо вивчати» травень 

23. «Відгадай мелодію» (вечір муз.-дид.ігор «Загадковий програвач») травень 

  Старші групи    

1. Свята:  

1. «Осінній ярмарок мелодій» 

«У кав’ярні. Осінні смаколики» 

жовтень 

2. «Без рідної пісні, без слова збідніє навіки земля» листопад 

3. 

 

«Новорічні пригоди й дива» 

«Різдвяний вертеп» 

грудень 

 

4. «Тарасова доля – то правда жива» березень 

5. «Кольорова феєрія» (випускне свято) травень 

2. Розваги:  

1. «Паросток» садок чудовий, знов скликає всіх малят» (ранкова 

зусріч) 

вересень 

2. «Правила руху в нашій країні для пішоходів усюди єдині»  вересень 

3. «Подорож до Музляндії» (до Міжн. Дня музики) вересень 

4. Вечір класичної музики «Звуки осені» жовтень 

5. «Жартівливі посиденьки » жовтень 

6. «Без рідної пісні, без слова збідніє навіки земля» листопад 

7. Лялькова вистава «Казка про гарбузову кашу» листопад 

8. «Знов надходить ніч чарівна, іде в гості Миколай» грудень 

9. Лялькова вистава «Зайчикова пригода під Новий рік» грудень 

10. 

  

11.  

«Хто це стукає в оселю? 

Це – колядники веселі» 

«Вам розкажем небилиці…» (К.Орф) 

січень 

січень 

12. «Біла Зимонька вже прощається, Весна-красна усміхається» лютий 

13. «На чому граю відгадай!» (вечір муз.-дид. ігор) лютий 

14. «Пригода повітряної кульки» (лялькова вистава) березень 

15. «Чарівна музика природи» (аудіконцерт за творами 

П.Чайковського) 

березень 

16. «Весна тепло саоє дарує, Великдень світлий нам звістує» квітень  

17. «Знову казка оживає» (казку розпов. муз.інструменти) квітень 

 18. «Небезпеку щоб минути, треба нам уважним бути» (ранк.зустріч) травень 
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 19. «Правила безпеки будемо вивчати» травень 

 20. «Відгадай мелодію» (вечір муз.-дид.ігор «Загадковий програвач») травень 
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  Додаток 2 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                   Завідувач ЗДО №127 

                                             ________ Г. Сяркевич  

                                                             «___»_________2018р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
роботи практичного психолога  

ЗДО № 127 
ШАЛАЙ ОЛЬГИ БОГДАНІВНИ 

на 2018/2019 н. р. 
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№ 

з/п 

ЗМІСТ РОБОТИ ТЕРМІНИ  

ПРОВЕДЕННЯ 

ДЕ І З КИМ  

ПРОВОДИТЬСЯ 

ПСИХОДІАГНОСТИЧНА РОБОТА 

1. Психодіагностичне спостереження 

за новоприбулими дітьми в різні 

режимні моменти з метою вивчення 

адаптації. 

серпень-

вересень  

група раннього віку, 

молодші групи 

2. Психодіагностика пізнавальних 

психічних процесів 

вересень- 

листопад 

старші групи  

3. Вивчення рівня розумового 

розвитку 

листопад- 

грудень 

лютий-

березень 

середні групи 

 

молодші групи 

4.  Психологічне обстеження дітей, з 

метою добору адекватних умов 

навчання та виховання. 

протягом року  за запитом батьків  

5. Діагностика готовності дітей до 

навчання в школі 

березень- 

травень 

старші групи 

6.  Анкетування батьків новоприбулих 

дітей 

серпень- 

вересень 

батьки 

новоприбулих дітей 

7. 

       

Діагностика 

сенсорно-пізнавального розвитку 

дітей раннього віку 

квітень  група раннього віку 

КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 

1. Консультування з питань 

раціоналізації психолого-

педагогічного процесу з дітьми в 

родині та дитячому садку 

протягом року батьки, працівники 

ЗДО 

2. Групові консультації для батьків 

новоприбулих дітей з надання 

допомоги в адаптації дитини до 

нового середовища 

вересень 

серпень  

батьки  

3. Інформування за запитом батьків, 

вихователів, щодо результатів 

обстежень 

за запитом батьки, 

вихователі 

4. Індивідуальні консультації на теми 

особистісного характеру 

за запитом батьки, працівники 

ЗДО 

КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНА ТА РОЗВИВАЮЧА РОБОТА 

1. Адаптація дітей до умов ДНЗ серпень- група раннього віку, 
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вересень молодші групи 

2. Індивідуальна корекційно-

відновлювальна робота за запитом 

батьків, вихователів, адміністрації 

протягом року за запитом 

3. Корекція та розвиток пізнавальних 

психічних процесів (групова та 

індивідуальна робота) 

жовтень- 

квітень 

Старші групи 

4. Розвивальні заняття: розвиток 

якостей творчої особистості, 

пальчикова гімнастика, 

психогімнастика 

протягом року всі групи 

5. Корекційно-відновлювальна робота 

з дітьми, які переселені із зони АТО 

та з дітьми учасників АТО 

протягом року всі групи 

6. Корекція міжособистісних відносин 

у колективі, особистісних якостей та 

поведінки (групова робота) 

жовтень- 

квітень 

молодші, середні 

групи 

ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА 

1. Підвищення психологічної 

обізнаності вихователів та батьків з 

питань вікової та педагогічної 

психології 

за запитом батьки, вихователі 

2. Виступи на  батьківських зборах, 

лекції, семінари, консультації 

згідно плану 

роботи ЗДО 

батьки 

3. Виступи на педрадах, лекції, 

консультації, семінари 

згідно плану 

роботи ЗДО 

педколектив 

4. Оновлення інформації в куточках 

психолога в групах 

щомісяця  

5. Робота консультаційного пункту для 

батьків, діти яких не відвідують 

ДНЗ 

остання 

середа місяця 

батьки, діти яких не 

відвідують ЗДО 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Оформлення робочого кабінету, 

оновлення методичного матеріалу 

протягом року  

2. Підготовка до виступів, проведень 

семінарів, тренінгів 

протягом року  

3. Розробка рекомендацій, пам’яток,  

корекційних та розвивальних 

програм 

протягом року  
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4. Співпраця з психологами міста, 

району 

протягом року  

5. Самоосвіта протягом року  

6. Складання плану роботи на рік, 

місяць 

згідно 

визначених 

термінів 

 

7. Складання аналітичного та 

статистичного звітів 

згідно плану 

НМЦО 

 

ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ 

1. Співпраця з ПМПК, медичними 

закладами, відділом у справах дітей, 

опікунською радою міста, району 

За 

необхідності 
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Додаток 3 

 

 

       ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ЗДО: _______________ 

Сяркевич Г.Й. 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА ДНЗ№127 

Деникевич Цвітанни Володимирівни 

на 2018-2019 н.р. 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи 

 

Термін виконання Примітка 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

І. Організаційна робота 

 

Скласти і затвердити графік роботи, ознайомити з ним 

батьків, вихователів. 

Розширена діагностика мовлення дітей, яким за витягом 

ПМПК рекомендовано навчання за програмою розвитку 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 

Заповнити мовленнєві картки, скласти індивідуальні 

плани корекційної роботи.  

Обстежити мовлення дітей у молодшій, середній групі 

загального розвитку та вказати на зміни у стані 

звуковимови дітей. 

 

Оформити всю належну документацію згідно «Інструкції 

про ділову документацію…». 

 

 

 

ІІ. Робота з медичними установами 

 

Організувати обстеження дітей психоневрологом. 

Організувати консультації дітей у лікарів-спеціалістів. 

 

 

 

 

 

ІІІ. Співпраця з вихователями, музичним керівником 

 

Провести консультації для вихователів: 

• «Норми мовленнєвого розвитку»; 

• «Особливості порушень звуковимови, види та їх 

причини »; 

• «Розвиток лексико-граматичного компоненту». 

 

 

 

до 01.09  

 

до 14.09 

 

 

 

 

до 14.09 

 

 

 

до 01.09 

 

 

 

 

 

 

протягом року (за 

потребою)  

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

листопад 

грудень 
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2. 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провести консультацію для музкервіника:  

«Норми правильної звуковимови у дітей старшого 

дошкільного віку». 

 

IV. Робота з батьками 

 

Брати участь у проведенні батьківських зборів дітей, 

яким за витягом ПМПК рекомендовано навчання за 

програмою розвитку дітей дошкільного віку з 

порушеннями мовлення. Підготувати виступи: 

- форми, типи та види логопедичних занять; 

- результати первинної діагностики; 

- організація роботи логопеда на протязі навчального 

року;  

- результати корекційної роботи за І півріччя; 

- підсумки корекційного навчання дітей, яким за витягом 

ПМПК рекомендовано навчання за програмою розвитку 

дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення.. 

Критерії мовленнєвої готовності дитини до навчання в 

школі. Завдання на літо. 

Проводити індивідуальні форми роботи з дітьми в 

присутності батьків з метою показу прийомів 

логокорекції. 

Запрошувати батьків на свята та розваги з метою 

демонстрації результативності роботи та заохочення їх 

до співпраці. 

Поповнення  «Мовленнєвого порадника» в осередку для 

батьків. 

 

V. Підвищення фахового рівня  

 

Тема самоосвіти: «Використання інтерактивних 

технологій під час обстеження мовлення дітей». 

Систематично відвідувати та брати активну участь у 

роботі районних методичних об’єднань, міських 

семінарів вчителів-логопедів ДНЗ. 

Брати активну участь у роботі педагогічних рад та 

методичній роботі закладу. 

 

 

VI. Поповнення логопедичного кабінету 

Систематизувати папку «Документація (планування)». 

Виготовити та систематизувати наочність до занять. 

Систематизувати матеріал для портфоліо дітей, яким за 

витягом ПМПК рекомендовано навчання за програмою 

розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями 

мовлення.   

Поповнити кабінет методичною літературою та 

дидактичним матеріалом. 

Розробити матеріал для діагностики мовлення за 

допомогою інноваційних технологій» (комп’ютеризація 

навчального процесу). 

 

вересень 

 

 

 

 

 

вересень 

 

 

 

 

лютий 

 

 

 

 

 

 

травень 

 

протягом року 

 

 

протягом року 

 

 

протягом року 

 

 

2016-2021 н.р. 

 

протягом року 

 

протягом року 

 

 

протягом року 

 

 

 

 

вересень 

протягом року 

серпень-вересень 

 

 

 

протягом року 

 

протягом року 
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Додаток 4 

 

  ПОГОДЖЕНО                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                  педагогічною радою ДНЗ 

                    ________________  2019р. 

                                                                                              Завідувач ЗДО ________Сяркевич Г.Й. 

 

 

План спільної роботи 

закладу дошкільної освіти  №127 

та загальноосвітнього навчального закладу І ступеня «Світанок» 

на 2018/2019 навчальний рік 

 
№                           Зміст роботи     Термін Відповідальні      Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Погодження плану про співпрацю 09. 2018р. Завідувач,  

директор  

ЗНЗ 

«Світанок» 

2. Дитячий садок і Нова українська школа  місток переходу. 

2.1 Проаналізувати стан адаптації 

першокласників – випускників ЗДО №127 до 

школи.  

09-

10.2018р. 

Психолог 

Шалай О.Б. 

 

2.2 Взаємовідвідування  занять та уроків 

вчителями початкових класів та 

вихователями дошкільних закладів. 

Запросити вчителів початкових класів школи 

«Світанок» на:  

-батьківські збори,  

-педради,  

-«Дні довіри»,  

-заняття, свята. 

протягом 

року 

Вих.-

методист, 

заступник 

директора, 

педагоги 

Скласти 

графік 

взаємовідвіду

вання 

2.3 Продовжити  перехресне ознайомлення з 

передовим педагогічним досвідом педагогів 

дошкільного закладу та школи. 

Протягом 

року 

Вих. –

методист, 

заступник 

директора 

Укласти 

каталог ППД  

3. 3 метою формування особистісної готовності 

дитини до школи та підвищення інтересу до 

навчання провести наступні заходи: 

- екскурсії дітей старших груп до школи:  

„У гості до першокласників"; 

- на перший дзвоник; 

- ознайомлення з приміщеннями школи та 

класом; 

- до шкільної бібліотеки тощо. 

 09.2018 р., 

 протягом  

    року          

Вихователі, 

вих. -методист 

ЗНЗ 

«Світанок» 
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4. 3 метою виявлення рівня особистісної 

готовності до навчання у школі та організації 

корекційної роботи провести обстеження 

дітей старшого дошкільного віку. 

09. 2018р. 

старші 

групи 

Вихователі, 

психолог, 

вчитель-

логоп. вих-

методист 

Для  

індивідуально

ї , корекційної 

роботи 

5. 3 метою розширення знань дітей про школу 

та підвищення інтересу до навчання в школі 

систематично використовувати в роботі: 

- читання художньої літератури про школу, 

на морально – етичну тематику; 

- бесіди про школу; 

- розглядання ілюстрацій, книжок про 

школу; 

- знайомство з деякими правилами поведінки 

школярів; 

- сприяти розвитку сюжетно – рольових ігор 

„Школа», „Бібліотека», „Їдальня» тощо;  

-поновлення та поповнення атрибутів до цих  

ігор. 

  Протягом   

року 

Вихователі Планування 

роботи 

6. Провести спільні заходи: 

- спільні свята:  «Українська коляда», 

«Букварику, прощавай!» тощо;  

-запросити   першокласників   на   спортивні 

розваги, 

-залучити школярів до участі у святах ЗДО, 

виставках;  

-до ремонту іграшок, книжок. 

протягом 

року 

Вихователі, 

вих.- методист 

вчителі 1-2 

класів 

 

7. Проводити консультації для батьків, які 

мають проблеми щодо виховання дітей 

протягом 

року 

Психологи 

ЗНЗ та ЗДО 

 

8.  Організувати спільні  виставки  найкращих 

дитячих  робіт до Різдвяних та Великодніх 

свят 

12-01, 

2018; 

2019р. 

Вих-методист, 

заступник 

директора з 

навч.-вих. 

роботи ЗШ 

 

9. Створити інформаційний стенд для батьків  

«Нова українська школа» 

10.2018р., 

05.2019р. 

Вихователі 

старших груп,  

практичний 

психолог, вих-

методист 

Інформаційні 

матеріали 

школи 

10. Ознайомити батьків з вимогами програми 

розвитку «Українське дошкілля»  щодо 

підготовки дітей до школи 

09.2018р. Вих.-метод. 

вихователі 

старших груп, 

практичний 

психолог, вч.- 

логопед 

Батьківські 

збори 
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Додаток 5 

Медико-профілактичні заходи 
 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечити готовність дошкільного 

закладу до нового навчального року: сан –

гігієнічний стан груп, приміщень ДНЗ; 

освітлення , маркування меблів, посуду у 

групах та на харчоблоці; робочого 

інвентарю помічників вихователя тощо. 

08 – 09. 

2018р. 

ст. медсестра до виробн.. 

наради 

2. Оформлення листків здоров’я з 

рекомендаціями для вихователів. 

09.2018р. ст. медсестра 

Заставнюк І.І. 

 

3. Вимоги санітарного регламенту 

№563/28693 від 14.04.2016року 

09.2018р. ст. медсестра 

Заставнюк І.І. 

виробн.. 

нарада 

3. Систематично здійснювати медико -

педагогічний контроль. 

постійно завідувач, 

ст. медсестра 

за графіком 

4. Контроль за: 

- санітарним станом груп, приміщень, 

ігрових майданчиків; 

- санітарним станом харчоблоку; 

-перевірка якості приготовленої їжі та 

ведення за формою бракеражного 

журналу; 

- забезпечення вхідного контролю якості 

продуктів; 

-проведення С-вітамінізації; 

- за проведенням поточних та генеральних 

прибирань та розподілом обов'язків серед 

технічного персоналу; 

- за виконанням правил миття посуду 

(дезинфекціі) в групах та на харчоблоці; 

- за дотриманням вимог під час карантину; 

- за дотриманням вимог інструкцій з 

організації харчування дітей в ДНЗ; 

- додержуванням правил особистої гігієни 

працівниками ДНЗ; 

- за своєчасним проходженням медогляду 

працівниками; 

- ранковим фільтром дітей; 

- документацією вихователів; 

- виконанням режиму дня; 

- за дотриманням вимог під час карантину. 

постійно завідувач, ст. 

медсестра 
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5. Складання та затвердження меню. постійно ст. медсестра  

6. Аналізувати натуральні та грошові норми 

на продукти харчування і дотримуватись 

їх. 

постійно ст. медсестра, 

завідувач 

 

7. Вести індивідуальну, колективну, групову 

санітарно - просвітницьку роботу з дітьми, 

батьками, працівниками ДНЗ. 

постійно ст. медсестра консультації

інформац., 

сан.бюлетні, 

реком.  

8. Виконувати приписи санстанції.  завідувач, ст. 

медсестра 

 

9. Проводити антропометрію дітей. 1 раз у 

квартал 

ст. медсестра  

10. Проводити аналіз стану захворюваності 

дітей по ДНЗ. 

щомісяця ст. медсестра виробн.. 

нарада 

11. Забезпечити виконання профілактичної 

медичної роботи. Вести спостереження за 

часто хворіючими дітьми, які знаходяться 

на диспансерному обліку. 

постійно ст. медсестра  

12. Надати допомогу у підготовці медичної 

документації майбутнього 

першокласника. 

І півріччя 

2019р. 

ст. медсестра, 

лікар 

 

13. 3 метою виявлення фізичного 

навантаження на організм дитини 

проводити хронометраж з фізичного 

виховання. 

постійно 

діагн. 

ст. медсестра  

14. Участь у педгодинах, нарадах за участю 

завідувача, на які виносяться питання 

фізичного виховання та зміцнення 

здоров'я дітей, дотримання санітарних 

норм працівниками ДНЗ. 

протягом 

року 

ст. медсестра  

15. Придбання медикаментів та списання їх за 

нормами. 

постійно за наявності 

коштів 

 

16. Випуск «Санбюлетню» з інформацією, 

порадами, рекомендаціями щодо 

попередження захворювань ГРВІ, ГРЗ, 

грипу, кишкових інфекцій, туберкульозу 

тощо. 

протягом 

року 

ст. медсестра  

 

 

 

17. Вести інформаційно-просвітницьку 

роботу з батьками, діти яких не 

відвідують ЗДО 

протягом 

року 

ст. медсестра  

 

18. Брати участь у методичній роботі закладу: 

проведення для педагогів та батьків 

консультацій, тренінгів з охорони 

здоров’я тощо. 

протягом 

року 

ст. медсестра  
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19. Приймати участь у загальних та групових 

батьківських зборах. 

протягом 

року 

ст. медсестра виступи на 

зборах 

20. Надання медичної допомоги дітям, які 

захворіли, забезпечення їхньої ізоляції до 

приходу батьків. 

потійно ст. медсестра  

21. Надати вихователям та батькам 

рекомендації щодо зміцнення здоров’я 

кожної дитини і забезпечити їх виконання 

через взаємодію поліклініки, дошкільного 

закладу та сім’ї. 

протягом 

року 

ст. медсестра контроль за 

виконан- 

ням 
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Додаток 6 
 

План заходів ЗДО № 127 щодо 

«Охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей» 
 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Провести плановий інструктаж з 

працівниками ЗДО  

09.2018р. Вих-методист 

Кубрак А.В. 

 

2. З метою запобігання нещасним випадкам та збереження здоров’я кожного 

вихованця: 

2.1 

 

Систематично проводити інструктажі під 

час вступу на роботу, на робочому місці, 

позачергові інструктажі.  

протягом 

року 

 

 

 

завідувач, 

відповід.  за 

ОП та ЦЗ  

Кубрак А.В. 

Михайляк 

М.С., 

Качмарик 

М.Г. 

наказ, журнал 

інструкцій 

2.2 З вихованцями закладу та колективом ЗДО 

провести тренінг-евакуацію у зв’язку з НС 

05.2019р. Начальник ЦЗ 

Сяркевич Г.Й. 

 

2.3 Стежити за дотриманням техніки безпеки 

в групах та на ділянках дошкільного 

закладу. 

постійно 

 

завідувач, 

вих.- 

методист, 

завгосп 

 

інструктажі, 

інф. до 

виробн.. 

нарад 

2.4 Стежити за якістю надання дітям знань з 

безпеки життєдіяльності; пропаганди 

знань серед батьків. 

протягом 

року 

 

 

вих.- методист тематичні 

тижні, 

місячник 

«Увага! Діти 

на дорозі» 

3. Систематично поповнювати кабінет з ЦЗ 

наочністю, посібниками, літературою; 

проводити у ньому виставки дитячих робіт 

з проблеми формування основ знань та 

уявлень про безпечне поводження в 

оточуючому середовищі. 

протягом 

року 
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4. 

 

 

 

 

 

Щоденно перевіряти: 

- приміщення закладу; 

- підвалу; 

-території     для     виявлення     

небезпечних предметів, рослин, які 

представляють загрозу для життя і 

здоров'я дітей. 

щоденно завгосп, 

двірник, 

пом. вихов., 

сторож 

 

5. Підвищити   особисту   відповідальність   

всіх працівників    за    безпеку    

життєдіяльності працівників та вихованців 

в період проведення масових заходів. 

постійно вихователі, 

муз.керівники

, вих. -

методист, 

завгосп, 

завідувач 

 

6. Видати  наказ  про  заходи  з  

попередження виникнення   пожеж   під   

час   влаштування новорічних свят. 

до 20.12. 

2018р. 

завідувач, 

завгосп 

наказ 

7. Здійснити передплату періодичних видань 

з безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки та охорони праці. 

10.2018р. вих.-методист за наявності 

коштів 

8. Провести виробничі наради колективу: 

-з попередження травматизму в ДНЗ; 

- проблеми формування здорової дитини в 

ДНЗ 

 

 

09.2018р. 

02.2019р. 

завідувач , ст. 

медсестра, 

громад.інсп.з 

охорони праці 

Михайляк 

М.С. 

 

9. Систематично планувати освітньо -

виховну роботу з дітьми щодо 

формування основ безпеки 

життєдіяльності на заняттях та у 

повсякденному житті. 

постійно вихователі, 

муз. 

керівники 

плани роботи, 

аналіз 

10. Проводити     музичні,     спортивні     та 

фізкультурні заходи з дітьми у спеціально 

відведених      для      цього      місцях, 

дотримуючись   вимог  техніки  безпеки: 

систематично   перевіряти   міцність   та 

ладність фізкультурного обладнання та 

знарядь, дотримуватись страхування дітей 

на заняттях. 

постійно вихователі, 

муз 

керівник,інстр 

фізкультури 

 

11. Організувати проведення:  

-місячника  «Увага! Діти на дорозі!» 

(тематичний тиждень) 

-тижня пожежної безпеки;  

-тижня безпеки дитини. 

 

09.2018р. 

 

12. 2018р.  

05.2019 р. 

завідувач,  

вих-методист, 

працівники 

ДНЗ 
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12. Здійснювати постійний контроль за 

станом роботи   з   охорони   життя   і   

здоров'я вихованців. 

постійно завідувач, ст. 

медсестра, 

вих. - метод. 

 

13. Дотримуватись техніки безпеки при 

експлуатації технічних засобів навчання. 

постійно вихователі, 

музкерівники 

 

14. Запросити ляльковий театр для показу 

вистав для дітей на тематику безпеки 

життєдіяльності та охорони здоров'я. 

протягом 

року 

завідувач, вих. 

- методист, 

муз. керівник 

 

15. Дотримуватись санітарних правил. постійно колектив ДНЗ  

16. Дотримуватись   правил   та   інструкцій 

зберігання      дезинфікуючих      засобів, 

ріжучих          і     колючих     предметів, 

термометрів, лікарських засобів. 

постійно колектив ДНЗ  

17. Проводити контроль за якістю продуктів 

харчування,    організацією    харчування, 

дотриманням      вимог      безпеки      на 

харчоблоці,    веденням   документації   з 

харчування. 

постійно завідувач, 

завгосп,  

ст. медсестра 

інформація до 

виробн. 

наради 

18. Проводити  постійну     просвітницько  -

роз'яснювальну роботу серед батьків на 

тему безпеки життєдіяльності у побуті, на 

вулиці,   з   безпеки   дорожнього   руху, 

пожежної безпеки тощо. 

протягом 

року 

вих.-методист, 

вихователі 

різні форми 

роботи 

 

 

 

19. Відвідувати заходи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності організовані 

райво та містом 

протягом 

року 

працівники 

ДНЗ 
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Додаток 7 

План заходів 

дошкільного навчального закладу №127 

щодо «Охорони дитинства» 

 

 
№                           Зміст роботи     Термін Відповідальні      Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Подати у відділ освіти інформацію щодо 

дітей соціально незахищених категорій та 

багатодітних сімей. 

Згідно 

запиту 

Завідувач  

2. Оновити базу даних вихованців ДНЗ, які 

перебувають у надзвичайно складних 

умовах 

- сиріт; 

- напівсиріт; 

- дітей із неблагополучних сімей; 

-  із багатодітних сімей; 

-  із малозабезпечених сімей; 

- із неповних сімей; 

- із сімей матерів одиночок; 

- дітей інвалідів дитинства; 

-  дітей які постраждали в наслідок 

аварії ЧАЕС; 

-  позбавлених   батьківського 

піклування 

- дітей сімей біженців 

- дітей з особливими потребами 

09.2018 Завідувач, 

вих.-методист 

 

3. Сприяти створенню належних умов щодо 

навчання та виховання дітей пільгового 

контингенту: 

 психолого-педагогічна допомога 

сім’ям, а саме: 

 консультації вихователів, 

 консультації психолога; 

 залучення дітей пільгового 

контингенту до відвідування гуртків 

на пільгових умовах; 

 надання матеріальної підтримки 

дітям пільгового контингенту – 

організація акції «Творіть добро!» 

протягом 

року 

Завідувач, 

вих.-методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до спільного 

заходу «Чуєш, 

йде вже 

Миколай, 

чобіточки 

підставляй!»  

4. Залучити батьків до співпраці з питань 

правого виховання через «Скриньку 

довіри» та анкетування 

протягом 

року 

вихователі, 

психолог 
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5. Формувати у дітей знання, поняття про 

свої права та обов’язки та усвідомлення, 

коли їх порушують дорослі. 

протягом 

року 

вихователі, 

психолог 

 

правова освіта 

6. Провести Тиждень правової освіти 06.2019р. колектив ДНЗ план на літо 

7. Надавати консультативну допомогу з 

питань правової освіти  

протягом 

року 

методист, 

психолог 

 

8. Інформувати адміністрацію про жорстоке 

або некоректне поводження батьків з 

дітьми. 

протягом 

року 

вихователі 

 

 

9. Підготувати для батьків витяг з Закону 

України «Про охорону дитинства» 

«Дитина і сім’я» (розділ 3), «Права, 

обов'язки та відповідальність батьків за 

виховання та розвиток дитини» 

 05.2019р. вих-методист до тижня 

правової 

освіти 
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Додаток 8 

 

 

Перспективний план роботи на літній оздоровчий період 
Головною метою літнього оздоровлення вихованців є створення безпечних та 

оздоровлювальних умов в дошкільному закладі та вдома; організація 

змістовного дозвілля дітей, пошуково-дослідницької  діяльності, створення 

умов для реалізації дитячої ініціативи, стимулювання дитячої активності, 

творчості. Отже, враховуючи річні завдання 2018-2019 навчального року та 

мету літнього оздоровлення діяльність  педагогічного колективу  влітку 2019 

року буде спрямована на вирішення наступних завдань: 

 

1. Фізкультурно-оздоровча робота в літній період.  

2. Нетрадиційні форми роботи з дітьми влітку як засіб організації цікавого 

дозвілля та розвиток творчості.  

 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Дата Відповідальний 

1 2 3 4 

1. МЕДИЧНА РОБОТА   

1. Забезпечити дотримання Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних 

закладів затвердженого наказом МОЗ 

України 24.03.2016 № 234, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 14.04.2016р 

за № 563/28693, виконання Інструкції з 

організації харчування дітей  у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженої наказом 

МОН України, МОЗ України від 

17.04.2006р. № 298/227, зареєстрованої у 

Міністерстві юстиції України 05.05.2006р. 

№ 523/12397 та норм харчування, 

затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004р. №1591; 

на літній період збільшити на 10% витрати 

на харчування для придбання свіжих 

овочів і фруктів у межах коштів, 

передбачених на харчування. 

До 31.08.19р. завідувач,  

ст. медсестра,  

комірник 

2. Провести Раду трудового колективу з 

питань санітарно - протиепідемічного та 

протипаразитарного забезпечення, режиму 

та умов харчування дітей у дошкільному 

навчальному закладі  в літній період. 

до 01.06.2019р. ст. медсестра, 

завідувач 
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3. Забезпечити наявність сертифікатів якості 

на продукти харчування, які доставляються 

в дошкільний навчальний заклад та умови 

зберігання і терміни реалізації. 

постійно завідувач,  

ст. медсестра, 

завгосп 

4. Проведення бесід з персоналом 

харчоблоку, пом. вихователів з 

профілактики інфекційних захворювань, 

спалахів кишкових інфекцій і харчових 

отруєнь. 

протягом літа ст. медсестра, 

план  

5. Аналізувати натуральні та грошові норми 

на продукти харчування і дотримуватись 

їх. 

протягом літа завідувач, ст. 

медсестра, 

комірник 

6. Проводити антропометрію з відповідними 

записами у формах дітей 

щомісяця ст. медсестра 

7. Контроль за загартуванням постійно завідувач,  

ст. медсестра, 

 вих.-методист 

8. Проведення медико-педагогічного 

контролю організації занять з фізичної 

культури 

постійно завідувач, 

 ст. медсестра,  

вих.-методист 

9. Систематично слідкувати за одягом дітей, 

наявністю головних уборів у спекотні дні.  

протягом літа. медсестра, 

вихователі 

10. Контроль за виконанням співробітниками 

правил особистої гігієни 

протягом літа ст. медсестра 

11. Контроль за якістю приготування їжі і 

нормами видачі її на групи. 

постійно завідувач,  

ст. медсестра 

12. Контроль за дотриманням температурного 

режиму холодильного обладнання 

харчоблоку. 

постійно завідувач,  

ст. медсестра 

13. Проводити різні форми просвітницької 

роботи з батьками щодо попередження 

кишково-шлункових інфекцій, отруєнь, 

опіків; надання першої допомоги у разі 

травм, нещасних випадків, тощо: 

- виготовити санітарні бюлетені: 

«Засоби боротьби з кишковою 

інфекцією», «Перша допомога при 

харчовому отруєнні», «Перша 

допомога при отруєнні дітей 

рослинами та грибами» тощо 

протягом літа 

 

 

 

 

 

06, 08. 2019р. 

ст. медсестра, 

вихователі 

 

 

 

 

ст. медсестра, 

план роботи 

медсестри 

14. Контроль за дотриманням питного режиму протягом літа ст. медсестра 

15. Контроль за санітарним станом ігрових 

майданчиків, іграшок для ігор на вулиці 

протягом літа вихователі, 

ст.медсестра 
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16. Перелопачування піску, ошпарювання 

гарячою водою 

протягом літа пом. вихователів 

17. 3 колективом ДНЗ, батьками провести: 

-навчання з надання першої медичної 

допомоги під час рятування постраждалого 

на воді, при харчових отруєннях, травмах ; 

червень ст. медсестра, 

план роботи 

медсестри 

 

 

-бесіди з метою профілактики отруєнь 

грибами, отруйними рослинами, 

рослинними продуктами 

серпень ст. медсестра 

18. 

 

 

Провести аналіз стану оздоровлення дітей 

у літній оздоровчий період. 

 

до 01.09.19р. вихователі, 

ст.медсестра 

 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1. Підготувати та затвердити на педагогічній 

раді педпрацівників план роботи на літній 

оздоровчий період  

До 30.05.2019р. Вих.- методист 

2. Провести з працівниками інструктажі з 

питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності: «Попередження отруєнь 

грибами та рослинами», «Сонячний і 

тепловий удар», «Профілактика дитячого 

травматизму влітку» тощо.  

до 09.06.2019р. завідувач, 

вих-методист 

3. «Завітало в гості літо на добро, на втіху 

дітям!». Перевести дошкільний заклад на 

літній режим роботи, внести зміни в денний 

режим роботи груп: збільшити час 

перебування дітей на свіжому повітрі, 

збільшити час сну, планувати активні 

форми оздоровлення та відпочинку дітей. 

01.06.2019р., 

протягом літа 

завідувач, 

вих-методист. 

педагоги 

4. Привести у належний санітарно-технічний 

стан ігрові майданчики, огорожу, завезти 

пісок. 

до 01.06.19р. завідувач, завгосп, 

пом. вихователів, 

двірник, робочий 

5. Провести випробування на міцність 

ігрового та спортивного обладнання. 

до 01.06.19р. завгосп, робочий, 

інстр. з фіз-ри 

6. Забезпечити безперебійну роботу 

холодильного та технологічного 

обладнання. 

протягом літа завідувач,завгосп 

7. При зменшенні наповнюваності груп 

дітьми в літній період проводити тимчасове 

об'єднання груп. Довести наповнюваність 

до статутних вимог. 

протягом літа завідувач 

8. Забезпечити належні умови для безпечного 

перебування дітей у дошкільному 

навчальному закладі у літній період. 

протягом літа колектив ДНЗ 
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9. Систематично проводити у закладі 

навчання, інструктажі з безпеки 

життєдіяльності з дітьми та вихователями. 

протягом літа завідувач, вих.- 

методист, 

вихователі, 

медсестра 

10. Своєчасно очищати територію дошкільного 

закладу від отруйних рослин і грибів. 

постійно ст. медсестра, 

двірник, 

вихователі, пом. 

вихователів 

11. Розробити план музичних і спортивних 

розваг на літо. 

до 26.05.19р. музкерівник, інстр. 

з фіз.-ри 

12. Залучати суб'єкти підприємницької 

діяльності, профспілкові об'єднання, 

громадські організації, благодійні фонди 

для надання допомоги в організації 

оздоровлення. 

протягом літа завідувач, ПК, БК. 

 

 

 

 

3. НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНА РОБОТА З ДІТЬМИ  

1. «Літо радістю іскриться, і тепло всім 

роздає» 

Вихователям у плануванні навчально- 

виховної роботи звернути увагу на:  

- дослідницьку діяльність в природі, ігрову 

діяльність, розвиток творчих здібностей 

дітей та індивідуальну роботу; 

- проведення оздоровчо-профілактичних 

заходів, загартовуючих процедур, 

спрямованих на зміцнення здоров'я дітей; 

- винести ігри з водою на ділянки 

дошкільного закладу; 

- проведення загартовуючих процедур за 

допомогою природних факторів: повітря, 

сонця, води; ходьба по траві босоніж; 

- проведення днів здоров'я, фізкультурних 

свят, розваг, екскурсій протягом літа, згідно 

планування навчально-виховної роботи у 

вікових групах; 

-організацію самостійної  рухової  

діяльності дітей з використанням дрібних 

спортивних снарядів – скакалок, кеглів, 

м’ячів, городків, обручів тощо. 

протягом літа музкерівники, 

вихователі,  

вих- методист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продовжити роботу над впровадженням 

нетрадиційних фізкультурно-оздоровчих 

засобів для зміцнення здоров’я вихованців, 

а саме:  

 Оздоровчу гімнастику: 

-вправи для розвитку дихання; 

-вправи на напруження та розслаблення; 

протягом літа ст. медсестра, 

вих.-методист, 

психолог 
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 Комплекси психогімнастики; 

 Оздоровчі хвилинки; 

 Хвилинки милування; 

 Хвилинки відпочинку (релаксації); 

 Кольоротерапію «Барви літа»; 

 Пісочну терапію «Дитячі мрії на піску»; 

 Казкотерапію “цілющі” казки 

3. 3 метою підвищення правової освіти 

вихованців і батьків, активізації 

правовиховної роботи у ДНЗ й контролю за 

дотриманням ст..28 Закону України «Про 

дошкільну освіту» та з нагоди 

Міжнародного Дня захисту дітей провести 

у дошкільному закладі Тиждень правової 

освіти. 

03.06. – 07.06. 

2019р. 

колектив ДНЗ 

4. Включити в планування навчально -

виховної роботи з дітьми та батьками -

тематичний Тиждень  правової освіти  

«Щасливе дитинство». При плануванні 

роботи дотримуватись перспективного 

планування розробленого вихователями-

методистами району. 

03.06. – 07.06. 

2019р. 

вих. -методист, 

вихователі, 

психолог 

 

 

 

 

 В плани проведення включити наступні заходи: 

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 У роботу з дітьми:   

Спільний арт-проект для дітей та батьків 

«Я малюю життя» 

03.06.2019р. вих.-методист, 

музкерівник 

Фульмас О.В., 

вихователі 

- Відеопослання дітям світу  «І дорослі, і 

малі прагнуть миру на Землі» 

03.06.19р. 

 

вихователі, 

вих Попович Н.М. 

- «Запрошуємо у ляльковий театр» 

(вистава для дітей – право на дозвілля) 

04.06.19р. 

 

вихователі, 

музкерівник 

-Фізкультурна розвага «Сонце дитинства» 03.06.2019р. вихователі 

старших груп 

Конкурс на кращу дитячу газету «Свої 

обов’язки та права знає дитина мала» 

05.06.2019р.  

-Конкурс серед вихованців старшого 

дошкільного віку «Квітка прав та 

обовязків». 

07.06.19р. 

 

Вихователі  

Гатала І.Г. 

Капустяк Г.І. 

4.2. - Заняття, ігри, розваги, вікторини;  03.06.19- 

07.06.19р. 

 

вихователі 

 

 
- читання художньої літератури, 

-розглядання  ілюстрацій, альбомів; 
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4.3.  Проаналізувати рівень сформованих знань 

у вихованців з метою подальшого 

планування роботи з даного питання 

протягом року у II пол.дня  

 

10.06-12.06.19р. 

психолог, 

вихователі 

5. Конкурс  підготовки ігрових 

майданчиків  до літа 

06.2019р. вихователі, батьки, 

пом.вихователів 

 6. Конкурс-презентація  «Зробимо літо 

цікавим для дітей» (нетрадиційні цікаві 

форми роботи  з дітьми влітку) 

13.06.2019р. вихователі 

7. Провести тематичний тиждень з безпеки 

життєдіяльності «Безпечне літо для 

малят» 

17.06 – 

21.06.2019р. 

вих.-методист 

вихователі 

8. Квест «Ігри патріотів» 08.2019р. музкерівник, 

вихователі, інстр.з 

фізк. 

9. 

 
Конкурс пісні  «Рідне місто моє» 23.08.2019р. музкерівник 

середні, старші 

групи 

11. Конкурс серед батьків «Сімейна світлина 27.08.2019р. вихователі, батьки 

4. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

1. Скласти та затвердити графіки роботи 

педагогів, розклад занять, режим роботи 

груп на літній період. 

До 

01.06.2019р. 

Завідувач, вих-

методист, педагоги 

2. На допомогу педагогам до Тижня правових 

знань у методичному кабінеті організувати 

виставку довідкової, методичної, 

просвітницької літератури, наочно -

дидактичних посібників на тему: «Зупинити 

насилля над дітьми – справа нашої 

професійної  гідності». 

27.05.19р.-

07.06.19р. 

 

 

вихователь- 

методист 

3.  Випустити газету до Дня захисту дітей До 

01.06.2019р. 

Вихователь  

Савчук М.П. 

4. Організувати Літню школу для дорослих: 

Провести:  

1) Творча година «Зробимо літо цікавим 

для дітей» 

2) Міні-урок «Тіловиховання 

дошкільників у літній період» 

(нетрад.форми роботи) 

3) Психологічний практикум 

«Сендплей – гра з піском для 

дорослих та дітей» 

  

 

 

12.06.2019р. 

 

06.2019р. 

 

 

08.2019 

вихователь- 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь- 

методист, 

практичний 

психолог Шалай 

О.Б. 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
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5. Розробити положення до конкурсів. 

Допомога в їх організації та проведенні. 

протягом літа 

(до конкурсів) 

вихователь- 

методист 

6. Ознайомити педагогічний колектив з 

нормативно-правовими документами та 

методичними рекомендаціями щодо літнього 

оздоровлення дітей  

03.06.2019р. вихователь- 

методист 

(педгодина) 

7. Консультації щодо планування навчально-

виховної роботи на літній - оздоровчий 

період. 

протягом літа 

(групові, 

індивідуальні) 

вихователь- 

методист 

8. Консультації для педагогів: 

-«Ранкова гімнастика від А до Я» 

- «Організовуємо роботу в спеку» 

- «Пізнавальні прогулянки з дошкільниками» 

 

06.2019 

  

08.2019 

 

вихователь- 

методист  

 

 

9. Провести заняття-тренінг для педагогів 

«Літо в природі і в душі» (зцілення 

природою)   

06.2019р. психолог 

 

10. Історична школа «Пилип Орлик - автор 

однієї з перших у світі демократичних 

конституцій» 

06.2019р. Вихователь 

Підкович Г.М. 

(невик.завд.) 

11. На допомогу вихователям у методичному 

кабінеті організувати виставки художньої 

літератури, методичної літ-ри, методичних 

посібників, наочного, дидактичного 

матеріалу, а саме:  

- «Літо дітям -  на добро, на втіху»; 

- «Зупинити насилля над дітьми – 

справа нашої професійної  гідності»; 

- «Виховуємо патріотів» 

протягом літа 

 

 

 

 

06.2019р. 

29.06.19р.-

08.06.19р. 

22.08 – 28.08. 

2019р. 

вихователь- 

методист 

12. Поновити добірку методичних матеріалів з 

організації літнього оздоровлення:  

 Розробити на допомогу вихователям 

тематику тематичних тижнів на літо 

 Розробити планування освітньо-виховної 

роботи з дітьми раннього віку на червень 

 

 

06. 2019р. 

 

06.2019р. 

вихователь- 

методист 

13. Скласти план роботи на новий навчальний 

рік. 

До 20.08.19р. вихователь- 

методист 

14. 

 

 

 

 

 

Педгодини: 

1. Ознайомлення педагогів з витягами з 

санітарного регламенту наказ МОЗУ від 

24.03.2016р.№234 : 

-  з вимогами до розпорядку дня і навчання, 

організації життєдіяльності, рухової 

активності дітей; 

 04.06.2019 вих.-методист 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
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- санітарно-гігієнічні вимоги до організації 

фізичного виховання 

- санітарно-гігієнічні вимоги до особистої 

гігієни дітей. 

2. Ознайомлення з отруйними рослинами, 

кущами тощо.  

Укласти пам’ятку для вихователів переліку 

рослин, дерев, кущів з колючками, 

отруйними плодами. 

   

2.Проводити педгодини з аналізу ходу 

літньої оздоровчої кампанії, організації та 

проведення загальносадочкових тематичних 

тижнів та свят  

протягом літа вихователь- 

методист 

3. Ознайомлення з нормативними 

документами щодо організації роботи у 

новому начальному році. Підготувати і 

провести «Методичний дайджест» по 

обговоренню новинок періодичної 

педагогічної преси, методичної літератури 

до нового навчального року.  

08.2019р. вихователь- 

методист 

14. Організація виставки дитячих малюнків на 

тему: «Свято Незалежності у рідному 

місті».  

08.2019р. вих.- методист, 

вихователі 

15. Перегляд відкритих заходів: 

1.«Ми творці і фантазери» (нетрадиційні 

цікаві форми роботи  з дітьми влітку) 

2. «Заспіваймо пісню за Україну» 

 

 

3.Конкурсів 

 

06.2019р. 

 

08.2019р. 

 

 

Протягом літа 

Вихователі: 

Підкович А.М.,  

Капустяк Г.І., 

Гатала І.Г. 

Музкер.  

Фульмас О.В. 

 

вихователі 

16. Наради при завідувачу з питань літнього 

оздоровлення та підготовки до нового 

навчального року. 

1 раз в місяць завідувач 

 

 

17.  Звіт про підсумки літнього оздоровлення. 

 

 

до 05.09.19р. завідувач, вих.- 

методист, ст. 

медсестра 

5. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

1. Провести конкурс-огляд з підготовки до 

літньої оздоровчої кампанії: «Садочок 

наш чудовим стане у барвах квітів та 

дерев» (конкурс ігрових майданчиків) 

  06.2019р. 

 

завідувач, вих.-

методист, 

вихователь 

Михайляк М.С. 

2. 

 
Вибірковий контроль з питань: 

-організація прогулянки; 

-дотримання режиму дня; 

протягом літа,  

за графіком 

завідувач, 

 вихователь-

методист, 
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 -організація  та проведення дослідницької 

діяльності в природі; 

-систематичність загартування; 

-дотримання питного режиму; 

-організація харчування; 

-проведення спортивних розваг; 

-організація праці в природі; 

-інформативне наповнення куточків для 

батьків 

 медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оперативний контроль  
-проведення гартувальних  процедур; 

- ранковий прийом  

-безпека життєдіяльності; 

-аналіз робіт з зображувальної діяльності 

1 раз на місяць 

 

06.2019, 08.2019 

06.2019 

08.2019 

завідувач, 

вихователь-

методист 

 

 

4. Адміністративні обходи з питань БЖД та 

ходу проведення літньої оздоровчої 

кампанії. 

1 раз на місяць завідувач, вих.-

методист завгосп 

5. Попереджувальний  контроль: 

«Сформованість культурно-гігієнічних 

навичок у дітей». 

06.2019р. завідувач, 

вих.-методист 

медсестра 

6. Провести флешмоб «Країна дитинства 

твоя і моя» 

08. 19р. вихователі, 

музкерівник, 

батьки 

7. Провести конкурс-огляд з підготовки 

груп та педагогів до нового навчального 

року 

08.2019р. завідувач, 

вих.-методист 

медсестра 

6. РОБОТА З БАТЬКАМИ 

1. Залучення батьків до організації та участі в 

заходах Тижня правових знань 

(відвідування занять, спільної ранкової 

зустрічі, участь у анкетуванні, тощо) 

03.06. – 07.06. 

2019р. 

Педагоги ДНЗ 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Організувати у групах «Правовий 

куточок» де розмістити інформаційно- 

просвітницький матеріал, довідкову 

літературу з формування правового 

світогляду батьків, звернути увагу 

батьків на відповідальність за 

порушення прав і гідності дитини в 

сім’ї. 

30.05 – 

31.05.2019 

 

 

 

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

3. Для удосконалення роботи дошкільного 

закладу з оздоровлення дітей провести 

анкетування батьків «Як зміцніти 

здоров’я дитини влітку?» 

06.2019р. вихователі 

4. 

 

З батьками старших груп провести: 

- інтерактивну роботу з батьками «Як 

03.06.2019р. –  

07.06.2019р. 

вихователі, 

психолог 
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покарання впливає на характер дитини». 

З батьками середніх  груп: 

-провести  консультацію  на тему:  

 - «Як виховати дисципліновану дитину». 

З батьками молодших груп: 

-інтерактивну форму роботи «Розмова з 

батьками про виховання»: 

- «Сім помилок батьків»; 

- «Способи відкрити дитині свою любов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Консультації психолога: 

-«Насильство в сім’ї» 

- «Дитина на порозі дошкільного закладу: 

як діяти вихователю». 

 

06.2019р.  

08.2019р. 

пр.психолог 

Шалай О.Б. 

 

 

6. 

 

 

 

 

Залучення батьків : 

-до організації та участі в літній оздоровчій 

кампанії; 

- до участі у конкурсах: 

 «Садочок наш чудовим стане у барвах 

квітів та дерев» (благоустрій 

майданчиків); 

 Флешмобі «Країна дитинства твоя і 

моя» 

  пісенному конкурсі «Заспіваймо пісню 

за Україну!» 

протягом літа 

 

 

 

06.2019р. 

 

 

08.2019р. 

 

08.2019р. 

 

вихователі, 

завідувач 

7. Провести День відкритих дверей для 

батьків з метою ознайомлення з 

оздоровчими заходами, які проводяться з 

вихованцями влітку.  

06.2019р. педагоги ДНЗ 

8. У кутках для батьків: 

- розміщати інформаційні матеріали, 

пам’ятки, рекомендації, поради щодо 

формування здорового способу життя у 

сім’ях;  

- щодо безпечного відпочинку дітей влітку  

час відпустки батьків. 

протягом літа вихователі, 

старші медсестри 

9. Проводити консультації для батьків: 

- з безпеки життєдіяльності на воді, під час 

прогулянок, відпочинку в лісі, у парку; 

-щодо оздоровлення дітей влітку. 

протягом літа, 

тиждень 

безпеки  

вихователі усіх 

вікових груп, 

старші медсестри 

10. Допомога батьків в організації та 

проведенні літніх свят і розваг. 

протягом літа музкерівник, 

вихователі 

11. Залучити батьків до участі у підготовці до 

нового навчального року 

07-08.19р. 

 

вихователі, 

завідувач 

7. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

1. Завезти пісок. До 30.05.19р. завідувач, завгосп. 
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2. Провести випробування на міцність 

ігрового та спортивного обладнання 

до 01.06.19р. завідувач,завгосп 

3. Ремонт та фарбування ігрового та 

спортивного обладнання на майданчиках  

до 01.06.19р. Завгосп, робітник, 

педагоги 

4. Забезпечити безперебійну роботу 

холодильного та технологічного 

обладнання 

протягом літа завідувач,завгосп 

5. Ремонт пральні протягом літа завідувач,завгосп 

6. Ремонтні роботи в ДНЗ (сходові, пральня) 07.2019р. за наявності 

коштів 

7. Облаштування майданчику дорожнього 

руху 

протягом літа за наявності 

коштів 

8.  Поповнення спортивного інвентаря для 

занять з фізкультури 

протягом літа завідувач,завгосп 

 

9. Провести ревізію і продувку опалювальної 

системи. Підготувати опалювальну 

систему до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

08.2019р. завідувач,завгосп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


