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1.1.ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

«Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 168 Львівської міської ради» знаходиться за 

адресою: 61103, м. Львів, вул. Кульпарківська, буд. 182. 

 

Телефон: 292-03-48.  

E-mail: dnz168_lviv@ukr.net.  

 

Директор: Ядельська Оксана Богданівнавна 

Вихователь-методист: Борисяк Тетяна Михайлівна  

                                       Головацька Ярослава Іванівна 

 

 

№ 

  

 

Відомості 

 

Показники 

1 Кількість груп усього: 

з них: 

14 

раннього віку 2 

дошкільного віку / інклюзивні  12 /2 

2 Режим роботи груп:  

10,5 годин 13 

12 годин 1 

3 Кількість вихованців: 

з них: 

418 

раннього віку 62 

дошкільного віку 356 

5  Кількість працівників усього: 70 

педагогічний персонал 32 

обслуговуючий персонал 38 

6 Загальна площа будівлі  2880 кв. м. 

Площа земельної ділянки 1,2 га 

Наявність кабінету психолога 1 

Наявність методичного кабінету 1 

Наявність медичного кабінету 1 

Наявність кабінету вчителя-логопеда 1 

Склад та освітній рівень педагогічного колективу: 

 

mailto:dnz168_lviv@ukr.net
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№ 

з/п 

Категорія 

педпрацівн

иків 

Всього 

педпра-

цівників 

Освіта 

Повна 

вища 

фахова 

Повна 

вища за 

іншим 

фахом 

Неповна 

вища 

фахова 

Середня 

спеціальна 

фахова 

 

 

Педагоги, 

які 

навчаються 

 

 

1. Директор 1 1  
 

  

2. Вихователь-

методист 

2 2     

3. Вихователі 22 8 3 3 6 5 

4. Музичні 

керівники 

3 1 1  1  

5. Інструктор з 

фізичного 

виховання 

2 1   1  

6. Практичний 

психолог 

1 1     

7. Вчитель-

логопед 

3 2    1 

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників 

 

Кваліфікаційні категорії Кількість осіб 

К;валіфікаційна категорія «спеціаліст» 7 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст ІІ категорії» 5 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст І категорії» 3 

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії» 4 

«Педагогічне звання» 0 

Не атестувались 13 

 

 

Організація освітньогї діяльності закладу дошкільної освіти в 2019-2020 навчальному 

році здійснювалась відповідно до  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

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

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту 

дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

(затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 року №641), Положення про дошкільний 

навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20.03.2003 року 

№503), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом 

МОЗ України від 24.03.2016 року №234), Гранично-допустимого навантаження на дитину у 

дошкільних навчальних закладах різних типів і форм власності (затверджено наказом МОН 
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України від 20.04.2015 року №446), Освітньої програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Українське дошкілля». 
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1.2. АНАЛІЗ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Впродовж 2019/2020 н. р. методична робота ЗДО була зосереджена над вирішенням 

наступних актуальних питань: 

1.Продовжувати роботу щодо розв’язання науково-методичної проблеми педагогічної 

діяльності: «Впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес ЗДО. 

2.Удосконалювати форми роботи щодо збереження та зміцнення здоров’я дітей шляхом 

використання нетрадиційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи з вихованцями. 

3.Сприяти закріпленню логіко-математичних компетентностей дітей дошкільного віку. 

4.Розвивати та удосконалювати мовленнєву та комунікативну компетентність дітей 

дошкільного віку засобами театральної педагогіки. 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2019/2020 навчальному році була 

спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і якісний аналіз 

оцінювання рівня організації методичної служби в ЗДО показав, що всі форми методичної 

роботи (педради, консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди занять) 

носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли розвитку творчої активності 

педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. 

Методична робота в ЗДО ґрунтується на сучасних досягненнях психолого-педагогічної 

науки з урахуванням професійної та особистої зрілості педагогів. 

Найважливішою формою підвищення рівня креативності та педагогічної майстерності 

педагогів була педрада. Проведені педради відзначались актуальністю, науковістю 

педагогічною доцільністю тематики та інноваційним підходом до їх проведення через 

використання інтерактивних форм та методів роботи. Заслуговує на увагу рівень проведення 

та результативність засідань. 

«Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2019/2020 н. р.»  – серпень 

2019р. метою було обговорення та затвердження плану роботи на 2019/2020 н. р., програми, 

за якою буде працювати колектив, єдиної форми планування, розкладу занять, переліку 

додаткової документації педагогів і навантаження педагогічного, медичного персоналу, 

враховуючи інструктивно-методичні рекомендації до листа МОН України від 02.07.2019 «1/9-

419. 

Обов’язковою передумовою роботи стала необхідність створення відповідної 

матеріальної та навчальної бази (розробка планувань розкладу занять на кожну вікову групу, 

уточнення додаткової документації педагогів, погодження навантаження для педагогічного та 

медичного персоналу). З цією метою для роботи педагогічного та медичного персоналу 

відбулося:  

 опрацювання програми «Українське дошкілля»; 

 складання вихователями кожної вікової групи планування освітньої роботи з 

дітьми на місяць; 
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 обговорення та затвердження розкладу занять кожної вікової групи; 

 оформлення батьківських кутків (режим групи, розклад занять, консультації, 

щодо адаптації дітей до ЗДО); 

 оформлення та поновлення папки з документацією групи (посадові інструкції, 

список дітей, відомості про батьків, зошити самоосвіти та батьківської плати). 

«Формування логіко-математичної компетентності дошкільників» (педрада-

круглий стіл)» – листопад 2019р., яка допомогла педагогам звернути особливу увагу на 

інноваційні підходи в організації освітньої діяльності щодо формування логіко-математичної 

компетентності дітей. Педагогами було проаналізовано стан та рівень роботи з розвитку 

логіко-математичної компетентності, організацію предметно-розвивального середовища та 

рівень педагогічної обізнаності батьків з питань формування початкової математичної уяви. 

Було вирішено спрямувати педагогічний процес на формування логіко-математичної 

компетентності дітей шляхом проведення інтегрованих та комплексних занять, проводити 

системну індивідуальну роботу з дітьми, які потребують допомоги, поновити предметно-

розвивальне середовище за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

іграми логічного спрямування, підвищувати власний рівень педагога щодо викладання логіко-

математичних уявлень у дітей дошкільного віку. 

«Вплив художньо-мовленнєвої діяльності на всебічний розвиток дитини 

дошкільного віку» (проблемна педрада) – березень 2020, метою якої було проаналізувати 

особливості формування мовленнєвої та комунікативної компетенції дітей дошкільного віку 

та ознайомити педагогів із доцільністю використання інноваційних технологій у роботі з 

дітьми дошкільного віку. 

Вихователі поділилися власними напрацюваннями щодо впровадження сучасних 

підходів до художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників у інтеграції з різними видами 

діяльності, значення розвивальних та дидактичних ігор у мовленнєвому розвитку та 

доцільністю підвищення педагогічної обізнаності батьків з питань формування мовленнєвої 

компетенції дітей дошкільного віку. В результаті було вирішено спрямувати педагогічний 

процес на формування мовленнєвої компетенції дошкільника, шляхом інтеграції у різні види 

освітньої діяльності. 

«Підведення підсумків роботи ЗДО №168 в 2019/2020 н. р. (онлайн) - травень 2020 

року, на якій було проаналізовано результати дистанційної форми роботи за період карантину 

з 16.03. по 29.05. 2020 року, підсумки роботи психолого-педагогічної служби та корекційно-

розвиткової роботи в інклюзивних групах за 2019-2020 н.р., результати атестації у 2019-2020 

н.р. та обговорено і затверджено план роботи ЗДО на літній оздоровчий період адаптивного 

карантину. 

Протягом навчального року систематично проводились різноманітні форми 

інформаційно-консультаційної роботи з педагогами з різних питань організації освітньої 
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діяльності згідно відповідних розділів річного плану. Особливо ефективними та змістовними 

були різноманітні форми роботи щодо удосконалення професійної творчості педагогів. 

Семінар-тренінг: «Формування стресостійкочвті в учасників освітнього процесу», 

метою якого було активізувати учасників до роботи в групі, надати знання про оволодіння 

психолого-педагогічними знаннями щодо подолання труднощів спілкування в колективі та 

тренування навичок контролю емоційних станів. 

Педагогічна майстерня: «Математичні знахідки», метою якої було ознайомити 

слухачів з алгоритмом діяльності педагога в межах запропонованих інноваційних технологій 

та дидактично-ігровим матеріалом та надати методичні рекомендації щодо впровадження 

сучасних педагогічних технологій логіко-математичного розвитку дошкільників в освітній 

процес. 

Ділові ігри: - «Випробування у країні «Дитячий світ», метою якої було активізувати 

творчий потенціал педагога, спонукати до активної посильної участі в організації освітнього 

процесу та дотримання актуальних вимог у роботі. – «Презентація інноваційних 

майстерень, в ході якої було виявити, конкретизувати й узагальнити знання педагогів з 

проблеми використання сучасних інноваційних технологій, вправляти в умінні аналізувати 

проблему і доходити спільної думки розвивати нестандартність мислення. 

Майстер-клас «Усвідомлення педагогами себе і своєї діяльності, як шлях до 

пофесійного зростання, на якому було завдання мотивувати педагога до самовдосконалення 

у різноманітних сферах життя, зокрема і в педагогічній діяльності шляхом актуалізації 

настановлення педагога на цінність самореалізації у своїй діяльності в період атестації.  

Тренінг для педагогів «Засвіти вогник толерантності», метою якого було 

гармонізувати взаємини в колективі та поглибити знання педагогів про поняття 

«толерантність» , «толерантна особистість». 

Семінар-практикум «Реалізація змісту освітньої лінії «Мовлення дитини», в ході 

якого педагоги розширили власні уявлення з проблеми використання в практиці роботи 

сучасних інноваційних технологій з метою формування мовленнєвої компетентності дітей. 

Інтерактивний семінар-практикум «Педагогічна студія акторської 

майстерності», на якому педагоги удосконалювали професійні знання з питань організації 

театрально-ігрової діяльності у ЗДО в процесі інтерактивної роботи. 

Дистанційний майстер-клас «У здоровому тілі – здоровий дух», за допомогою якого 

педагоги підвищили рівень проінформованості про здоровий спосіб життя, можливості 

особистого впливу на формування позитивної мотивації у дітей щодо збереження і зміцнення 

здоров’я. 

Бюро педагогічних знахідок «Поділись надбаннями», на якому педагоги поділилися 

своїм досвідом, різноманітними новинками, узагальнили досвід роботи за 2019-2020 
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навчальний рік та поділилися власними пропозиціями щодо планування роботи ЗДО у 2020-

2021 навчальному році. 

Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів 

за темами «Ведення документації та планування роботи за вимогами Інструкції діловодства в 

ЗДО», «Математичний куточок в ЗДО», «Педагогічне спілкування з батьками», «Дитячі ігри 

очима дорослих, або навчаємо педагогів бути активними учасниками дитячої гри», 

«Створення безбар’єрного  середовища у навчанні дітей», «Розвиток мовленнєвої творчості 

дошкільників», «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку через театралізовану 

діяльність», «Діагностичне обстеження дітей дошкільного віку відповідно до Базової 

програми», «Організація освітньо-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти влітку». 

Упродовж року забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, 

розваг та театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, національної 

культури й мистецтва. 

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були 

придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, 

які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена 

підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Музичний керівник», «Практика 

управління закладом освіти», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Медична сестра 

дошкільного закладу». 

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому 

рівні, її результатом є такі показники: 

- підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів; 

- використання набутого досвіду більшістю педагогів колективу; 

- удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи в закладі; 

- високий рівень вихованості та розвитку дітей; 

- сприятливий психологічний клімат у колективі; 

Однак, є і недоліки в роботі: 

1.не достатньо організована робота з батьками щодо різних форм роботи ЗДО; 

2.потребує доопрацювання налагодження спільної роботи школи та закладу дошкільної 

освіти з питань наступності відповідно до нормативно-правового забезпечення освітнього 

процесу; 

3.не на достатньому рівні проводилась просвітницька робот з батьками дітей, які не 

відвідують ЗДО. 

Виходячи з цього, пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної роботи у 

2020/2021 навчальному році: 

1.Організувати методичний супровід роботи для батьків щодо різних форм роботи ЗДО; 



12 
 

2.Налагодити спільну роботу школи та закладу дошкільної освіти з питань наступності 

відповідно до нормативно-правового забезпечення освітнього процесу; 

3.Забезпечити подальші умови щодо просвітницької роботи з батьками дітей, які не 

відвідують ЗДО. 

Результати контрольно-аналітичної діяльності 

Для якісної реалізації головної задачі з удосконалення форм, змісту та методів роботи 

щодо розвитку творчої, гармонійно-розвиненої особистості дитини, орієнтуючись на 

концептуальні положення Базового Компонента дошкільної освіти та Програми розвитку 

дитини «Українське дошкілля» у закладі дошкільної освіти в 2019/2020 н. р. було заплановано 

та проведено тематичне та комплексне вивчення:  

Тематичне вивчення: відповідно до завдань річного плану роботи ЗДО протягом 

листопада 2019 було проведено тематичне вивчення «Стан роботи з формування логіко-

математичної компетентності дітей дошкільного віку у групах молодшого, середнього та 

старшого дошкільного віку. 

У процесі тематичного вивчення приділялась увага: 

-Організації предметно-розвивального середовища з формування елементарних 

математичних уявлень.; 

-Формам роботи, та видам діяльності, що сприяють розвитку логіко-математичних 

здібностей дітей; 

-Плануванню роботи щодо розвитку логіко-математичної компетентності у дітей 

дошкільного віку; 

-Рівню знань дітей з логіко-математичного розділу; 

-Роботі щодо підвищення педагогічної обізнаності батьків з питань формування 

початкової математичної уяви та розвитку логіко-математичної компетентності дітей 

дошкільного віку. 

Перевіркою встановлено, що в закладі дошкільної освіти створені сприятливі умови для 

розвитку логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. У методичному 

кабінеті зібрані конспекти занять, перспективне планування роботи з дітьми, рекомендації для 

батьків, методична література: В.А. Старченко «Формування логіко-математичної 

компетентності у старших дошкільників», М.Л. Кривоніс, О.Л. Дроботій «Сенсорний розвиток 

дошкільнят», В.А. Старченко «Цікава математика для молодшого дошкільника», Г.В. Гаркуша 

«Цікава математика», В.М. Ніколаєнко «Логіко-математичний рушничок для дорослих, 

діточок», Л.В. Артемова «Колір, форма, величина, число», Е. Звоницький «Геометрія поруч з 

нами», В. Федієнко, Ю. Волкова «Математика та логіка. Робочий зошит», Н. Войціщу «Логіка 

і математика для дошкільнят. Робочий зошит». 

В кабінеті упорядковані папки «Цікава математика», «ТРВЗ», які містять в собі 

ілюстрований матеріал для розвитку логічного мислення дітей (орієнтація у просторі, 
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орієнтація у часі, геометричні фігури, вирішення задач, логічні завдання тощо); в наявності 

таблиці для проведення занять з математики; підібраний різноманітний роздатковий матеріал 

для дітей. Вдалий добір і доцільне використання його на заняттях полегшує дітям пізнання 

дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу. 

Успішність формування мотиваційного компонента значним чином залежить від 

наявності дидактичного матеріалу. Використання його на заняттях полегшує дітям пізнання 

дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу та розвитку пізнавальної активності.  

В групах №2 (вихователь Бучацька І.Б.), №12 (вихователь Шальвіра О.М.), №13 ( 

вихователь Химич І С.), №11 (вихователь Панасюк Т.М.), №7 (вихователь Пранник М.Я.) 

дидактичний матеріал з розвитку математичної компетентності сучасний, яскравий, 

динамічний, його періодично змінюють. Цей матеріал сприяє підвищенню ефективності 

навчання, допомагає залучати дітей до практичної діяльності, полегшує засвоєння та 

усвідомлення матеріалу. 

У групах №9 (вихователь Демянів І.І.), № 10 (вихователь Багнюк Л.І.), № 5 (вихователь 

Рубаха О.Г.) дидактичний матеріал багатофункціональний і дає змогу педагогам здійснювати 

рівневу диференціацію та індивідуалізацію навчання. 

Разом з тим, потребують оновлення дидактичні засоби у групі №6 (вихователь Кравець 

І.С.), №3 (вихователь Карасьова О.І.)  

Для стимулювання пізнавальної діяльності, формування у дошкільнят навичок 

логічного мислення вихователі використовують дидактичні розвиваючі ігри не тільки на 

заняттях, а і в повсякденному житті. 

У групі № 11 (вихователь: Панасюк Т.М.), створений куточок пізнавальної активності. 

У вільне користування дітям даються геометричні головоломки, лічильні палички, 

математичний планшет, мозаїки та інші ігри різної складності. Асортимент навчально-

ігрового матеріалу, що постійно оновлюється, привертає увагу дітей, викликає бажання діяти 

з ним.  

У групах № 2, 5, 13 (вихователі: Бучацька І.Б., Рубаха О.Г. та Химич І.С.), 

упорядкований куточок «Математична скарбничка». Зібраний там матеріал, наприклад: 

геометрична мозаїка, ігри на знаходження різниці, палички Кюїзенера тощо, мобільний, його 

склад постійно змінюється, тому ігри завжди цікаві для дошкільнят. В інших групах є 

матеріали для розвитку логічного мислення, але ці матеріали не згруповані в одному куточку, 

а розміщені в різних зонах. 

Під час освітньої роботи щодо розвитку логіко-математичних здібностей дітей 

дошкільного віку вихователями закладу були використані різноманітні форми та методи 

роботи: дидактичні ігри, логіко-математичні завдання, практичні завдання, запитання 

проблемного та пошукового характеру, загадки, тощо. В ході занять діти продемонстрували  

уміння робити судження, виконувати операції логічного мислення: порівняння, класифікація.  
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Для стимулювання пізнавальної діяльності, формування у дошкільнят навичок 

логічного мислення вихователі використовують дидактичні розвиваючі ігри не тільки на 

заняттях, а і в повсякденному житті. Опанування мисливими операціями продовжується в 

розвивальних, дидактичних іграх, бесідах з дітьми на прогулянках, а саме: «Що зайве, чому?», 

«Знайди предмет за описом», «Вгадай частину доби», «Назви день тижня», тощо. Вихователі 

груп середнього дошкільного віку Дем’янів І.І., Багнюк Л.І., використовують прогулянку для 

проведення міні-занять на закріплення розташування предметів і об’єктів у просторі (близько, 

далеко, ліворуч, праворуч, всередині, під, над, біля, зверху, знизу, назад, вперед). Вихователі 

молодших груп  №3, №6, №7 (Карасьова О.І., Кравець І.С., Пранник М.Я.) при проведенні 

індивідуальній роботі з дітьми удосконалюють знання не тільки щодо математичних понять, 

а й про зовнішні властивості та якості предметів, їхні внутрішні функціональні якості, а також 

встановлюють різного виду між предметні зв’язки і залежності.  

Аналіз перспективного та календарного планування освітнього процесу в групах 

ведеться згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

Аналіз перспективних та календарних планів вихователів показав, що логіко-

математичні питання присутні на різних видах занять в усіх вікових групах. Починаючи з груп 

молодшого дошкільного віку, вихователі багато уваги приділяють знайомству дітей з 

кольорами, властивостями предметів, вчать розуміти поняття розмір, форма. Діти знають 

назву сенсорних еталонів: колір, форма, величина. В словниковому запасі є оперування 

множинами та упорядковування об’єктів в напряму зростання чи зменшення певної ознаки. 

Вихователі груп дошкільного віку продовжують цю роботу на заняттях з математики 

(молодшого і середнього  віку один раз на тиждень; старшого – два рази на тиждень), але 

особливу увагу при цьому приділяють навчанню дітей операціям логічного мислення 

(порівняння, узагальнення, класифікація, аналіз), розумінню взаємозалежностей, здатності 

розмірковувати. При плануванні занять користуються методичною літературою та 

посібниками, які є в методичному кабінеті, обирають теми занять і послідовність подачі 

матеріалу у відповідності до принципів дидактики. 

Під час проведення перевірки встановлено, що діти виявляють інтерес до логіко-

математичної діяльності, самостійно шукають способи розв’язання завдань, використовуючи 

умовно-символічні зображення. Орієнтуються в сенсорних еталонах (колір, форма, величина), 

їх видах, ознаках, властивостях; у часі і просторі; оволодівають прийомами узагальнення, 

класифікації, порівняння і зіставлення. Діти виявляють ініціативу, творчість, незалежність, 

елементарні критичність, оптимізм, коли трапляються труднощі, наполегливість, уміння 

доводити розпочате до кінця, беруть на себе відповідальність за допущені помилки. 

У зв’язку з тим, що вихователями дошкільних груп недостатньо здійснювався 

диференційований та індивідуальний підхід до дітей під час подання нового матеріалу, при 

плануванні занять не завжди окремі етапи поєднувалися в єдине ціле, не завжди створювалася 
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мотивація заняття, залишається недостатній рівень вміння дітей аналізувати, узагальнювати, 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, висовувати припущення та гіпотези. Це і 

відображено у Моніторингу засвоєння знань дітей дошкільного віку в освітній лінії «Дитина 

в сенсорно-пізнавальному просторі». 

Питання розвитку логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку заплановано 

розглянути на батьківських зборах у травні місяці в групах дошкільного віку. З батьками усіх 

вікових груп проводяться  бесіди, консультації з даного питання. Батьки середньої групи №8 

(вихователь Горіна А.І.) були запрошені на колективний перегляд заняття з розвитку 

математичних здібностей «Прямокутник. Порівняння предметів». 

В групах дошкільного віку в куточках для батьків (на інформаційних стендах, у папках-

пересувках та папках-накопичувачах) наявні матеріали з розвитку логіко-математичних 

здібностей дітей дошкільного віку. Батьки середніх та старших груп мають змогу переглянути 

робочі зошити дітей. 

Під час тематичного вивчення було переглянуто 12 занять. Із них: 

 на високому методичному рівні – 3; 

 на достатньому методичному рівні – 8; 

 на середньому методичному рівні – 1. 
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Дата ПІБ Вікова група Рівень 

05.11 Горіна А.І. середня Достатній 

05.11 Химич І.С старша Високий 

05.11 Рубаха О.Г. старша Достатній 

06.11 Пранник М.Я. молодша Високий 

06.11 Панасюк Т.М. середня Високий 

06.11 Дем’янів І.І. середня Достатній 

06.11 Кравець І.І. молодша Достатній 

06.11 Багнюк Л.І. середня Достатній 

07.11 Карасьова О.І. молодша Середній 

07.11 Шальвіра О.М. старша Достатній 

07.11 Бучацька І.Б. старша Достатній 

07.11 Кравець І.С. старша Достатній 

 

Але поряд з позитивним в роботі є недоліки: 

 недостатньо здійснюється диференційований та індивідуальний підхід до дітей 

під час надання нового матеріалу; 

 при плануванні занять незавжди окремі етати поєднуються в єдине ціле; 

 не створюється мотивація заняття; 

 недостатньо приділяється увага вимірюванню сипучих речовин в групах 

старшого дошкільного віку; 

 мало звертається уваги на розвиток українського мовлення дітей; 

 недостатня кількість дидактичних ігор у групах №3, №6.  

Отже, стан роботи з формування логіко – математичної компетентності дітей 

дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на 

заняттях за освітньою лінією «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» вважати на 

достатньому рівні. 

Відповідно до плану роботи закладу дошкільної освіти з 17.02.2020 по 24.02.2020 було 

проведено тематичне вивчення на тему «Стан організації з розвитку  мовлення. Мовленнєва 

компетентність дошкільників» за наступними критеріями: 

-створення умов щодо мовленнєвого розвитку у дітей; 

-форми роботи, та види діяльності, що сприяють розвитку мовленнєвої компетентності 

дітей; 

-планування роботи щодо мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку; 

-рівень знань дітей з мовленнєвого розвитку; 

-робота щодо підвищення педагогічної обізнаності батьків з питань формування 

мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. 
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За час перевірки було встановлено, що робота по формуванню мовленнєвої компетенції 

дошкільника дітей ведеться відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», вимог 

Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дитини дошкільного 

віку «Українське дошкілля».  

Перевіркою встановлено, що в ЗДО створені сприятливі умови для формування 

мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. У методичному кабінеті зібрані конспекти 

занять, перспективне планування роботи з дітьми, рекомендації для батьків, методична 

література: А.М. Гончаренко «Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників», 

Л.В. Тур «Комунікативно – мовленнєвий розвиток дошкільників», А.М. Богуш, Н.В. Гавриш 

«Запрошуємо до розмови. Розповідання за сюжетними картинами», О.І. Білан «Розповідання 

за ілюстраціями в дошкільних навчальних закладах», А.М. Богуш, С.О. Бадер, О.О. Стаєнна 

«Знайомимо дітей середнього дошкільного віку з художнім  словом», Л.П. Савіна «Пальчикова 

гімнастика для розвитку мовлення дошкільнят», конспекти комплексних занять для всіх 

вікових груп під редакцією В.Л. Сухар.  В кабінеті упорядковані наочні навчальні посібники 

ТОВ «Видавнича група «Основа»»: «Ілюстрації до казок», «Склади розповідь», «Склади 

речення», «Що зайве?» «Що подібне? Що відмінне», «У світі слів». 

Успішність формування мотиваційного компонента значним чином залежить від 

наявності дидактичного матеріалу. Вдалий добір і доцільне використання його на заняттях 

полегшує дітям пізнання дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу та розвитку мовленнєвої  

активності. 

В групах №2 (вихователь Бучацька І. Б.), №12 ( вихователь Шальвіра О.М. ), №13 

(вихователь Химич І.С.), №11 (вихователь Панасюк Т.М.) дидактичний матеріал з розвитку 

мовленнєвої компетентності сучасний, яскравий, динамічний, його періодично змінюють. Цей 

матеріал сприяє підвищенню ефективності навчання, допомагає залучати дітей до практичної 

діяльності, полегшує засвоєння та усвідомлення матеріалу. 

У групах №7 (вихователь Пранник М.Я.), №9 (вихователь Дем’яні І.І.), № 10 

(вихователь Багнюк Л.І.), №5 (вихователь Рубаха О.Г.), №14 (вихователь Жмурко І.А)  

дидактичний матеріал багатофункціональний і дає змогу педагогам здійснювати рівневу 

диференціацію та індивідуалізацію навчання. 

Разом з тим, потребують оновлення дидактичні засоби у групах №3 (вихователь 

Карасьова О.І.) , № 6 (вихователь Кравець І.С.), №8 (вихователь Бокало Т.О.)  

Для стимулювання мовленнєвої активності, формування у дошкільнят мовлення 

вихователі використовують дидактичні мовні ігри не тільки на заняттях, а і в повсякденному 

житті. 

У групах  створені мовленнєві центри. У вільне користування дітям даються: 

-Дидактичні ігри з мовленнєвого розвитку; 

- Ігри на формування фонематичного слуху, на розвиток мовленнєвого дихання; 
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- Ілюстрації до скоромовок, загадок, прислів’їв; 

- Предметні та сюжетні картинки; 

- Схеми для розповідання; 

- Ігри, спрямовані на розвиток динамічного слуху; 

- Малюнки для розповідання. 

-Куточок книжки 

- Книжки, альбоми з ілюстраціями, набори предметних та сюжетних картинок; 

- Портрети письменників, поетів; 

- Дитячі журнали. 

-Театральний куточок 

- Костюми, елементи костюмів; 

- Атрибути, елементи декорацій. 

Асортимент навчально-ігрового матеріалу, що постійно оновлюється, привертає увагу 

дітей, викликає бажання діяти з ним.  

Під час освітньої роботи щодо мовленнєвого розвитку дітей вихователями дошкільного 

закладу були використані різноманітні форми та методи роботи: дидактичні ігри, мовні 

завдання, складання описових розповідей, складання оповідань за схемами, мнемотехніку 

тощо. 

Під час перевірки переглянуто 12 заняття та режимних моментів. З них – на високому 

рівні: 5 занять; на достатньому рівні: 4 заняття; на середньому  рівні: 3 заняття. 

 

Дата ПІБ Вікова група Рівень 

18.02. Кравець І.С. молодша Середній 

18.02. Панасюк Т.М. середня Високий 

19.02. Бокало Т.О. середня  Середній 

19.02. Карасьова О.І. молодша Середній 

19.02 Шальвіра О.М. старша Високий 

19.02. Рубаха О.Г. старша Достатній 

20.02. Багнюк Л.І. середня Достатній 

20.02. Пранник М.Я. молодша Високий 

21.02. Бучацька І.Б. старша Високий 

21.02. Жмурко І.А. старша Достатній 

21.02. Химич І.С. старша Високий 

21.02. Дем’янів І.І. середня Достатній 

 

Заняття  проведені на високому рівні відрізняються ретельною підготовкою, добором 

цікавих нових методів, використанням інтерактивних форм, нетрадиційних прийомів, 

спонукали до бажання  та вміння складати свої розповіді (послідовно розгортаючи сюжетом, 

переказ прочитаного твору, із власного досвіду). 
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Вихователь старшої групи №13 Химич І.С. працюючи зі своїми вихованцями, поєднала 

вміння дітей складати описові розповіді про правила поведінки та  давати характеристику 

вчинку, виховуючи при цьому культуру поведінки в громадських місцях. Під час заняття 

використовувала різноманітні творчі прийоми та методи, які спонукали дітей до 

висловлювання своїх вражень, вчила будувати речення граматично правильно у логічній 

послідовності. Складаючи описові розповіді вихованці використовують синоніми, добирають 

епітети, серед мовних засобів використовують різноманітні вправи та словотворення. 

Вихователь середньої групи № 11 Панасюк Т.М., під час роботи з дітьми як над 

словниковою роботою (активізуючи словниковий запас), так і над розвитком зв’язного 

мовлення використовує творчі методи роботи. Діти разом з вихователем вчаться складати 

власні кінцівки оповідань, історії та пригод. Для переказу художніх творів використовує серію 

картинок з послідовно-розвиваючим сюжетом, та опорні ілюстрації. 

Вихователь молодшої група  №7 (Пранник М.Я.) використовує у освітній діяльності 

інтерактивні форми, вчить дітей вільно невимушено спілкуватися з вихователем, відповідати 

на запитання, звертатись із запитаннями, підтримувати розмову, але діти ще недосконало 

володіють навичками будування зв’язних відповідей-розповідей, відповідають одним словом, 

хором, постійно чекаючи допомоги вихователя.  

Вихователі старшої групи №2 (Бучацька І.Б.) та №12 (Шальвіра О.М.)постійно 

звертають увагу на вміння дітей  протягом заняття складати описи-розповіді за набором 

предметів, включати елементи порівняння за зовнішніми ознаками, використання методу 

мнемотехніки дає високі результати щодо формування мовленнєвої компетентності дитини. 

Методика підготовки занять (Багнюк Л.І., гр.№10)  відповідає програмовим вимогам, 

постійно проводиться активізація  граматично правильного мовлення дошкільнят за 

допомогою ігор, вправ, розглядання іграшок, читання художніх творів, тому підтвердженням 

є вміння дітей самостійно близько до тексту переказувати невеличкі літературні твори. 

Вихователь Дем’янів І.І. (середня група №9) тісно переплітає завдання розширення 

словника і розвитку зв’язного мовлення, до підготовки заняття завжди підходить 

відповідально, протягом заняття використовує інноваційні педагогічні технології, проводить 

інтеграційні заняття, під час яких  вчить розповіданню застосовуючи творчі методи Л. Б. 

Фесюкової «Закінчи історію».  

Вихователі старших груп Жмурко І.А.(гр. №14), Рубаха О.Г. (гр.№5) формуючи зв’язне 

мовлення у своїх вихованців також використовують елементи нетрадиційного, інтеграційного 

навчання користуючись при цьому схемами для складання описових розповідей, схемами для 

складання словосполучень та речень. Вживаючи такі продуктивно-творчі методи та ігрові 

прийомі, вихователі спонукають дітей логічно, послідовно, граматично правильно складати 

речення та висловлювати свої думки у зв’язній розповіді, виявляючи творчість та 

використовуючи засоби художньої виразності. 
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Решта педагогів виявляють середній, задовільний рівень підготовки до занять, не зовсім 

ефективно використовують можливості розвитку зв’язного мовлення дошкільнят  не 

залучають дітей до переказу творів прослуханих на занятті (обігрування сюжету за знайомою 

казкою) та складання описових розповідей за дидактичними картинками, вихователю 

середньої групи №8 (Бокало Т.О.) та молодшої групи №3 (Карасьво О.І.) слід використовувати 

наочність, як один із головних методів розвитку зв’язного мовлення. Вихователь молодшої 

групи №6 (Рондяк О.В.) проводячи заняття не завжди продумує запитання.  

Можна зазначити, що під час тематичної перевірки було переглянуто різні види занять. 

Вихователі усіх вікових груп використовують у освітньому процесі різноманітні педагогічні 

технології, інтегровані заняття, які покращують розумову діяльність вихованців та дають  

добрі показники рівня засвоєння дітьми програмових вимог.  

Поряд з позитивним перевірка виявила ряд недоліків, а саме: 

-мало планується комплексних  мовленнєвих занять на розвиток звукової культури 

мовлення, зв‘язного мовлення, формування граматичної будови мови художньою літературою 

та фольклором, навчання грамоти, підготовки руки дитини до письма;  

-у групах молодшого дошкільного віку індивідуальна робота з дітьми не різноманітна,  

в основному, без використання дидактичного матеріалу  

-вихователі середніх груп недостатньо використовують  інноваційні педагогічні 

технології; 

Планування освітнього процесу в групах ведеться згідно вимог програми  розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».  

Аналізуючи перспективний план та календарний план освітньої роботи можна 

зазначити, що педагоги більше приділяють уваги інтегрованій  мовленнєвій діяльності з 

пріоритетом пізнавально-мовленнєвих завдань. Велика увага приділяється розвитку умінь 

комунікативного мовлення, збагаченню словникового запасу.  Вихователі формують уміння 

дітей складати переважно описові розповіді, переказувати художні твори, давати відповіді на 

запитання. Не прослідковується система роботи з  підготовки руки дитини до письма, що не 

дає змогу комплексно реалізовувати завдання програми з мовленнєвого  розвитку.  

Вихователі всіх груп закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої 

діяльності протягом дня використовуючи при цьому наочність: картини, ілюстрації, опорні 

схеми, мнемо таблиці, різні види завдань на електронних носіях. При розподілі дітей на 

підгрупи враховується рівень мовленнєвого розвитку, індивідуальні особливості і уміння 

кожної дитини. 

Аналіз освітньої роботи показав, що упродовж дня проводяться: 

-індивідуальні заняття з формування звукової культури мовлення дітей та  літературної 

вимови; 

-бесіди; 



21 
 

-спостереження; 

-дидактичні, словесні, настільно-друковані та хороводні ігри; 

-ігри-драматизації; 

-показ настільного і лялькового театрів; 

-читання художньої літератури. 

Порівняльний аналіз свідчить про покращення якості мовленнєвого розвитку дітей, 

значно зменшились показники низького і середнього рівня і суттєво збільшились показники 

достатнього та високого рівня. Проведена методична робота з педагогами упродовж І кварталу 

на реалізацію завдання щодо розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку у 

процесі навчання розповідання за картинами вплинула на якість підготовки вихователів до 

освітнього процесу, на їх самоосвітню діяльність. 

Вивченням охоплена робота з батьками дітей по мовленнєвому розвитку. У групах в 

наявності є папки-пересувки, проводяться групові і індивідуальні консультації. Питання 

мовленнєвого розвитку дітей виносяться на загальні та групові батьківські збори, на 

батьківському всеобучі (у лютому 2020) проведено майстер-клас вчителем-логопедом  

Боднарчук О.С. «Розвиваємо мовлення дітей у співпраці». 

Отже, стан роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника, шляхом 

інтеграції у різні види освітньої діяльності  здійснюється на достатньому рівні.  

В зв’язку із запровадженням загальнонаціонального карантину та переходом на 

дистанційну форму роботи на високому рівні проявили себе наступні педагоги: вихователі 

Бучацька І.Б., Карасьова О.І., Рубаха О.Г., Химич І.С., Жмурко І.А., Шальвіра О.М., музичний 

керівник Супик О.Б., інструктор з фізкультури Гвозд Х.С. Свідченням належного рівня 

самоосвіти, методичної грамотності цих педагогів, є якісна навчально-виховна та освітня 

дистанційна робота з дітьми та батьками. 

Для ефективної роботи за Програмою виховання і навчання дітей «Українське 

дошкілля» та здійснення освітнього процесу ЗДО було розроблено:  

1. Орієнтовний розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (розпорядок дня); 

2. Орієнтовний розпорядок організації розвивально-виховної зайнятості дітей на 

тиждень (навчальний план); 

3. Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розкладу 

занять); 

4. Модель планування життєдіяльності дітей. 

1. Розпорядок організації життєдіяльності дітей на день (розпорядок дня) є 

орієнтовним і складеним з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, 

сучасних тенденцій щодо оновлення змісту дошкільної освіти, побажань батьків. Він включає 

в себе всі необхідні організаційні моменти, що передбачають чергування активної діяльності 

дітей та їх відпочинку. 
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Розпорядок дня передбачає різноманітні види дитячої діяльності, як організованої 

педагогом  (групові, під групові, міні-заняття, гурткові заняття, ігри, експериментально-

пошукову діяльність, індивідуальну роботу), так і самостійної (художньої, ігрової, трудової, 

спілкування). 

2. Розподіл організованих форм активності дітей на тиждень (навчальний план). 

Кількість організованих форм активності дітей для кожного вікового періоду враховано у 

відповідності до листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНУ від 

20.04.2015 року №1.4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному 

навчальному закладі»: 

- 3-й рік життя – 10 групових занять; 

- 4-й рік життя – 12 групових заняття; 

- 5-й рік життя – 14 групових занять; 

- 6-й рік життя – 14 групових занять. 

Орієнтовний тижневий розподіл організованої освітньої діяльності (розклад занять) 

складений на основі навчального плану з урахуванням вікових особливостей дітей, вимог 

програми та пріоритетних напрямків роботи ЗДО.  

Окремо в розкладі винесені заняття з фізичної культури та музичної діяльності. 

3. Планування освітнього процесу здійснювалось за блочно-тематичною системою – за 

режимними моментами з урахуванням освітніх ліній. 

Планування освітнього процесу здійснюється за блочно-тематичним принципом, 

шляхом добору ряду матеріалів з перспективою роботи на певний місяць навчального року та 

складання календарного плану щоденної освітньої роботи з дітьми на цей місяць. Зокрема, на 

місяць перспективно плануються: 

-система загартувальних заходів вихованців групи; 

-комплекс ранкової гімнастики (два на місяць); 

-комплекс «гімнастики пробудження» (чи гігієнічної гімнастики після денного сну); 

-рухливі ігри; 

-робота з батьками. 

На виконання ст.22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови кабінету 

міністрів від 14.12.2011р. №1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості 

освіти», відповідно до наказу по ЗДО від 02.09.2019 р. № 41 «Про проведення моніторингових 

досліджень у всіх вікових групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти» та 

плану роботи ЗДО на 2019/2020 навчальний рік, з метою якісного  оцінювання знань та умінь 

дітей дошкільного віку було проведено перший етап моніторингу рівня розвитку дошкільників 

та якості дошкільної освіти в молодших, середніх та старших групах в жовтні 2019 року . 

Дослідження проводили вихователі молодших груп: Карасьова О.І., Кравець І.С., 

Пранник М.Я., середніх груп: Горіна А.І., Дем’янів І.І., Багнюк Л.І., Панасюк Т.М., старших 
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груп: Бучацька І.Б., Рубаха О.Г.,  Шальвіра О.М., Химич І.С., Жмурко І.А., практичний 

психолог Кузів Н.М., вихователь-методист: Борисяк Т.М., Павелко Я.І.. 

Оформлено протоколи рівня розвитку на кожного вихованця. Підготовлено  

аналітичний звіт за результатами моніторингового дослідження. Дані моніторингового 

дослідження (364 дітей)  показали, що 10 % дошкільників мають сформовані компетенції на 

високому рівні, 46% - достатній рівень,  39% - середній рівень, 5%- низький рівень. 

Особливої уваги потребує мовленнєва компетенція. При проведенні занять потрібно 

приділяти  більше часу вправам з синонімами, аналогіями, порівняннями. Завдання надавати 

диференційовано враховуючи індивідуальні особливості дитини. Доцільно використовувати 

освітні новітні технології наприклад: схеми для розповідання, моделі для складання 

розповідей. 

Роботу проводити в ігровій формі, цікаво та пізнавально для дітей, організовану 

освітню діяльність в закладі не слід перетворювати на шкільне навчання. 

Практичному психологу та вихователям вартує підвищити значення роботи з батьками. 

Надати консалтингову допомогу щодо психологічної підтримки батьків, а саме, щодо 

формування впевненості у своїх знаннях та уміннях їх застосувати. 

У квітні 2020 року плановий узагальнюючий моніторинг щодо формування 

компетенцій не був проведений у зв’язку із запровадженням загальнонаціонального 

карантину. 

Гурткова робота в ЗДО є дієвою формою організації дитячої життєдіяльності і 

становить невід'ємну частину освітнього процесу. 

Раціональний підхід до складання тижневого розподілу занять дає змогу виокремити 

декілька днів тижня для гурткової роботи. Діти мають можливість обирати заняття за 

власними уподобаннями, здібностями. 

Ефективність гурткової роботи значною мірою зумовлюється належним програмно-

методичним забезпеченням. Робота гуртків будується за авторськими перспективними 

планами, складеними їх керівниками на основі власних доробок, запозиченого перспективного 

педагогічного досвіду, освітніх інновацій. 

Ознайомитись з нетрадиційними техніками образотворчої діяльності діти мали змогу 

на заняттях гуртка «Кольорові долоньки» під керівництвом Лиги О.П. Педагог у кожен період 

дошкільного віку використовує певний набір нетрадиційних технік зображувальної 

діяльності, які відповідають віковим можливостям дітей: 

 молодший дошкільний вік – різновиди кляксографії, малювання долонькою, 

пальчиком, кулачком, відтиснення зім’ятим папером, поролоном, сірниковою коробкою, 

склянкою, «печатками» з картоплі тощо; 

 середній дошкільний вік – до вищезазначених технік додаємо відбиття листям, 

малювання гілочкою, жорстким напівсухим пензлем, восковою крейдою чи свічкою, 
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малювання з використанням шаблонів та трафаретів, чорно-білий граттаж, фроттаж, набризк 

звичайний, монотипію предметну, пейзажну, живопис із розлитих фарб тощо. 

 старший дошкільний вік – крім уже відомих дітям технік, використовуємо нові 

– кольоровий граттаж, аплікація з яєчної шкарлупи (пофарбованої крупи, солі тощо), 

малювання свічкою з пропискою аквареллю, гуашшю, малювання мильними бульбашками 

тощо. 

Численність матеріалів ставить перед дітьми нові завдання й активізує уяву та 

фантазію. Кожна з цих технік – маленька гра. Їх використання дає дітям змогу відчувати себе 

розкутими, сміливими, неординарними, розвиває уяву, творчі здібності, креативне мислення, 

надає повну свободу для самовираження. 

У всіх вікових групах частково обладнані куточки зображувальної діяльності. Основна 

їх мета – активізація самостійної дитячої художньо-естетичної творчості. Для зберігання та 

подальшого використання дитячих творчих робіт у кожній групі ми оформлюємо теки «Наша 

творчість». 

Зростанню та розвитку індивідуальних здібностей та інтересів дітей, за бажанням 

батьків, сприяла упродовж навчального року робота музичного вокального гуртка. Гурткова 

робота була спрямована на розвиток творчих здібностей та обдарованості дошкільників. 

Особливу увагу керівник гуртка Чорний А.І. приділяв роботі з обдарованими дітьми.  

Керівник вокального гуртка, музичний керівник Чорний А.І. розвивав почуття дітей 

засобами хорового співу та грою на музичних інструментах, навчаючи їх передавати свої 

почуття в співах, музикуванні за власною програмою роботи музичного гуртка з 

використанням Програми гуртків художньо-естетичного напрямку. 

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. 

Між адміністрацією та профспілковим комітетом уклалася колективна угода з охорони 

праці з метою укріплення трудової дисципліни в закладі дошкільної освіти, сучасної 

організації праці, раціонального використання робочого часу, високої якості праці, 

підвищення відповідальності працівників та виконання посадових обов'язків. Два рази на рік 

на профспілкових зборах заслуховувався аналіз її виконання. Ознайомлення працівників 

дошкільного закладу з директивними документами щодо охорони праці носили системний 

характер, були затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку ЗДО № 168.  

З метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства та 

запобігання випадкам дитячого травматизму і дотримання порядку повідомлення та обліку 

нещасних випадків у ЗДО за 2019/2020 навчальний рік проведено аналіз стану профілактичної 

роботи з питань безпеки життєдіяльності та охорони життя і здоров’я дітей, який показав, що 

колективом закладу освіти проводилась відповідна робота щодо запобігання травматизму та 

збереження життя і здоров’я дітей.  
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Протягом навчального року адміністрація забезпечувала здійснення санітарно-

гігієнічного режиму в ЗДО, контролювала дотримання санітарних правил, домагалась 

постійного утримання в чистоті приміщень та систематичного очищення території від сміття, 

опалого листя, сухостою, слідкувала за очищенням від снігу проїздів, проходів до будівель, 

забезпечувала справність зовнішнього освітлення, суворо дотримувалась протипожежних 

вимог під час проведення свят. При утепленні групових кімнат евакуаційні виходи не 

заклеювались, вентиляційні отвори тримались відкритими, двері на шляхах евакуації 

закривались лиш на внутрішні засови. Проводилась ревізія будинку ЗДО та підсобних 

приміщень з метою попередження виникнення пожежі від замкнення електропроводки. 

Обстежувалось обладнання та засоби пожежогасіння у навчальному закладі, були придбані 

нові вогнегасники. Протягом осінньо-зимового періоду заборонялось використання 

нагрівальних приладів відкритого типу, а також підключення масляних радіаторів через 

подовжувач.  

Адміністрацією, педагогічним колективом проводилась певна робота щодо створення 

безпечних умов життєдіяльності та профілактики травматизму учасників навчально-

виховного процесу: у відповідності до вимог велась документація, своєчасно видавались 

настановні та підсумкові накази, стан роботи з даних питань розглядався на нарадах, 

призначались відповідальні за роботу із запобігання всіх видів дитячого травматизму; 

проводились вступні, первинні, цільові та позапланові інструктажі та практичні заняття по 

евакуації на випадок пожежі. 

Вчасно проводились обстеження та приймання комісією закладу дошкільної освіти 

кабінетів підвищеної небезпеки, музично-спортивної зали і спортивного майданчика, малих 

форм щодо готовності до нового навчального року зі складанням відповідних актів, 

проводилось випробування обладнання. 

Помічники вихователів суворо дотримувались правил збереження миючих та 

дезінфікуючих засобів, правил миття посуду, графіка прибирання приміщень. При відсутності 

дітей проводились протягові провітрювання. Суворо дотримувались вони правил одержання 

та роздачі їжі. Своєчасно вилучали з обігу битий та надщерблений посуд. Проводили заміну 

постільної білизни один раз в 10 днів, рушників та серветок - по мірі їх забруднення. 

Працівники харчоблоку неухильно дотримувались правил особистої гігієни, 

здійснювали правильну гігієнічну обробку продуктів, виконували технологію приготування 

їжі. 

Заступник з господарської питань Комар М.В. слідкувала за станом меблів, 

обладнанням, своєчасно виявляла неполадки та забезпечувала ремонт обладнання. Своєчасно 

забезпечувала ЗДО миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами. 

На нараді при директорові розглядалась проблема безпеки життєдіяльності дитини. Для 

вихователів проведені консультації, бесіди, практичні заняття та тестування з даного питання 
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на теми: «Проведення тижня безпеки в ЗДО», «Вогонь – друг чи ворог. Перша допомога при 

опіках», «Допомога при травмах дітям», проведено бесіди з вихователями для визначення 

рівня обізнаності педагогів щодо безпеки життєдіяльності вихованців.  

Протягом року вихователі систематично здійснювали контроль за маркуванням меблів 

та їх відповідністю зросту дітей. Перед виходом з дітьми на прогулянку старанно оглядали 

прогулянкові майданчики, очищували їх від зайвих речей. Ігрове обладнання на майданчиках 

та спортивне обладнання на спортивному майданчику використовувалось дітьми лише за 

доглядом вихователя. Вихователі в групах створили куточки, виготовили макети, дорожні 

знаки, атрибути для сюжетно-рольових і рухливих ігор з безпеки життєдіяльності. 

Відповідно до річного плану роботи ЗДО протягом року проводилася ретельна робота 

з дітьми по запобіганню дитячого травматизму: один день на тиждень визначений Днем 

безпеки (профілактика дитячого травматизму – ПДТ); в кожній групі обладнано куточок 

Безпеки. Протягом року проведені безліч занять у групах з питань ознайомлення дітей з 

правилами безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, навчання дітей безпечної 

поведінки в оточуючому середовищі. 

Проводились цікаві перегляди за темами: розвага «Повчальні уроки тітоньки Сови»», 

пізнавально-навчальна зустрічі із працівниками МЧС та поліції, конкурс «З вогнем не 

жартують». 

Систематично проводилася робота з даного питання з батьками вихованців: оформлені 

папки-пересувки, поради батькам в батьківських куточках «Щоб не сталося лиха», та 

«Правила поведінки дітей під час літнього відпочинку (на воді, на дачі, у лісі, на морі, на 

дорозі)», розміщено консультативні матеріали, малюнки дітей та спільні творчі роботи з даних 

питань. На батьківських зборах розглянути такі питання як «Небезпека на вулиці», «Один 

вдома», «Обережно, гриби», «Правила пожежної безпеки» та інші.  

Фізкультурно-оздоровча робота. 

Збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, формування в них 

свідомого ставлення до власного здоров’я є одним з основних завдань роботи закладу 

дошкільної освіти. 

Активну роботу в цьому напрямку проводить інструктор з фізичного виховання 

Заньчак Х.С., яка підготувала ряд консультацій: «Проблеми виховання здорової дитини в 

сучасних умовах», «Формування, зміцнення та охорона здоров’я дітей», методичних порад для 

педагогів та батьків; засідання Круглого столу «Безпека малечі та цікаві речі».  

Педагогічний колектив ЗДО проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з 

результатами фізичного виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя 

через інформаційний блок для батьків. Останній включає інформацію на групових стендах: 

«Зростаємо дужими», листи здоров’я по всіх вікових групах, спортивні розваги, піші переходи. 
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Досить актуальним є й висвітлення даної інформації на інтернет-сайті у групі «Дошкілля 

Львова». 

Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі дошкільної освіти сприяє 

чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом здоров’я, фізичним 

розвитком та руховою активністю вихованців. 

Варто зазначити, що вихователем-методистом закладу розроблені циклограми 

контролю за фізичним розвитком дітей, які дають змогу відстежити динаміку фізичного 

розвитку дошкільників. Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням 

фізкультурних занять ведуться щомісячно.  

Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в педагогів 

ЗДО не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового 

режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. Тому 

з даного питання планується провести Педагогічний всеобуч та залишити на контролі 

вихователя-методиста. 

На реалізацію завдань фізичного розвитку дітей дошкільного віку проводилося 

обстеження рівня розвитку основних рухів вихованців, з допомогою якого вдалося 

продіагностувати якісні й кількісні зрушення в розвитку основних  рухів дошкільників. 

Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість дошкільнят 

здебільшого пояснюється зниженням їхньої рухової активності 

Для усунення недоліків було внесено пропозиції: 

1. Створювати простір заданих і вільних середовищ, що спонукає дитину до 

розгортання самостійних видів рухової активності. 

2. Створювати умови для поновлення, видозмінювання і мобільності ігрових зон. 

Поповнити ігровий матеріал для розгортання рухливих ігор. Використовувати в роботі більше 

ігор та вправ з атрибутикою 

3. Підвищувати рівень планування самостійної рухливої діяльності дітей протягом дня.  

Медичне обслуговування. 

В ЗДО діти забезпечені постійним медичним обслуговуванням. Медичне 

обслуговування вихованців здійснюється старшими медичними сестрами Борецькою Л.Й., Чіх 

Н.С. 

Медичний кабінет обладнаний необхідними меблями, забезпечений медичними 

препаратами. 

В закладі дошкільної освіти створені належні умови для проведення медико-

профілактичних і оздоровчих заходів. План медико-профілактичної роботи включений до 

Річного плану роботи закладу дошкільної освіти. 

Організація лікувально-профілактичних заходів: 
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Заходи Результативність,

ефективність 

-дотримання санітарно-гігієнічного режиму;                                                                  

-санітарно-просвітницька робота з працівниками закладу та батьками 

вихованців;                                                                                                                                                      

-формування у дітей культурно-гігієнічних навичок; загартування 

протягом року;                                                                                                                                      

-проведення антропометричних вимірювань дітей;                                                     

-надання медичної допомоги дітям, які захворіли, своєчасне здійснення 

ізоляції їх у групі до приходу батьків;                                                                                           

-проведення медичних обстежень із залученням лікарів-спеціалістів 

КМКП № 5; проведення диспансерізації дітей, які мали хронічні 

захворювання;                                                                                                                                             

-проводити контроль за підбором ростових меблів (маркіровки меблів)  

Зменшення 

випадків інфекційних 

захворювань серед 

вихованців, відсутність 

інших захворювань, 

зниження відсотка 

загальної захворюваності 

за рахунок 

профілактичних заходів. 

Результати роботи аналізуються та використовуються для подальшої роботи: складання 

плану щеплень, корекції харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно до стану 

зору, роботи з батьками, працівниками. 

Антропометричні вимірювання та оцінка фізичного розвитку дітей проводяться в 

установлені терміни: дітей раннього віку – 1 раз в місяць, дітей дошкільного віку – 1 раз в 

квартал, про що робляться записи в Журналі антропометрії та медичній картці дитини (ф. 0-

26). Диспансерний огляд дітей, які знаходяться на обліку проводиться у дитячий поліклініці 

дільничним педіатром або при проведенні планових медичних оглядів дітей у ЗДО, де є 

Журнал диспансерного огляду по захворюванням, в якому обліковано результати оглядів. 

Один раз в рік медична сестра старша звіряє данні в дитячій поліклініці.  

З профілактичною метою, планомірно, проводяться огляди дітей на педикульоз. 

Медична сестра старша виконує такий огляд 1 раз на місяць в кожній віковій групі. Окрім того, 

контролює щоденні огляди, проведені вихователями груп та зроблені ними записи в Журналі 

оглядів на педикульоз. 

Облік захворюваності в навчальному закладі ведеться на підставі довідок лікаря про 

захворювання дитини. В Журналах соматичних захворювань, інфекційних захворювань, 

медичних картках дітей ведуться записи з огляду на час відсутності дитини в ЗДО. Аналіз 

захворюваності проводиться щоквартально, підсумок підводиться за рік та узагальнюється 

наказами директора по закладу. 

Медпрацівники проводять санітарно-просвітницьку роботу, форми й теми 

різноманітні, відображають актуальні проблеми. Проводяться бесіди, консультації, виступи на 

педрадах, батьківських зборах. Ця інформація висвітлена в Журналі обліку з гігієнічного 

виховання, куточках для батьків, санбюлетні. 

Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану 

приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно. 
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Санітарний лікар, помічник санітарного лікаря ЛОЛЦДУ проводить планові 

обстеження навчального закладу, працівники епідеміологічного відділу ДСЕС проводять 

обстеження відповідно до епідемічних показань. Результатом обстежень є складені акти, що 

реєструються у Журналі санітарного стану ЗДО. Для обробки та дезінфекції медичного 

інструментарію використовується «ДІ-ХЛОР». 

Медичні огляди працівниками проходяться вчасно, старша медична сестра веде 

контроль за проходженням медоглядів та фіксує результати в Журналі проходження медичних 

оглядів працівниками. 

Медична документація ведеться згідно до номенклатури справ ЗДО, всі журнали 

оформлені відповідно до вимог. 

Терміни подачі звітів та звітної документації в управління освіти та адміністрації 

Шевченківського та Залізничного районів, дитячу поліклініку та санітарно епідемічну станцію 

не порушуються, проводяться своєчасно та достовірно. 

Медичне обслуговування здійснюється відповідно до нормативних документів. 

Організація харчування дітей. 

Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для 

підвищення опору дитячого організму до захворювань, для нормального росту і розвитку 

дітей, які виховуються в закладі дошкільної освіти. 

Режим харчування дітей в закладі дошкільної освіти (яслах-садку) комбінованого типу 

№ 168 відповідає режиму роботи закладу та вікових груп і затверджений директором. Графік 

видачі їжі затверджується директором закладу. 

Харчоблок забезпечений достатньою кількістю кухонного посуду, інвентарю, 

санітарним і спеціальним одягом (халати, фартухи, хустки, ковпаки, рукавиці тощо) все 

промарковане, використовується лише за призначенням та замінюються при забрудненні.  

Згідно норм на харчоблоці знаходяться всі необхідні миючі, дезінфікуючі засоби та 

методичні рекомендації по їх застосуванню, розроблені на основі «Регламенту із застосування 

дезінфікуючих засобів», Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку та допоміжних приміщень 

відповідає вимогам «Санітарних правил» та охорони праці. 

Основними принципами організації харчування в закладі дошкільної освіти було: 

енергетична цінність раціонів відповідає енерговитратам дітей, збалансованість та 

максимальна різноманітність раціону, технологічна та кулінарна обробка продуктів і страв, 

що забезпечує їх смакові якості та зберігає вихідну харчову цінність, забезпечення санітарно-

гігієнічних норм (дотримання всіх санітарних вимог до стану харчоблоку, продуктів 

харчування, їх транспортування, зберігання, приготування та роздачі страв). 

В ЗДО ведеться систематична і планомірна робота, зокрема: організовано безпечне і 

якісне харчування дітей (замовлення і прийняття безпечних і якісних продуктів харчування, 

продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, 

http://dnz550.org/docs/medical.docx
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технології приготування страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку); харчування 

здійснюється згідно з двотижневим меню; щодня на кожний наступний день відповідно до 

наявності продуктів харчування та з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки 

страв складаємо меню-розклад окремо для двох вікових груп – дітей віком до 3 років та дітей 

віком від 3 до 6 років відповідно до затверджених норм харчування; кожного дня за 30 хв. до 

роздачі їжі медичний працівник оцінює якість її приготування, в його присутності кухар 

відбирає добові проби в чистий посуд з кришкою в об’ємі порції для дітей молодшої групи. 

Проби зберігаються протягом доби в холодильнику до закінчення аналогічного прийому їжі 

наступного дня і є показником якості роботи кухарів. 

В ЗДО здійснюється щоденний контроль за організацією харчуванням дітей сестрою 

медичною та директором ЗДО. Результати фіксуються у відповідних журналах контролю за 

організацією харчування згідно чинного законодавства. На основі результатів контролю 

проводиться індивідуальна робота з певною категорією працівників. Систематично 

контролюється проходження працівниками харчоблоку медичних оглядів, відповідно до 

чинного законодавства. Планово проводиться контроль за санітарно-гігієнічним станом 

харчоблоку, технологією приготування їжі, умовами її зберігання і дотриманням термінів 

реалізації, виконанням норм харчування міським ГУ Держсанепідслужби у Львівській області.  

Об’єм та частота завозу продуктів харчування та продовольчої сировини регулюються 

в залежності від терміну їх реалізації та кількості дітей і завозяться в заклад на протязі дня. 

Бракеражною комісією закладу дошкільної освіти здійснюється постійний контроль за 

постачанням продуктів харчування. Продукти харчування надходять до навчального закладу 

разом із супровідними документами, які свідчать про їх безпечність, якість, ґатунок, категорію 

і дату виготовлення. Термін реалізації визначається підприємством, постачальником, тому 

продукти харчування з обмеженим терміном реалізації (молоко, кисломолочні продукти, 

м'ясо, риба, тощо) реєструється в журналі «Журнал бракеражу сирих продуктів», де 

обов’язково фіксуються дати та час останнього терміну реалізації. 

Комірник та сестра медична старша ведуть суворий облік продуктів харчування, який 

фіксується у «Книзі складського обліку», де вказується дата їх надходження, постачальник 

тощо. Комірник дотримується термінів реалізації продуктів, планує своєчасне забезпечення 

основними продуктами харчування на два дні, здійснює їх видачу на харчоблок згідно меню. 

Безпека і якість продуктів харчування та продовольчої сировини залежить від умов їх 

зберігання, у тому числі від температури, вологості. Комора на харчоблоці, де зберігаються 

продукти харчування, мають достатню вентиляцію, суха та з природнім освітленням. Стан 

овочів при зберіганні контролюється 1-2 рази на тиждень. 

Для контролю за виконанням затвердженого набору продуктів сестра медична старша 

веде «Журнал обліку виконання норм харчування». На підставі даних цього журналу кожні 10 

днів проводиться аналіз якості харчування, а при необхідності – його корекція. При 
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невиконанні норм харчування з метою подальшої корекції харчування проводиться 

розрахунок основних інгредієнтів їжі у раціонах харчування дітей відповідно до таблиць 

хімічного складу та енергетичної цінності деяких продуктів харчування. 

Сестра медична старша ЗДО контролює виконання меню і якість страв, проводить 

санітарно-просвітницьку роботу серед персоналу та батьків з питань раціонального 

харчування, особливо в оздоровчий період, дає оцінку ефективності харчування, проводить 

заняття з персоналом з питань гігієни харчування, профілактики харчових отруєнь і групових 

гострих кишкових інфекцій. 

Шеф-кухар закладу відповідає за високоякісне і своєчасне приготування їжі та 

дотримання технологічних вимог: кулінарна обробка продуктів повинна максимально 

зберігати харчову цінність, сприяти засвоєнню їжі, надавати їй приємного зовнішнього 

вигляду, смаку і запаху. Мікробне забруднення продуктів, що виникає при їх первинній 

обробці, ліквідується наступною термічною обробкою. 

Особлива увага в технології приготування приділяється приготуванню їжі для дітей 

раннього віку (тушкування та додаткова обробка страв). Висока температура сприяє 

знищенню мікроорганізмів та забезпеченню бактеріологічної безпеки готових страв. 

Включення до асортименту нових продуктів та страв проводиться тільки за умови отримання 

позитивного висновку МОЗ України. 

Директор, сестра медична, вихователі груп закладу дошкільної освіти проводять 

інформаційно-роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації 

харчування у сім’ї. Домашнє харчування має доповнювати раціон дитячого садка. Питання 

раціонального харчування дітей включається у тематику батьківських зборів, консультацій 

для батьків, розглядається на загальних зборах колективу, виробничих нарадах, висвітлюється 

в інформаційних куточках ЗДО. 

Для отримання інформації батьками про харчування дітей в закладі, в інформаційних 

куточках груп та харчоблоку щодня розміщується меню. 

Аналіз реалізації виконання норм основних продуктів є підставою стверджувати 

наступне: 

- заявки постачальникам подавались вчасно; 

- меню писалось згідно з картотекою блюд та перспективним двотижневим меню; 

- всі продукти доставлялись від постачальників з відповідними документами 

(ветеринарні довідки, сертифікат якості продуктів); 

- проводилась заміна відповідно до таблиці заміни продуктів. 

Соціальний захист дітей. 

Робота закладу дошкільної освіти направлена на виховання гармонійно розвиненої 

дитини, створення сприятливої атмосфери, в якій розкриваються здібності дітей. Заклад 

дошкільної освіти забезпечує формування громадянської особистості своїх вихованців, що 
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поєднує в собі розвинену моральну і правову культуру. В результаті роботи дорослі і діти 

усвідомлюють, що кожна людина має право на життя, охорону здоров'я, рівність з іншими 

людьми, честь і гідність.  

Педагогічний колектив у своїй роботі керується Конституцією України, Декларацією 

прав дитини, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про охорону 

дитинства», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Постановою Кабінету Міністрів України 

від 16.01.2017р. № 18 а/г «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», 

а також іншими чинними нормативно-правовими актами про освіту, указами та 

розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів 

України, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

соціальної політики тощо. 

Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної 

освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов 

для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Також серед функцій, які виконує ЗДО в 

системі освіти, велике місце займає виховання основ правової свідомості з дошкільного віку, 

формування у дітей елементарних уявлень про свої права і свободи, розвитку поваги і 

терпимості до інших людей і їх прав.  

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків методиста ЗДО призначено 

відповідальною за правоосвітню та правовиховну роботу з дітьми та батьками. Правоосвітню 

роботу з педагогічним колективом проводить директор навчального закладу. Оскільки 

окремої Програми, відповідно до якої здійснюється правове виховання дошкільнят немає, то 

при підготовці до занять вихователі використовують матеріали періодичної літератури, де 

розглядаються питання правового виховання. Так, при підготовці до занять вихователі 

використовували матеріали періодичних видань: «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», 

«Бібліотечка вихователя дитячого садка», «Вихователь-методист», «Дитячий садок», 

«Джміль» тощо.  

Правове виховання у закладі дошкільної освіти здійснюється повсякденно, але більш 

цілеспрямована і тематична робота з дітьми проводиться під час тематичних тижнів, 

місячників. В ЗДО велика увага приділялась святкуванню, в якому приймала участь діти, 

батьки, педагогічні працівники: Міжнародний день захисту дітей (1 червня). Заняття з права 

також входять до комплексу занять «Етичне, моральне виховання дитини», «Дитина в 

суспільстві», «Громадянське виховання» тощо. До основних занять включаються елементи 

правового виховання: бесіди, ігри, вправи та інші. Під час перевірки встановлено, що в кожній 

групі вихователі займаються оформленням тематичної папки, що містять демонстраційні 

матеріали про права дитини, плакати, в цій папці впродовж року накопичується теоретичний 

та практичний матеріал з правового виховання дітей своєї вікової групи. Також в цій папці 

розміщено матеріали по роботі з батьками згідно правової тематики. 
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Вихователями проводяться сюжетно-рольові ігри, виставки дитячих малюнків, читання 

творів художньої літератури у рамках вирішення проблеми правового виховання дошкільнят. 

Разом з тим, вихователі пропонують дітям рольове програвання бажаної поведінки в різних 

життєвих ситуаціях, етюди, пантоміміку. Також трохи вихователями впроваджується в 

практику проведення комбінованих занять, наприклад бесіда і малювання, заняття і 

дидактичні ігри, для всебічного розвитку дитини і швидкого сприйняття і запам’ятовування 

наданої інформації. Широко використовується дидактичний матеріал до казок: малюнки та 

ілюстрації, наочний матеріал, розроблений на основі Конвенції ООН про права дитини у формі 

карток, які символізують права дитини. Ігри та вправи, які проводяться сприяють розширенню 

області правових знань дітей, знайомлять їх зі службами екстреної допомоги, формують 

почуття особистої безпеки. Кожним вихователем ведеться підшивка актів законодавства про 

захист прав дитини: Конвенція ООН про права дитини, закони України «Про охорону 

дитинства», «Про попередження насильства в сім’ї» тощо. Позитивним є те, що ЗДО 

систематизувало роботу щодо тематики занять (всі вікові групи), конспекти занять, 

дидактичні ігри та вправи, дидактичний та наочний матеріали, які розроблені на основі 

Конвенції ООН про права дитини, Декларації прав дитини тощо. Протягом 2019/2020 н. р. з 

метою правоосвітнього виховання дітей старшого віку проведено традиційні, комплексні та 

інтегровані заняття: «Я та моє ім’я», «Найбільше багатство – здоров’я», «Люби і знай свій 

рідний край», «Свої права ти добре знай, їх шануй та захищай»; бесіди – «Вміти бути 

дорослим», «Права дітей у різних країнах», «Мої друзі», «Що об’єднує людей», «З кого 

складається сім’я»; дидактичні ігри – «Я і моя сім’я», «Ким я хочу бути», «Квітка наших прав» 

тощо. 

Слід зазначити, що позитивною є робота щодо проведення педагогами ЗДО заходів, що 

мають на меті практичне закріплення отриманих в ході занять знань. Вихователями також 

проводиться робота по ознайомленню дітей дошкільного віку з правилами поведінки в групі, 

на вулиці, у громадських місцях, з правилами поведінки з дорослими, однолітками. Щорічно 

у ЗДО проводиться Тиждень безпеки дитини, в рамках якого здійснюються правовиховні 

заходи, що передбачають роботу з дітьми та батьками. У методичному кабінеті ЗДО наявні 

теки, які містять нормативно-правові акти, що регулюють діяльність ЗДО та інструктивно-

методичні листи щодо організації навчально-виховного процесу.  

Педагогічним колективом систематично спрямовуються зусилля на пошук та 

впровадження нових форм і підходів до організації правовиховної роботи з дошкільнятами та 

їх батьками, забезпечується творчий та конструктивний підхід до організації такої роботи, 

накопичується певний позитивний досвід, розробляються методичні рекомендації.  

Заклад дошкільної освіти забезпечено нормативно-правовими документами з питань 

соціального захисту дітей. У ЗДО постійнно оновлюється база даних дітей пільгового 

контингенту та надається необхідну інформацію до управління освіти. Дана інформація 
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доводиться своєчасно та у повній мірі до відома батьків і педагогів під час виробничих нарад, 

батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесідах та консультаціях. Статус 

дітей пільгових категорій підтверджується відповідними документами, які є підставою для 

надання цим  дітям  пільг, передбачених законодавством України. 

Робота щодо соціального захисту дітей пільгових категорій проводилась за 4-а 

напрямками: 

1. Виявлення та здійснення обліку дітей пільгового контингенту; 

2. Просвітницька робота з батьками з роз’яснення прав сімей пільгового 

контингенту (консультативна допомога батькам та особам, що їх замінюють; 

3. Створення належних умов щодо розвитку, навчання та виховання дітей 

пільгового контингенту (психолого-педагогічна допомога сім’ям, консультації вихователів, 

психолога, залучення дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків на пільгових 

умовах, проведення розвивально-корекційної роботи з метою повноцінного розвитку дітей 

пільгового контингенту). 

4. Надання матеріальної підтримки дітям пільгового контингенту. 

Практичний психолог з метою здійснення психологічного супроводу та соціального 

захисту вихованців проводить діагностику їхніх індивідуальних особливостей: рівня 

соціалізації; визначають рівень самооцінки, тривожності та агресивності; корекційно-

розвивальні заняття з розвитку самопізнання, впевненості в собі та формування адекватної 

самооцінки; проводить індивідуальну консультаційну роботу з вихованцями, надає 

рекомендації батькам, як конструктивно вирішувати  конфліктні ситуації у спілкуванні. 

Спланована та систематично проводиться профілактична та корекційно-розвивальна робота 

(індивідуально та у складі групи) практичного психолога з дітьми пільгових категорій та 

«групи ризику». Психолог використовує для цієї роботи програми, затверджені АПН та МОН 

України. 

У ЗДО у кожній віковій групі та один раз на місяць протягом року проводиться «година 

психолога». Таким чином, практичний психолог має змогу спілкування з усіма вихованцями. 

З метою забезпечення емоційно-психологічного комфорту перебування вихованців у ЗДО 

проводяться розвивальні заняття з психологом (1 раз на тиждень).  

Психолог ЗДО проводить роботу в напрямку соціально-психологічної адаптації дітей, 

координуючи свою роботу з усіма учасниками навчально-виховного процесу.  

Але недостатньо індивідуалізована робота з дітьми пільгового контингенту та 

переселеними з Донецької та Луганської областей, плани індивідуальної роботи з 

вихованцями у ЗДО практичним психологом складені формально, немає відміток про 

проведення навчально-практичних семінарів з вихователями та бесід з батьками. 

Проводяться консультації за темами: «Відвідування закладу дошкільної освіти перед 

вступом до школи»; «Чи готова ваша дитина до школи?»; «Навчати граючись – досягти 
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результатів». Поповнюються тематичні папки: «Чи готова дитина до навчання?» «Ми йдемо 

до школи». 

Наступність ЗДО та початкової школи. 

Листом Міністерства освіти і науки України щодо забезпечення взаємодії в освітній 

роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку від 19.08.2011р. №1/9-634 

визначено, що саме наступність є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності 

здобуття освіти. Відповідно до листа та на виконання річного плану роботи закладу 

дошкільної освіти на 2019/2020 н.р., з метою забезпечення поступового переходу від 

попереднього вікового періоду до нового, зближення умов виховання і навчання старших 

дошкільників і молодших школярів, у системі проводилася робота з питання наступності ЗДО 

та ЗОШ № 18. 

Робота проводилась за такими напрямками: 

-взаємодія колективів навчальних закладів; 

-взаємодія дітей старшого дошкільного віку та учнів початкових класів; 

-взаємодія педагогів та батьків; 

-взаємодія психологічних служб. 

Протягом навчального року було організовано консультування батьків майбутніх 

першокласників «Готовність дитини до шкільного навчання на думку батьків», проведена 

консультація для педагогів «Першокласник у школі та вдома — проблеми адаптації».  

Але потребує вдосконалення методична робота: не було проведено спільної педради 

педагогів ЗДО і школи особливо на початку навчального року, що не дало змогу 

скоординувати зусилля щодо набуття дітьми життєвих компетенцій, більш якісної підготовки 

дітей до навчання у школі. Більш проводити сумісних розваг, екскурсій. Повністю план 

співпраці не реалізовано.  

Робота практичного психолога 

Робота практичного психолога проводилася за такими напрямками: 

1. Адаптація дітей до умов ЗДО. 

2. Діагностична робота. 

3. Психологічна просвіта педагогічного колективу. 

4. Індивідуальне та групове консультування батьків. 

5. Соціально-психологічна готовність дитини до школи 

Діти, в яких не сформовані відповідно до віку комунікативні, ігрові навички, навички 

самообслуговування, які мають проблеми з частими захворюваннями, адаптуються значно 

важче і болісно. У таких дітей спостерігається негативна реакція на нові умови, 

спостерігається напруження всіх сил організму, ці діти відчувають емоційний дискомфорт, 

безпорадність, тривогу. Також діти, які адаптуються складніше, частіше глибоко хворобливо 

прив’язані до матусь. 
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Однією із задач у роботі з дітьми було вивчення рівня психічного розвитку дітей 

раннього віку, з метою психологічної профілактики порушень у психічному та особистісному 

розвитку дитини. 

Низький рівень психічного розвитку пов'язаний як з особливостями виховання у сім'ї, 

так і з біологічними факторами (перебіг вагітності, пологів). Найбільша затримка проявляється 

у навичках активної мови, в сенсорному розвитку, що негативно впливає на подальше 

становлення маленької людини. 

З дітьми раннього віку були проведені корекційно-розвивальні заняття як групові, так 

і індивідуальні. На психофізичний розвиток дитини в ранньому віці мають суттєвий вплив 

батьки, її родина. Тому батькам були надані рекомендації, були проведені консультації.  

Вихователям були надані рекомендації щодо проведення розвивальних занять та спілкування 

з дітьми. 

Одним із напрямків роботи в навчальному році було визначення рівня психологічної 

готовності дітей старшого віку до навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі 

визначалася за допомогою комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального 

рівня, емоційно-вольової готовності, рівня біологічної зрілості, фонематичний слух та словник 

дитини. 

Емоційно-вольова готовність (дитина вміє ставити цілі, намічати план дій, приймати 

самостійні рішення та зусилля для його реалізації. Сформовані необхідні передумови 

навчальної діяльності, такі, як вміння уважно слухати й точно виконувати вказівки дорослого, 

самостійно виконувати завдання за зразком, підпорядковувати свої дії певним правилам, 

вміння орієнтуватися на задану систему вимог. Сформована довільність психічних процесів, 

наявне емоційно-позитивне відношення до навчання у школі, відсутні імпульсивні реакції та 

прояви надмірної тривожності. 

В результаті проведеної корекційно-розвивальної роботи можна зробити наступні 

висновки відбулася корекція та усунення проблем у дітей, відбулося подолання проблем 

розвитку особистісної та комунікативної сфер у дітей, нормалізація емоційного стану, 

позитивні зміни у розвитку когнітивної сфери, схильність до експериментування, 

дослідництва, самоконтроль.  

Проводилась систематична, цілеспрямована корекційно-відновлювальна робота 

психолога з дітьми, віднесеними до категорії групи ризику з тих чи інших підстав, і 

спрямована на специфічну допомогу цим дітям. 

Створення цілісної корекційно-розвивальної системи для дітей з особливостями у 

розвитку — складне завдання, що вимагає залучення різних фахівців. В умовах дитячого садка 

корекційна робота буде ефективною тільки в тому випадку, якщо вона здійснюється в 

комплексі, що включає педагогічну та психологічну корекцію. А також спільна співпраця з 

батьками та їхня позиція. 
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Просвітницька діяльність. 

Найбільш актуальною проблемою за якою зверталися батьки були проблеми поведінки 

та взаємодії з однолітками та адаптація до дитячого закладу. Батькам були надані рекомендації 

щодо цієї проблеми. Також, за консультацією звернулися два вихователя, два з груп раннього 

віку щодо адаптації новоприбулої дитини, два вихователі з молодшої та середньої групи з 

питанням щодо проблеми поведінки та взаємодії дітей. Вихователям цих дітей були надані 

рекомендації. 

Загалом, важливо проводити з батьками профілактично-корекційну роботу – лекції, 

бесіди, тренінги, індивідуальні бесіди, консультації, батьківські збори на початку року, 

надавати рекомендації та пам’ятки для батьків, анкети, що дають батькам змогу краще 

розуміти й оцінити можливості дитини. 

Перспективи розвитку — пройти курси щодо специфіки роботи з дітьми інклюзивних 

груп. 

Інформаційні та комунікативні технології в системі роботи ЗДО. 

Протягом року в ЗДО проводилась систематична та цілеспрямована робота щодо 

забезпечення інформатизації освіти.  

На сьогодні в закладі наявні: 4 персональнальних комп’ютера, 3 принтера, проектор 

тощо. В ЗДО також наявна та успішно функціонує локальна мережа 3-х служб: управлінської, 

методичної, психологічної. Протягом року постійно залучалися позабюджетні кошти на 

підтримку роботи наявної техніки (заправку картриджів, заміну кабелів тощо). 

Протягом року функціонує офіційний сайт закладів дошкільної освіти міста, що 

розкривав усі сфери життєдіяльності ЗДО (відповідальні – вихователі-методисти Борисяк 

Т.М., Головацька Я.І.). Працівники ЗДО приймали участь в заходах різного рівня щодо 

підвищення їх ІКТ-компетентності. 

Впровадження ІКТ в освітній простір ЗДО впродовж року здійснювалось комплексно 

через різні сфери його життєдіяльності. Протягом навчального року активно 

використовувались ІКТ в управлінській діяльності ЗДО: 

 використання ПК ; 

 ведення ділової документації; 

 використання електронної пошти, тощо; 

 проведення батьківських зборів, нарад; 

 використання Інтернет; 

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі:  

 проведення моніторингових процедур з різних аспектів освітньої діяльності; 

 робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань 

дошкільної освіти. 
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Активно використовувались ІКТ в навчально-виховному процесі: в організації та 

проведенні дистанційного навчання, у діяльності психологічної служби ЗДО та в роботі 

вихователя - методиста під час проведення розваг для вихованців (мультимедійні навчальні  

презентації), психодіагностичної, просвітницької, корекційно-відновлювальної, розвивальної 

та організаційно-методичної роботи. 

Використання ІКТ в системі освіти ЗДО дало змогу:  

- підвищити ефективність освітнього процесу (заощадив час на розробку 

дидактичних матеріалів, стало презентабельнішим їх оформлення); 

- підвищити якість дошкільної освіти в групах (підвищилась динаміка занять, їх 

ефективність, а також мотивація дітей до їх проведення, активізувалась пізнавальна діяльність 

дітей); 

- удосконалити систему управлінської діяльності в ЗДО. Завдяки повному 

використанню ІКТ стало можливим проведення моніторингових процедур з різних аспектів 

управлінської діяльності: адміністративно-господарської роботи, адміністративно-

педагогічної та контрольно-аналітичної діяльності; 

- підвищити рівень роботи методичної служби ЗДО завдяки активному 

використанню мультимедійного супроводу під час проведення різних форм методичної 

роботи; 

- підвищити рівень роботи психологічної служби ЗДО через широке 

використання моніторингових процедур з різних аспектів її діяльності та використання 

мультимедійного супроводу у просвітницькій роботі з батьками щодо збереження та 

зміцнення психічного здоров’я дітей; 

- удосконалити просвітницьку роботу з батьками через розміщення на сайті ЗДО 

інформаційно-практичних матеріалів з різних питань життєдіяльності дітей, проведення 

Інтернет-консультацій тощо. 

Однак, недоліками в роботі ЗДО з питань інформатизації є:  

 низька ІКТ-компетентність деяких педагогів; 

 недостатня оснащеність ЗДО комп’ютерною технікою; 

Виходячи з вищеназваних недоліків, визначені такі завдання ЗДО щодо удосконалення 

роботи з питань інформатизації: 

 подальше розроблення системи організації консультативної методичної 

підтримки щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів; 

 організація проведення майстер-класів для педагогів ЗДО з метою пропаганди 

успішного досвід упровадження ІКТ-технологій в освітній процес; 

 розширення використання ІКТ в роботі з дітьми всіх вікових груп; 

 подальше розроблення і апробація технологій мультимедійного супроводу 

освітнього процесу; 
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 розширення парку комп’ютерної та оргтехніки в ЗДО; 

 оновлення і поповнення банку комп’ютерних навчальних програм, дидактичних 

і методичних матеріалів з використанням ІКТ-технологій у роботі ЗДО; 

 активізація батьків, педагогів та інших фахівців ЗДО для створення єдиного 

інформаційного середовища. 

Соціально-економічний розвиток ЗДО. 

Важливим аспектом функціонування закладу дошкільної освіти є стан приміщення, 

території, групових кімнат. Територія закладу і розташовані на ній приміщення відповідають 

санітарним нормам. 

Загальна площа – 2056 м2, 

в тому числі: 

- площа ділянки з удосконаленим покриттям (асфальт, доріжки, ігрові площадки, 

грунт), газони, клумби – 2,3 га. 

Заклад дошкільної освіти розрахований на 14 груп. У 2019/2020 функціонувало 14 груп. 

Усі приміщення ЗДО відповідають не лише санітарно-гігієнічним нормам, але й сучасним 

вимогам до їх естетизації. У ЗДО є спортивно-музична зала. 

Кожна група має окремий майданчик із зеленими насадженнями. На території 

розміщено фізкультурний майданчик, функціонують земельні ділянки, квітники. Озеленення 

постійно оновлювалось на протязі всього року – проводилось вирубання старих дерев і 

висадження нових. 

Залучення коштів, отриманих від благодійних внесків батьків, дозволили проводити 

заходи, які підтримали матеріальну базу установи: для групових майданчиків завезено пісок. 

Виконано ряд ремонтних робіт по благоустрою приміщень закладу. Методичний кабінет 

поповнено методичною та дитячою літературою, проведена підписка на періодичну пресу.  

Згідно з правилами підготовки теплових господарств до опалювального періоду, наказу 

Міністерства палива та енергетики України «Про підготовку теплових систем та електромереж 

закладів освіти», з метою якісної підготовки теплових систем та електромереж до роботи у 

осінньо-зимовий період у ЗДО призначались відповідальні за підготовку ЗДО до роботи в 

осінньо-зимовий період, вживались необхідні заходи щодо безперебійного функціонування 

систем електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення згідно з нормативними вимогами. 

Складався «План заходів щодо підготовки закладу освіти до нового навчального року» із 

зазначенням переліку робіт, джерел фінансування та строків виконання. 

При підготовці до навчального року для покращення розвивального, ігрового 

середовища та безпеки всіх учасників навчально-виховного процесу, придбано сучасний 

ігровий та дидактичний матеріал; поповнений м’який інвентар, посуд, господарчі товари, 

іграшки, дитячі меблі, які мають привабливий естетичний вигляд та створюють комфортний, 

доступний, безпечний життєвий простір перебування дітей у закладі дошкільної освіти. 
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Придбані сучасні дитячі меблі, іграшки відповідно до віку дітей й атрибути для проведення 

сюжетно-рольових ігор, маніпуляцій з піском та водою, пошуково-дослідницької діяльності, 

сенсорні та настільні ігри, музичні інструменти, спортивно-моторні іграшки, методичні 

посібники, дидактичний матеріал.  

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає санітарним нормам 

устрою й утримання дитячих дошкільних закладів. Технічний стан будівлі задовільний. 
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1.3. УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЩОДО ЗДОБУТКІВ, ТРУДНОЩІВ, 

НЕДОЛІКІВ У РОБОТІ ЗДО У 2017/2018 Н. Р. 

Таким чином, аналіз роботи закладу дошкільної освіти за минулий рік показав, що 

освітній процес здійснювався за пріоритетними напрямками згідно річного плану на протязі 

всього навчального року, так і його принципи, як актуальність, конкретність, об’єктивність, 

динамічність дотримуються. Злагоджена робота педагогічного колективу дала змогу створити 

в закладі дошкільної освіти сприятливі умови для впровадження програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля». Навчально-виховний процес побудований 

відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто 

спрямованості на досягнення соціально закріпленого результату. 

Але на сьогодні в закладі дошкільної освіти є ще ряд невирішених проблем, над якими 

необхідно працювати, зокрема: не в повному обсязі реалізовуються завдання співпраці ЗДО та 

сім`ї. Недостатньою є робота щодо співпраці із дітьми та їх батьками, що не відвідують ЗДО. 

Виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи у 2019/2020 навчальному 

році, продовжуючи роботу щодо підвищення результативності освітнього процесу з метою 

ефективності впливу роботи закладу дошкільної освіти на розвиток особистості дитини та з 

погляду на проблеми, які виявлено у 2019/2020 навчальному році, колектив ЗДО визначив 

основні завдання на 2020/2021 навчальний рік, висвітлені у наступних розділах. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ НА 

2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
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Виходячи з аналізу роботи закладу дошкільної освіти за минулий навчальний рік, 

враховуючи досягнення та перспективи розвитку, визначено основні завдання на 2020/2021 

навчальний рік: 

 

1.Удосконалювати форми роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та 

математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження інноваційних 

методик і технологій. 

 

2.Формування екологічної свідомості, навичок практичного життя, готовності до 

взаємодії з навколишнім світом. 

 

3.Дотримання гігієнічних навичок, соціальної дистанції, збереження та зміцнення 

здоров’я дітей шляхом використання нетрадиційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої 

роботи з вихованцями. 

 

4.Удосконалення роботи з театральної педагогіки в освітній процес ЗДО. 
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РОЗДІЛ ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ 
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3.1. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 

 
№ 

з/

п 

Термін 

проведення 

 

Порядок денний 

Форма 

обговорення 

питання 

Відповідальні 

Відм. 

про 

викон. 

 

1 

 

2
7
.0

8
.2

0
2

0
 р

. 

«Шляхи організації освітнього процесу, спрямованого на всебічний розвиток 

особистості дитини у 2020/2021 н.р.» 

1.Аналіз літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей у ЗДО. 

обговорення 

 

директор  

2.Аналіз виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

інформація 

 

директор  

3. Організація освітньої роботи в ЗДО у 

2020/2021 н. р. (інструктивно-методичні 

рекомендації до листа МОН України від 
30.07.2020  № 1/9-411). 

обговорення директор, 

вихователь-

методист 

 

4.Обговорення і затвердження плану 

роботи ЗДО на 2020/2021 н. р., участі 

педагогів у методичній роботі закладу.  

Затвердження: 

- пріоритетних напрямків, програм та 

методичних посібників, за якими 

будуватиметься освітній процес; 

- форми планування освітньої роботи з 

дітьми; 

- розпорядок дня, розкладу занять вікових 

груп; 

- графіків роботи гуртків; 

- проблеми та складу творчої групи.  

обговорення директор, 

вихователь-

методист 

 

5. Презентація новинок методичної 

літератури і посібників. 

інформація 

 

вихователь-

методист 

 

6. Ознайомлення з перспективним планом 

атестації і проходження курсової 

перепідготовки на 2020/2021 н р. 

інформація 

 

вихователь-

методист 

 

 

2 

 

Л
и

ст
о
п

ад
 2

0
2
0
 р

. 

«STREAM – освіта в закладі дошкільної освіти.  

Економічна компетентність старшого дошкільника»  

(педрада-круглий стіл) 

1.Аналіз виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

інформація директор  

2.Аналіз  стану роботи  по економічному 

вихованню дошкільників (за результатами 

тематичного вивчення). 

довідка вихователь-

методист 

 

2. Економічне виховання в умовах ЗДО. доповідь-

презентація  

вихователь-

методист 

 

3.Ігри з економічного виховання: методика 

та проведення з дітьми. 

обмін 

досвідом 

вихователь-

методист, 

педагоги 

 

4.Інноваційні технології у роботі з 

виховання економічно компетентного 

дошкільника. 

обмін 

досвідом 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог  
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3 

 

Б
ер

ез
ен

ь
 2

0
2
1
 р

. 
«Розвиток екологічної свідомості у дошкільників. Формування сталих 

світоглядних орієнтирів особистості». 

  Проблемна педрада 

1.Аналіз виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

інформація директор  

2. Розвиток екологічної свідомості у 

дошкільників. Формування сталих 

світоглядних орієнтирів особистості 

презентація вихователь-

методист 

 

3. Стан екологічного виховання в 

дошкільному закладі (за результатами 

тематичного вивчення). 

довідка вихователь-

методист 

 

4. Вплив пошуково-дослідницької 

діяльності на розвиток пізнавальної 

активності у дітей старшого дошкільного 

віку. 

педагог. 

турнір 

вихователь-

методист, 

педагоги 

 

5.Брейн – ринг «Підвищення екологічної 

компетентності педагога». 

обмін 

досвідом 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

6.Творчий звіт педагогів, що атестуються у 

2019/2020 н. р. 

презентація педагоги що 

атестуються 

 

 

4 

 

Т
р
ав

ен
ь
 2

0
2

1
 р

. 

«Підведення підсумків роботи ЗДО №168  

в 2020/2021 н. р.» 

1.Аналіз виконання рішень попереднього 

засідання педагогічної ради. 

аналіз 

 

директор  

2.Аналіз результатів моніторингу основних 

компетенцій дітей дошкільного віку. 

інформація 

за результ. 

вивчення 

вихователь-

методист 

практичний 

психолог 

 

3.Фізична готовність дітей до школи.  підсумки 

моніторингу 

інструктор з 

фізичної 

культури 

 

4.Звіт про корекційно- розвиткову роботу в 

інклюзивних групах. 

інформація педагоги, 

спеціалісти 

інклюзивних 

груп 

 

5.Звіт керівників гуртків та музичних 

керівників про виконання творчих планів. 

інформація 

та методичні 

рекомендації 

музичні 

керівники, 

керівники 

гуртків 

 

6.Виявлення пропозицій педагогів для 

складання річного плану роботи на 

2021/2022 н. р. 

анкетування вихователь-

методист 

 

7.Обговорення і затвердження плану 

роботи ЗДО на літній оздоровчий період 

2021р. 

інформація директор  
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3.2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГІВ 

 
№ 

з\п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відповідальний 

Відм 

про 

викон. 

1 Вивчати та впроваджувати в практику роботи 

закладу дошкільної освіти нормативні та розпорядчі 

документи Департаменту освіти Львівської міської 

ради, управління освіти адміністрації 

Шевченківського та Залізничного району Львівської 

міської ради, Міністерства освіти та науки України  

протягом року директор, 

вихователь-

методист 

 

2 З метою підвищення теоретичного рівня та фахової 

майстерності педагогів: 

- забезпечити участь педагогів закладу у курсах 

підвищення кваліфікації (за графіком); 

-забезпечити участь педагогів у роботі районних та 

міських методоб’єднань;  

- здійснювати знайомства педагогів з новинками 

науково-методичної літератури, педагогічними 

виданнями та нормативними документами. 

згідно з 

планом 

роботи 

районного 

методичного 

кабінету 

 

щоквартально 

директор, 

вихователь-

методист  

 

 

 

3 З метою  підвищення ефективності педагогічної 

діяльності здійснювати індивідуальне 

консультування педагогів. 

протягом року директор, 

вихователь-

методист 

 

4 З метою надання методичної допомоги 

систематично здійснювати контроль за самоосвітою 

педагогів. 

протягом року директор, 

вихователь-

методист 

 

5 Забезпечити якісне проведення атестації 

педагогічних працівників:  

- видати наказ по ЗДО про підготовку та проведення 

атестації у 2020/2021 н. р.; 

- вивчити систему роботи педагогів, що підлягають 

атестації;  

- видати наказ по ЗДО за результатами атестації, 

ознайомити педколектив з наслідками атестації  

 

 

до 21.09.2020 

 

до 15.03.2021 

 

до 05.04. 2021 

директор,  

вихователь-

методист, 

атестаційна 

комісія  

 

 

6 Забезпечити організаційний та методичний 

супровід самоосвіти педагогів: 

- провести індивідуальні консультації щодо 

складання планів самоосвіти; 

 - затвердити плани педагогів із самоосвіти; 

- систематично проводити «педагогічні години», 

спрямовані на визначення системи педагогічних 

впливів, що забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу згідно вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти; програма 

«Українське дошкілля»; 

- створити на заняттях і в повсякденному житті 

мікроклімат педагогіки співробітництва.  

вересень 2020 

 

 

 

щомісяця 

вихователь-

методист, 

педагоги 

 

7 З метою підвищення фахової майстерності педагогів 

та якості освітнього процесу проводити 

взаємовідвідування занять між колегами. 

протягом року  педагоги  
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3.3. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ 
М-

ці 

Семінари Відповідає Консультації Відповідає 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 Педагогічний практикум 

«Формування командного 

стилю у колективі». 

директор, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

«Сучасна освіта дошкільників 

з використанням проектної 

діяльності». 

вихователь-

методист 

 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 Ділова гра «Створення в ЗДО 

безпечного середовища для 

дитини». 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

«Конфлікти між батьками та 

вихователями: запобігти, 

розв’язати, допомогти». 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 Брейн-ринг на тему 

«Економічне виховання 

дошкільників в умовах 

сьогодення». 

 

вихователь-

методист 

«Індивідуальний підхід до 

формування логіко-

математичної компетентності   

дошкільників». 

вихователь-

методист 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 Стрибаємо разом, або Роуп –

скіппінг у закладі дошкільної 

освіти. 

вихователь-

методист, 

інструктор з 

фізкультури 

 

«Забезпечення рухової 

активності дітей на 

прогулянці». 

вихователь-

методист, 
інструктор з 

фізкультури 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 Педагогічний геокешинг, або 

у пошуках освітніх скарбів. 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

«Прогулянка — час яскравих 

вражень, активності й 

пізнання». 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

Л
Ю

Т
И

Й
 Практикум для вихователів 

«Навчаємо дітей цікаво 

розповідати». 

вихователь-

методист, 

вчитель- 

логопед 

«Розвиваємо мовлення дітей за 

допомогою верлібрів». 

вихователь-

методист, 

вчитель- 

логопед 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 Екологічне виховання 

засобами «лепбук» 

технологіями. 

вихователь-

методист 

 

«Сучасна екологічна освіта 

дошкільників» 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 Мотивація до дії як основа 

формування сталого способу 

життя. 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

«Планування і організація 

тижня безпеки в ЗДО». 

вихователь-

методист 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 Тренінг «Толерантне 

спілкування» 

директор, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

«Особливості планування 

освітньої роботи на літній 

період». 

вихователь-

методист 
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3.4.САМООСВІТА 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка 

1. Опрацювання педагогами 

навчально-методичної літератури 

відповідно до річних завдань. 

Подальше вивчення матеріалів з 

впровадження нової редакції 

Базового компоненту дошкільної 

освіти в Україні в практику роботи 

закладу. 

протягом року вихователь-

методист 

 

2. Ознайомлення інструктивно-

методичними листами та 

методичними рекомендаціями 

МОН України. Проводити 

організаційні наради з метою 

ознайомлення з нормативно-

правовими документами, 

державними стандартами у системі 

дошкільної освіти. 

протягом року вихователь-

методист 

 

3. З метою обміну досвідом, 

підвищенням професійної 

майстерності, активізацією творчо 

пошуку в роботі практикувати 

взаємовідвідування педагогами 

різних форм роботи  дітьми та 

батьками. 

протягом року педагоги  

4. Допомога у підготовці до 

відкритих заході 

протягом року вихователь-

методист 

 

5. Поглиблена педагогічна діяльність 

над певною проблемою: розробка, 

систематизація, оформлення 

методичного матеріалу. 

протягом року вихователь-

методист 

 

6. З метою підвищення ефективності 

педагогічної діяльності 

здійснювати індивідуальне 

консультування педагогів. 

протягом року вихователь-

методист 
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3.5.ШКОЛА МОЛОДОГО ВИХОВАТЕЛЯ «ШЛЯХ ДО МАЙСТЕРНОСТІ» 

 

Керівник: вихователь-методист Борисяк Т.М. 

 

Мета: 

1. Створити в закладі дошкільної освіти умови для професійного зростання молодих 

спеціалістів; 

2. Сприяти зменшенню проблем адаптації та успішному входженню у професійну діяльність 

молодих спеціалістів. 

 

Завдання: 

1. Забезпечувати якомога легшу адаптацію молодих спеціалістів у колективі, упродовж усього 

адаптаційного періоду підтримувати педагога емоційно, утверджувати віру вихователя у 

власні сили; 

2. Використовувати ефективні форми підвищення професійної компетентності і професійної 

майстерності молодих спеціалістів, забезпечити інформаційний простір для самостійного 

оволодіння ними професійними знаннями; 

3. Призначити кожному молодому спеціалісту наставника, спільно спланувати роботу 

молодих спеціалістів із наставником. 

4. Залучити молодих спеціалістів до оновлення стратегії діяльності дошкільного закладу, 

об’єднати їх навколо його традицій. 

 

В 2020/2021 н.р. до школи молодого вихователя 

 «Шлях до майстерності» будуть залучені: 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 
Освіта Стаж роботи 

1. Дем’янів І.І. Вища 2р. 1м. 

2. Біб В.О. базова вища 1р. 9м. 

3. Супик О.Б. Вища 1р. 

4. Бокало Т.О. навчається 1р. 

5. Данильців Н.П. Вища 1р. 

6. Федорчук А.С. навчається 10м. 

7. Рондяк О.В. навчається 10 м. 

8. Павук Г.В. навчається 8м. 

9. Годій М.Б. навчається 8м. 
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План роботи школи молодого вихователя 

«Шлях до майстерності» на 2020/2021 н. р. 

 

Мета роботи Зміст роботи 
Форми 

роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

 

І етап. 

Підготовчий. 

 

*Провести діагностику 

професійних та 

особистісних якостей 

педагога-початківця. 

*Дати педагогу-

початківцю повне 

навантаження. 

*Закріпити за кожним 

молодим вихователем 

наставника. 

*Забезпечити педагога-

початківця науково-

методичною літературою, 

методичними 

матеріалами, 

рекомендаціями з різних 

розділів програми. 

*Надати методичну 

допомогу. 

*Створити позитивний 

мікроклімат у колективі. 

Провести анкетування 

молодих спеціалістів за 

темою «Професійна 

компетентність». 

анкетування вересень  вихователь-

методист 

Анкетування за темою 

«Барометр педагогічної 

активності» 

анкетування вересень практичний 

психолог 

Призначення кожному 

педагогу-початківцю 

наставника. 

обговорення вересень вихователь-

методист, 

вихователі з 

досвідом роботи 

від 10 років 

Об’єднання педагогів-

початківців у три групи, 

за рівнем фахової 

підготовки та рівнем 

мотивації до праці 

вихователя. 

обговорення вересень вихователь-

методист, 

практичний 

психолог, 

наставники 

Складання 

індивідуального плану 

професійного 

становлення педагога-

початківця. 

робота в 

групі 

жовтень. вихователь-

методист, 

наставники 

Ознайомлення з 

методичною 

літературою та 

методичним матеріалом 

наявним в закладі.  

консультація вересень вихователь-

методист 

Надання консультацій 

методичного та 

практичного змісту. 

консультація протягом 

навчального 

року. 

вихователь-

методист, 

наставники 

Надання консультацій 

щодо особливостей 

поведінки та розвитку 

дітей різних вікових 

груп. 

 

 

консультація протягом 

навчального 

року. 

практичний 

психолог, медичні 

сестри, наставники. 

 

ІІ етап. 

Стимулюючий. 
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*Зміцнення активної 

соціально-професійної 

позиції кожного молодого 

спеціаліста за допомогою 

розвитку його творчої 

самостійності. 

*Вчити молодих 

спеціалістів виявляти 

ініціативу самостійно 

знаходити відповіді на 

складні запитання, 

глибоко і детально 

аналізувати різні 

педагогічні ситуації та 

досягати успіху в роботі з 

дітьми. 

Налагодження 

творчих контактів 

педагога-початківця 

з педагогом 

наставником. 

консультації протягом 

навчального 

року 

наставники 

Залучення педагогів-

початківців до 

вивчення досвіду 

кращих педагогів. 

консультації листопад – 

січень. 

вихователь-

методист 

Посилений контроль 

за роботою 

педагогів-

початківців, з метою 

пробудити у 

молодого спеціаліста 

критичне ставлення 

до себе та своєї 

педагогічної 

діяльності. 

спостереження 

за роботою 

протягом дня. 

листопад  – 

травень 

директор, 

вихователь-

методист, медичні 

сестри, наставники 

Засідання круглого 

столу за участі 

педагогів-

наставників за 

темами: 

«Формування 

культурно-

гігієнічних навичок у 

дітей раннього віку», 

«Образотворча 

діяльність з дітьми 

третього та 

четвертого року 

життя», 

«Навчання та 

виховання дітей 

середнього 

дошкільного віку». 

засідання 

круглого столу. 

 

 

 

 

 

листопад 

 

 

 

грудень 

 

 

 

 

січень 

вихователь-

методист, 

наставники 

 

ІІІ етап. 

Рефлексійно-оцінний. 

 

*Зафіксувати рівень 

підготовки педагогів-

початківців, 

результативність 

діяльності педагогічного 

колективу з професійного 

Провести повторне 

анкетування молодих 

спеціалістів за темою 

«Професійна 

компетентність» 

анкетування травень вихователь-

методист 
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виховання молодого 

спеціаліста. 

*Намітити п6ерспективи 

подальшого розвитку 

професійної майстерності 

кожного молодого 

спеціаліста. 

*Розроблення 

рекомендацій, щодо 

основних напрямів роботи 

зі зростання 

професіоналізму педагога-

початківця. 

Провести повторне 

анкетування за темою 

«Барометр педагогічної 

активності» 

анкетування травень практичний 

психолог 

Порівняти результати 

спостережень за 

роботою педагогів-

початківців з боку 

директора ЗДО, 

вихователя-методиста, 

медичних сестер та 

педагогів-наставників. 

обговорення квітень – 

травень 

директор, 

вихователь-

методист, медичні 

сестри, наставники. 

Виробити 

рекомендації, щодо 

основних напрямів 

роботи зі зростання 

професіоналізму 

педагога-початківця. 

індивідуальні 

бесіди-

консультації. 

квітень – 

травень 

вихователь-

методист, 

наставники 

Скласти плани 

самоосвіти з найбільш 

проблемних розділів 

навчання та виховання 

дітей дошкільного віку, 

для самостійного 

опрацювання 

педагогом-початківцем 

в літній період. 

консультації травень – 

червень 

вихователь-

методист, 

наставники 
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3.6.КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, АСТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка 

1. Направити на курси підвищення 

кваліфікації при обласному 

інституті післядипломної освіти 

(ЛОІППО) педагогічних 

працівників. 

упродовж 

2020/2021 н.р. 

директор, 

вихователь-

методист 

 

2. Забезпечити участь педагогів у 

районних методичних заходах. 

упродовж 

2020/2021 н.р. 

вихователь-

методист 

 

3. Забезпечити якісне проведення 

атестації педагогічних працівників 

упродовж 

2020/2021 н.р. 

вихователь-

методист 
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План спільних заходів 

адміністрації закладу дошкільної освіти та атестаційної комісії I рівня 

ЗДО № 168 м. Львова з проведення атестації педагогічних працівників  

у 2020/2021 н. р. 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відпов. Відмітка 

про 

виконання 

1 Розглянути питання атестації педагогічних 

працівників на засіданні педагогічної ради 

27.08.2020р. директор 

 

 

2 Провести вивчення у педагогічному 

колективі Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників та інших 

нормативно-правових актів з питань 

атестації 

вересень 2020р. вихователь-

методист 

 

 

3 Видати наказ «Про створення атестаційної 

комісії I рівня та затвердження її складу», 

ознайомити педагогів з даним наказом 

До 21.09.2020р. директор 

 

 

4 Оновити методичний стенд «Атестація» до  

25.09.2020р. 

вихователь-

методист 

 

 

5 Внести корективи в перспективний план 

атестації педагогічних працівників та 

проходження ними курсів підвищення 

кваліфікації 

до  

25.09 2020р. 

вихователь-

методист 

 

 

6 Скласти та подати в атестаційну комісію I 

рівня списки педагогічних працівників, які 

підлягають черговій атестації у 2020/2021н.р. 

до 10.10.2020р. директор 

 

 

7 Підготувати подання директора та педради в 

атестаційну комісію I рівня про позачергову 

атестацію педагогічних працівників 

до 

10.10.2020р. 

директор 

секретар 

педради 

 

 

8 Підготувати та подати в атестаційну комісію 

II рівня Шевченківського та Залізничного 

районів м. Львова список педагогічних 

працівників, які підлягають атестації у 

2019/2020 н.р., рішення щодо яких приймає 

атестаційна комісія II рівня 

до 

20.10.2020р. 

директор 

 

 

9 Провести засідання атестаційної комісії I 

рівня 

згідно з 

графіком 

атестаційна 

комісія I 

рівня ДНЗ № 

168 
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10 Розподілити обов`язки щодо вивчення 

професійної діяльності педагогів, які 

атестуються 

до 

20.10.2020р. 

атестаційна 

комісія I 

рівня ЗДО № 

168 

 

11 Вивчити систему роботи, професійну 

діяльність педпрацівників, які атестуються в 

2020/2021 н.р. 

до 

01.03.2021р. 

адміністрація 

ЗДО,  

атестаційна 

комісія I 

рівня 

ЗДО № 168 

 

12 Подати в атестаційну комісію I рівня 

характеристики діяльності у 

міжатестаційний період педагогічних 

працівників, які атестуються в 2020/2021н.р. 

до 

01.03.2021р 

директор 

 

 

13 Ознайомити педагогічних працівників з 

характеристиками, поданими директором в 

атестаційну комісію I рівня  

 

за 10 днів до 

атестації 

секретар 

атестаційної 

комісії I 

рівня ЗДО № 

168 

 

14 Видати відповідні накази за результатами 

вивчення системи роботи, досвіду педагогів, 

які атестуються 

до 01.03.2021р. директор 

 

 

15 Провести атестацію педагогічних 

працівників 

згідно з 

графіком роботи 

атестаційна 

комісія I 

рівня 

ЗДО № 168 

 

16 Видати відповідний наказ за результатами 

атестації педагогічних працівників у 

2020/2021 н. р. 

протягом  

5-ти днів після 

атестації 

Директор 

 

 

17 Довести наказ про результати атестації до 

відома педагогічних працівників 

протягом 

 3-х днів після 

видання наказу 

Директор  

18 Підготувати та подати в атестаційну комісію 

II рівня Шевченківського та Залізничного 

районів м. Львова клопотання, атестаційні 

матеріали на педагогічних працівників, 

стосовно яких вона приймає рішення 

до  

01.04.2021р. 

Директор 

 

 

19 Узагальнити результати атестації, 

розглянути їх на засіданнях атестаційної 

комісії I рівня та педагогічної ради 

квітень-травень 

2021р. 

атестаційна 

комісія I 

рівня 
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адміністрація 

ЗДО №168 

20 Підготувати та подати у відділ освіти 

Шевченківського та Залізничного районів м. 

Львова звіт про атестацію у 2020/2021 н.р. 

педпрацівників ЗДО № 168 та клопотання 

щодо їх морального та матеріального 

заохочення за результатами атестації 

травень 2021р. директор 

вихователь-

методист 
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РОЗДІЛ ІV. ВИВЧЕННЯ СТАНУ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 
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4.1.КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ 

 

 
№  

 

Напрям вивчення 

Т
ер

м
ін

 

в
и

в
ч
ен

н
я 

 

Ф
о
р
м

а 

у
за

га
л
ь
н

ен
н

я 
 

Р
о
зг

л
я
д

 

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
  

В
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

і 
 

В
ід

м
іт

к
а 

п
р
о
 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

1 Вивчення стану освітнього 

процесу в молодших групах 

№5 «Веселка», №6 

«Курчатко». 

квітень 

2021 

довідка,  

наказ 

педрада директор, 

вихователь-

методист  

 

 

 

4.2.ТЕМАТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ 

 

 
№  

 

Напрям вивчення 

Т
ер

м
ін

 

в
и

в
ч
ен

н
я 

 

Ф
о
р
м

а 

у
за

га
л
ь
н

ен
н

я 
 

Р
о
зг

л
я
д

 

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
  

В
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

і 
 

В
ід

м
іт

к
а 

п
р
о
 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

1 Вивчення стану організації з 

економічного виховання в 

старших дошкільних групах.   

жовтень 

2020 

довідка 

наказ 

педрада директор 

вихователь- 

методист 

 

2 Вивчення стану організації  з 

розвитку  екологічного 

виховання 

Лютий 

2021 

довідка 

наказ 

педрада директор 

вихователь-

методист 
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4.3. ОПЕРАТИВНЕ (ВИБІРКОВЕ, ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ) ТА 

ПОРІВНЯЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ 

 
№  

 

Напрям вивчення 

 

 

 

 Т
ер

м
ін

 

в
и

в
ч
ен

н
я 

 

Ф
о
р
м

а 

у
за

га
л
ь
н

ен
н

я 
 

Р
о
зг

л
я
д

 

р
ез

у
л
ь
та

ті
в
  

В
ід

п
о
в
ід

ал
ь
н

і 
 

В
ід

м
іт

к
а 

п
р
о
 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

Вибірковий  

1 1.1 Перевірка виконання 

попередніх пропозицій. 

 

за планом 

 

інформація, 

протокол 

педрад 

 

педрада, 

нарада при 

директорі 

директор, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

1.2 Стан оформлення та 

ведення вихователями 

«Щоденника самоосвіти». 

1 раз на 

квартал 

 

інформація 

 

педгодина,  

нарада при 

директорі 

директор, 

вихователь- 

методист 

 

1.3Дотримання 

розпорядку дня з 

урахуванням вимог 

програми 

упродовж 

року 

інформація педгодина, 

нарада при 

директорі 

вихователь-

методист 

 

1.4 Виконання рухового 

режиму протягом дня 

упродовж 

року 

бесіди, 

консультації

спільні 

заходи 

 

 

 

вихователь-

методист 

 

 

Попереджувальний  

2 2.1 Підготовка педагогів 

до робочого дня. 

упродовж 

року 

картка 

аналізу 

 

нарада при 

директорі 

директор, 

вихователь-

методист 

 

2.2 Зміст, якість, 

своєчасність 

перспективного та 

календарного планування. 

2.3 Створення умов для 

організації  трудової  

діяльності дітей.  

2.4 Використання ігрових 

прийомів організації 

режимних процесів. 

Порівняльний  

3 3.1 Проведення 

моніторингу рівня 

розвитку компетенцій 

дітей відповідно до 

програмових вимог.  

2 рази на 

рік 

картки 

аналізу, 

діаграми 

виробничі 

наради 

вихователь-

методист,  

ст. м/с 

 

  



61 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА 

РОБОТА 
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5.1 РОБОТА З БАТЬКАМИ 

 

№ 

з/п Тема заходу 
Термін Відпов. Відмітка 

про викон. 

1 Всебічно вивчати становище, статус родини шляхом 

анкетування батьків, відвідування родин та моделі 

взаємодії з ними для здійснення диференційованого 

підходу у вихованні дітей. 

вересень-

листопад 

педагоги  

2 Оновити батьківські куточки в групах.  вересень вихователі  

3 Оновити папки-пересувки та підібрати нові матеріали. вересень вихователі  

4 Залучати батьків до співпраці у створенні належних 

умов для життєдіяльності та розвитку дітей. 

упродовж 

року 
директор 

 

5 Провести анкетування  для визначення потреб та вимог 

батьків  до дошкільної освіти і задоволенні їхніх потреб 

у додаткових освітніх послугах 

вересень 

директор 

 

6 Залучати батьків до участі у  тематичних  днях  та 

тижнях: 

-Знайомство з ЗДО №168 (для батьків дітей, що прибули 

в ЗДО вперше); 

-Рух заради здоров'я; 

-Абетка здорового харчування; 

-Тиждень правової освіти; 

-Тиждень безпеки. 

 

 

вересень 

 

жовтень 

грудень 

січень 

травень 

вихователь-

методист 

 

7 Започаткувати такі форми роботи з батьками: 

-«Бруккросинг» (Відкриті полиці психолого –

педагогічної літератури для реалізації інформаційної та 

просвітницької взаємодії ЗДО та родини); 

-«Батьківська скринька»- дає можливість вносити 

пропозиції щодо поліпшення освітнього процесу. 

 

упродовж 

року  

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

 

8 Постійно інформувати батьків про законодавчі акти з 

питань охорони дитинства та материнства і їх 

соціального захисту. 

упродовж 

року 

директор 
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5.1.1. ЗАГАЛЬНІ  БАТЬКІВСЬКІ  ЗБОРИ 

 

№ 

з/п Тема заходу 
Термін Відпов. Відмітка 

про викон. 

1 

 

-«Дитячий садок та сім’я: аспекти взаємодії  щодо 

формування різнобічно розвиненої особистості, 

майбутнього громадянина України». 

-«Організація повноцінного харчування дітей в умовах 

ЗДО». 

-«Вибори членів батьківського комітету». 

-«Затвердження плану роботи на 2020/2021 н.р.». 

-«Звіт батьківського комітету використання коштів в 

2019/2020 навчальному році». 

вересень директор 

вихователь -

методист 

 

-«Формування соціального здоров’я дитини  

в умовах ЗДО та сім’ї». 

-«Літня оздоровча робота з дітьми». 

-«Затвердження кошторису позабюджетних коштів». 

-«Довідкове педагогічне бюро для батьків». 

травень директор 

вихователь-

методист, 

медична  

сестра 

 

2 
Засідання батьківського комітету. 1 раз на  

квартал 

директор  
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5.1.2 ГРУПОВІ  БАТЬКІВСЬКІ  ЗБОРИ 

 

№ 

з/п  
Зміст роботи Термін Відповідальні Прим. 

Групи раннього дошкільного віку 

1 І. Тема: «Проблеми адаптації дитини до ЗДО». 

План проведення: 

1.Доповідь на тему: «Заклад дошкільної освіти – 

осередок навчання та розвитку малюка». 

2.«Психологічні особливості дітей 3-го року 

життя». 

3. Бесіда: «Перші дні в дитсадку». 

4. Обговорення з колективом батьків психолого-

педагогічних ситуацій відповідно до теми зборів. 

5. Підсумки зборів. Відповіді на питання батьків. 

серпень 

2020р 

вихователь, 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ІІ. Тема: «Здоров’я наших дітей»  

План проведення: 

1. Доповідь вихователя «Найголовніша турбота – 

про здоров’я дитини». 

2. Виступ медичного працівника ЗДО на тему: 

«Щоб росли здоровими малята». 

3. Ознайомлення батьків з пам’яткою «Якщо дитина 

захворіла». 

лютий 

2021р. 

вихователь, 

інструктор з 

фізкультури, 

медична 

сестра 

 

 

 

 

3 ІІІ. Тема: «Роль гри в розвитку дітей раннього 

віку» 

План проведення: 

1. Доповідь педагога на тему «Розвивальні ігри в 

ЗДО: види, зміст, значення» 

2. Бесіда з батьками вихованців «Гра – головний 

засіб навчання і виховання дитини» 

3. Підсумки зборів. 

травень 

2021р. 

вихователь, 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Групи молодшого дошкільного віку 

1 І. Тема: «Особливості психофізичного розвитку 

дітей четвертого року життя. Основні завдання 

виховання». 

План проведення: 

1. Особливості психофізичного розвитку дітей 

четвертого року життя. 

2. Завдання і зміст освітнього процесу на 2020/21 н.р. 

3.Організаційні питання. 

вересень 

2020р 

вихователь 
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2 

 

ІІ. Тема: «Рух - це життя». 

План проведення: 

1.Основні завдання охорони та зміцнення здоров’я 

дітей. 

2.Фізкультурно-оздоровча спрямованість 

освітнього процесу у ЗДО. 

3.Фізичне виховання в сім’ї. 

4.Пам'ятка для батьків «Проведення фізкультурно - 

оздоровчої роботи з дітьми вдома. 

лютий 

2021р. 

вихователь, 

інструктор  

з фізичної 

культури 

 

 

 

 

3 ІІІ. Тема: «Як навчитись розуміти дитину». 

План проведення: 

1.Підведення підсумків спільної діяльності дитячого 

садка і батьків за рік. 

2.Підготовка до літнього оздоровчого періоду. 

3.Безпека дітей в літній оздоровчий період. 

Організація літнього відпочинку  дітей вдома. 

4.Організаційні питання. 

травень 

2021р. 

вихователь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групи середнього дошкільного віку 

1 І. Тема: «Особливості психологічного і фізичного 

розвитку дітей 5-го року життя». 

План проведення: 

1.Особливості психологічного і фізичного розвитку 

дітей 5-го року життя. 

2. Завдання освітнього процесу в групі дітей 5 – го 

року життя. 

3. Секрети батьківської педагогіки. Пріоритети 

сімейного виховання. 

4.Про співпрацю батьків та педагогів у вихованні 

дітей. 

вересень 

2020р. 

вихователь, 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ІІ. Тема: «Сучасні підходи до організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО». 

План проведення: 

1. Пріоритетні напрями фізкультурно-оздоровчої 

роботи у ЗДО. 

2. Фізкультурно-оздоровча робота в групі. 

3. Пам'ятка для батьків «Проведення фізкультурно-

оздоровчої роботи з дітьми вдома». 

лютий 

2021р. 

вихователь, 

інструктор 

з фізичної 

культури 

 

 

 

 

 

3 ІІІ. Тема: «Безпечне літо». 

План проведення: 

1.Результати освітньо- виховної роботи в групі. 

2. Літнє оздоровлення та його значення. 

3. Підготовка до літнього оздоровлення. 

4. Профілактика дитячого травматизму. 

5. Загальні питання. 

 

травень 

2021р. 

вихователь, 

медична 

сестра 

 

Групи старшого дошкільного віку 
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1 І. Тема: «Психологічні та фізичні особливості 

розвитку дитини 6 року життя. Єдність вимог 

дорослих до дитини – необхідна умова всебічного 

розвитку виховання». 

План проведення: 

1.Психологічна розминка «Усмішка». 

2.Завдання освітнього процесу в групі дітей 6-го 

року життя. 

3.«Актуальність правильного розвитку мовлення 

дітей в наш час». 

4.Укладання договорів між батьками та 

адміністрацією ЗДО на 2020/2021н.р. щодо 

додаткових освітніх послуг. 

вересень 

2020р 

вихователь, 

вчитель-

логопед  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ІІ. Тема: «Основа майбутнього – навчання 

дбайливого ставлення до власного здоров’я». 

План проведення: 

1. Гра – об’єднання «Візьмемося за руки». 

2. Консультація: «Як здійснюються наступність з 

фізичного виховання у ЗДО і сім’ї». 

3. Як загартовувати дитину взимку. 

лютий 

2021р. 

вихователь, 

інструктор 

з фізичної 

культури 

 

 

 

3 ІІІ. Тема: «Готовність дитини до школи». 

План проведення: 

1. Роботи в родині та в ЗДО щодо підготовки до 

школи. 

2. Підсумок діагностики дітей у засвоєнні знань. 

3. Тестування батьків: «Чи готові Ви віддати свою 

дитину до школи». 

4.Підсумок зборів. 

травень 

2021р. 

вихователь, 

практичний 

психолог  
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5.1.3. КОНСУЛЬТАЦІЇ  ДЛЯ  БАТЬКІВ 

 

 

  

№ 

з/п  
Тематика консультації Термін Відповідальні Прим. 

1 Дитина у віртуальному світі - комп’ютер і 

телебачення - користь та небезпека. 

вересень 2020р. вихователь-

методист 

 

2 Роль розвиваючих ігор у розвитку 

математичних здібностей дітей. 

жовтень 2020р. вихователь – 

методист 

 

3 Сходинками правильного мовлення. листопад 2020р. вчитель-

логопед 

 

4 Покарання у практиці сучасного 

сімейного виховання.  

грудень 2020р. практичний 

психолог 

 

5 Роль сімейних традицій у вихованні 

дитини. 

січень 2021р. вихователь-

методист 

 

6 Спорт –це здоров’я дитини. лютий 2021р. інструктор з 

фізкультури 

 

7 Про безпечні іграшки для дітей. березень 2021р. вихователь-

методист 

 

8 Про готовність дітей до школи. квітень 2021р. практичний 

психолог 

 

9 Родинне спілкування, як чинник 

комунікативно-мовленнєвого розвитку 

дитини. 

травень 2021р. вихователь-

методист 
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5.2. ВЗАЄМОДІЯ ЗДО ІЗ ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи 

 

Термін Відповідальні Відм. про 

викон. 

1. Організаційно-педагогічна  робота 

1. Здійснювати планування спільної роботи школи та 

закладу дошкільної освіти з питань наступності 

відповідно до нормативно правового забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

вересень 

2020 

 

директор 

вихователь - 

методист, 

вихователі 

 

2. Забезпечити взаємо-відвідування уроків у школі та 

занять у ЗДО. 

протягом 

року  

вихователь-

методист, 

завуч 

 

3. Здійснювати контроль за рівнем підготовки дітей до 

навчання в школі. 

 

грудень 

2020р. – 

травень 

2021р.   

вихователь-

методист, 

вихователі, 

практичний 

психолог ЗДО 

та ЗОШ № 18 

 

2. Методична робота 

1. Провести круглий стіл за участю вихователів та 

вчителів «Реалізація перспективності і наступності 

між дошкільною та початковою ланками освіти в 

сучасному освітньому комплексі в умовах Нової 

української школи». 

вересень 

2020р.  

вихователь-

методист, 

завуч 

 

2. Організувати взаємовідвідування уроків у школі 

вихователями, вчителями занять в ЗДО. 

протягом 

року  

вихователь-

методист,завуч 

 

3. Надати можливість вчителям провести показові 

заняття з дошкільниками для батьків. 

лютий 

2021р. 

вихователь-

методист, 

завуч, вчителі 

 

4. Організувати зустріч з психологом школи . 

Тема: Формування соціальної компетенції у дітей 

старшого дошкільного віку. 

протягом 

року  

практичний 

психолог  

 

3. Шефська робота 

1. Організувати спільну роботу учнів школи та ЗДО: 

- виставка дитячих робіт; - спортивні змагання;  

- конкурси, розваги. 

протягом 

року 

вихователь-

методист, 

завуч  

 

4. Робота з батьками. 

1. Оформити стенд «В сім’ї майбутніх першокласників». грудень 

2020р. 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

2. Провести зустріч вчителів з батьками. квітень 

2021р. 

директор  

3. Провести консультації для батьків «Адаптація дітей до 

умов шкільного життя», «Компоненти готовності 

дитини до школи». 

вересень-

жовтень 

2020р. 

вихователь-

методист 

 

4. Провести анкетування батьків 6-ти річних дітей з 

метою виявлення відношення батьків до вступу 

дитини до школи у 6-ти річному віці та прогнозування 

кількості майбутніх першокласників 

лютий 

2021р. 

директор, 

вихователь-

методист,завуч 
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5.3.РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ НЕ ВІДВІДУЮТЬ ЗДО ТА ЇХ БАТЬКАМИ 

 
№ Заходи Термін Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. З метою виявлення дітей, які 

неохоплені дошкільною 

підготовкою, провести 

соціально - педагогічний 

патронат сімей. 

червень-липень 2020 ст. м/с,  

вихователь-

методист, 

вихователі  

 

2. Оформлення картотеки дітей 

неохоплених дошкільною 

освітою. 

липень 2020 вихователь-

методист 

 

 

3. Скласти план роботи з 

неохопленими дітьми, оновити 

та поповнити законодавчу базу з 

даного питання. 

вересень 2020. директор 

 

 

4. Розробити нові форми співпраці 

з сім’єю з питань підготовки до 

школи дітей старшого 

дошкільного віку, які не 

відвідують заклад дошкільної 

освіти. 

жовтень 2020  вихователь-

методист, 

творча група 

 

5 Залучати дітей, не охоплених 

дошкільною освітою та їх 

батьків до участі в святах і 

розвагах. 

протягом року вихователі, 

музичні 

керівники 

 

6 Організувати Дні відкритих 

дверей з метою залучення дітей 

до ЗДО. 

протягом року директор  

7. Провести анкетування батьків 

щодо форм роботи з підготовки 

дітей до школи, тем 

консультацій, які б хотіли 

отримати батьки і т.д. 

вересень-жовтень 2020 директор, 

вихователь-

методист 
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5.4.БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відпов. 

Відм. 

про 

викон. 

1 Забезпечити готовність закладу дошкільної освіти до 

прийняття дітей відповідно санітарним нормам по 

обладнанню та їх утриманню. 

до 17.07.2020 директор  

2 Забезпечити виконання нормативних документів з 

охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей. 

протягом року вихователь

-методист 

 

3 Здійснювати контроль за дотриманням техніки безпеки 

життєдіяльності дітей в групах на заняттях і в 

повсякденному житті, на майданчиках та під час 

проведення занять з фізкультури. 

систематично 

 

вихователь

-методист, 

педагогічні 

працівники 

 

4 Видавати накази щодо запобігання дитячого травматизму. щоквартально директор 

 

 

5 З метою запобігання дитячого травматизму систематично 

планувати та проводити  роботу з охорони життєдіяльності 

дітей: - формування здорового способу життя (заняття з 

валеології); - заняття з ОБЖ; - бесіди; - дидактичні та 

сюжетно – рольові ігри; - розваги; - робота з батьками щодо 

запобігання дитячого травматизму. 

систематично 

 

вихователь

-методист, 

вихователі 

 

 

6 Забезпечити оптимальний руховий режим у всіх вікових 

групах. 

 

систематично вихователі 

 

 

7 Надавати консультативну методичну допомогу 

вихователям з питань охорони життя та безпеки 

життєдіяльності дітей. 

систематично вихователь

-методист 

 

 

8 Скласти план  основних заходів до проведення «Тижня 

безпеки дитини». 

травень 2021 вихователь

-методист, 

вихователі 

 

9 Провести Тиждень безпеки дитини за тематичними днями.  травень 2021 директор, 

вихователь

-методист, 

вихователі 

 

10 З метою збереження та зміцнення здоров’я кожного 

вихованця проводити медичний огляд дітей та аналіз 

дитячої захворюваності. 

згідно плану, 

щомісячно 

 

старша 

медична 

сестра 

 

11 Обновити та поповнити матеріалом куточки з безпеки 

життєдіяльності. 

до 01.09.2020 

 

вихователі 

 

 

12 Поповнити методичний кабінет  посібниками, 

дидактичними іграми, методичною літературою з основ 

безпеки життєдіяльності дітей. 

протягом року 

 

вихователь

-методист 

 

13 Продовжувати вивчати з дітьми правила протипожежної 

безпеки, поведінки на вулиці, на воді, в побуті тощо 

систематично 

 

вихователі 

 

 

14 Забезпечити оновлення матеріалів в батьківських куточках 

з питань безпеки життєдіяльності дітей 

1 раз на 

квартал 

 

вихователі 
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5.5.ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні 

 

І. Забезпечення здорового способу життя 

 

1. Створення умов для оптимальної адаптації 

дітей у закладі дошкільної о світи. 

протягом 

року 

вихователі, 

практичний психолог 

2. Забезпечення позитивного 

психологічного мікроклімату в групах. 

протягом 

року 

вихователі, 

практичний психолог 

3. Регулювання фізичних навантажень на дітей з 

урахуванням індивідуальних та вікових 

особливостей. 

протягом 

року 

вихователі, 

вихователь-методист 

4. Заповнення аркушів здоров'я. вересень старша медична сестра 

5. Чітке дотримання організації 

життєдіяльності дітей. 

протягом 

року 

вихователі, 

вихователь - методист 

6. Дотримання температурного та санітарно-

гігієнічного режимів в приміщеннях. 

протягом 

року 

вихователі, помічники 

вихователів 

7. Використання різноманітних валеологічних 

технологій в процесі життєдіяльності дітей. 

протягом 

року 

педагоги, старша медична 

сестра 

8. Використання технічних приладів: кварцових 

ламп. 

за потребою старша медична сестра, 

помічники вихователів 

 

ІІ. Організація рухового режиму 

 

1. Ранкова гімнастика. щоденно інструктор з фізичної 

культури, вихователі 

2. Заняття з фізичної культури. за розкладом інструктор з фізичної 

культури 

3. Фізкультура на свіжому повітрі. 2 рази на 

тиждень 

інструктор з фізичної 

культури, вихователі 

4. Пішохідні переходи в дошкільних групах. 1 раз на 

тиждень 

вихователі 

5. Прогулянки на свіжому повітрі. 2 рази на 

день 

вихователі 

6. Самостійна рухова активність дітей. 

 

щоденно вихователі 

7. Проводити : 

- спортивні свята 

- спортивні розваги 

- дні здоров’я  

 

2-3 на рік 

1 на місяць  

1 на місяць 

 

інструктор з фізичної 

культури, музичні 

керівники, вихователі 

8. Рухливі ігри. 

 

щоденно вихователі 

9. Гімнастика пробудження. 

 

щоденно вихователі 

10. Фізкультхвилинки, фізкультпаузи, 

«Хвилинки-здоровинки», пальчикова 

гімнастика тощо. 

щоденно вихователі 

11. Моніторинг фізичної підготовленості дітей 

дошкільного віку. 

вересень, 

травень 

вихователь-методист 

 

ІІІ. Оздоровча робота 
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1. Фітотерапія: 

- полоскання порожнини рота відварами 

лікарських рослин під час епідемії. 

2 рази на рік 

протягом 

двох тижнів 

вихователі, 

старша медична сестра, 

помічники вихователів 

2. Вітамінізація: 

- вживання часнику та цибулі; 

- фруктові соки; 

- узвар із сухофруктів; 

- вживання йодованої солі 

протягом 

року 

директор, 

старша медична сестра, 

кухарі, вихователі 

3. Ароматерапія: 

- часникові кулони 

- сон з аромаподушками; 

в осінньо-

зимовий 

період 

щоденно 

лікар, старша медична сестра, 

вихователі 

4. Загартування: 

- повітряні ванни; 

- сонячні ванни; 

- водні процедури; 

- ходіння босоніж по доріжці здоров'я з 

морською сіллю; 

- обливання ніг прохолодною водою 

 

щодня 

влітку 

 

щодня 

вихователі 

5. Валеологічні технології: 

- музична терапія; 

- дихальна гімнастика; 

- казкотерапія 

протягом 

року 

музичні керівники, 

вихователі 
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5.6.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ПРАВООСВІТНЯ РОБОТА З ДІТЬМИ 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

 

Термін 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про викон. 

1. Поповнити базу нормативно-правових 

документів, що забезпечують дотримання 

законодавства в галузі охорони дитинства. 

вересень 

 

директор 

 

 

2. Поновити банк даних дітей пільгового 

контингенту ЗДО № 168: 

вересень вихователь-

методист, 

медсестра, 

вихователі 

 

3.1. Поповнювати банк даних по мірі 

надходження інформації про зміну соціального 

статусу дитини та появу нових дітей пільгового 

контингенту в складі дошкільного підрозділу. 

протягом 

року 

 

директор, 

медсестра, 

вихователі 

 

3.2. Надати інформацію про дітей пільгового 

контингенту. 

до 10 

вересня 

директор  

3.3. Систематично подавати уточнену 

інформацію. 

до 25 числа 

щомісяця 

директор  

3. Терміново інформувати органи опіки і 

піклування про дітей, які залишилися без 

піклування батьків. 

за 

потребою 

директор 

 

 

4. Провести ознайомлення працівників закладу з 

нормативними документами, що регулюють 

законодавство в галузі охорони дитинства 

(нарада при директорі). 

вересень 

 

директор 

 

 

5. Проводити ознайомлення працівників ЗДО з 

новими нормативними документами з даного 

питання. 

протягом 

року 

директор  

6. Проводити обстеження умов проживання дітей 

пільгових категорій. 

вересень вихователі  

7. Оформити на кожну новоприбулу дитину 

пільгового контингенту соціальний паспорт. 

вересень директор, 

медсестра, 

вихователі 

 

8. Закріпити вихователів груп з метою соціального 

супроводу за окремими дітьми пільгових 

категорій (наказом по навчальному закладу). 

вересень  директор  

9. Надавати психологічну допомогу дітям 

пільгових категорій та їх батькам. 

протягом 

року 

практичний 

психолог 

 

10. Проводити консультації щодо роз’яснення 

батькам та особам, що їх замінюють, норм 

сучасного законодавства з охорони дитинства. 

протягом 

року 

директор, 

вихователі, 

вихователь-

методист 

 

11. Поповнити тематичні папки для батьків за 

правовою тематикою. 

протягом 

року 

вихователі, 

вихователь-

методист 

 

12. Забезпечити проведення медичних оглядів, 

профілактичних щеплень, вітамінізації дітям 

пільгового контингенту. 

згідно 

графіку 

медсестра  

13. Вести облік хворих дітей. протягом 

року 

директор, 

медсестра 

 

14. Залучати дітей пільгового контингенту до 

відвідування гуртків, що працюють на базі ЗДО. 

протягом 

року 

директор, 

вихователі 
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15. Залучати дітей пільгових категорій до участі в 

святах, спортивних змаганнях. 

протягом 

року 

вихователі, 

муз.керівник, 

інструктор з 

фізичної 

культури 

 

16. Організувати безкоштовне харчування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей з малозабезпечених родин (які 

підтвердили статус в бухгалтерії),дітей з 

багатодітних родин, дітей, учасників АТО. 

протягом 

року 

директор, 

медсестра 

 

17. З метою виховання правових основ 

впроваджувати різноманітні форми роботи з 

дітьми з даного питання (ігри, заняття, розваги, 

бесіди, читання). 

постійно вихователі  

18. Планувати та організовувати роботу з правового 

виховання у другій половині дня. 

постійно вихователі  

19. Провести виставку дитячих робіт «Я і мої права». листопад вихователі  

20. Проводити з метою соціального захисту дітей 

пільгових категорій свята та акції, присвячені 

пам’ятним датам:  

  

вихователі, 

муз.керівник, 

інструктор з 

фізвиховання, 

вихователь-

методист 

 

 

-Новорічні свята. грудень   

-Міжнародному Дню захисту дітей. червень   

21. Ознайомлювати батьків із законодавчими 

документами щодо охорони життя та 

соціального захисту малолітніх: 

- про внесення змін до статті і закону України 

«Про охорону дитинства» (постанова ВР від 

16.06.2011р. №3525- VI); 

- про внесення змін до Кримінального кодексу 

України щодо посилення відповідальності за 

неналежне виконання обов’язків стосовно 

охорони життя та здоров’я дітей, а також за 

зловживання опікунськими правами  

(постанова ВР від 23.09.2010р. №2556- VI). 

групові 

батьківські 

збори/ 

грудень 

 

загальні 

батьківські 

збори / 

травень  

директор  

22. Надавати батькам пільгового контингенту 

інформацію щодо умов отримання пільг та їх 

документального оформлення. 

постійно, 

за потреби 

директор 
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РОЗДІЛ VІ. РОБОТА МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 
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6.1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

№ 

з/

п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Затвердити розклад занять на  

2020/2021 н.р. 

до 

01.09.2020 р. 

директор 

 

 

2 Скласти план розваг, свят на  

2020/2021 н.р. 

до 

01.09.2020 р. 

музичні 

керівники  

 

3 Оформити групи відповідно до віку 

дітей та вимог Програми «Українське 

дошкілля» та Базового компоненту. 

до 

01.09.2020 р. 

директор, 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

4 Організувати роботу щодо створення 

ігрового-розвивального середовища 

відповідно до вимог Програми 

«Українське дошкілля». 

до 

01.09.2020 р. 

вихователі   

5 Систематизувати необхідний матеріал 

для інтегрованих, комплексних занять 

та вправ відповідно планування (всі 

вікові групи) за Програмою 

«Українське дошкілля». 

протягом 

року 

 

вихователі   

6 Постійно поповнювати методичний 

кабінет науковою, методичною, 

дитячою літературою, наочними 

посібниками, методичними 

розробками, конспектами занять. 

постійно вихователь-

методист 

 

7 Оновити картотеку педагогічних 

кадрів. 

вересень 

2020 р. 

вихователь-

методист 

 

8 Розробити орієнтовний режим для 

кожної вікової групи на навчальний 

рік. 

серпень 

2020 р. 

вихователь-

методист 

 

9 Систематично оновлювати та 

поповнювати інформаційний стенд 

«Педагогічний календар». 

протягом н/р вихователь-

методист 

 

 

10 Проводити вивчення та аналіз 

навчально-виховної роботи 

вихователів. 

протягом н/р директор, 

вихователь-

методист 

 

11 Продовжувати формувати та 

поновлювати матеріали допоміжних 

папок щодо організованої 

розвивально-виховної зайнятості за 

Програмою виховання і навчання 

дітей «Українське дошкілля» 

протягом н/р вихователь-

методист 

 

 

  



77 
 

6.2.ПОШИРЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Поповнення методичної бази 

матеріалів з досвіду роботи 

педагогічних працівників з проблем: 

-«Формування комунікативно-

мовленнєвої та математичної 

компетенцій дітей дошкільного віку 

шляхом упровадження інноваційних 

методик і технологій». 

-«Формування екологічної 

свідомості, навичок практичного 

життя, готовності до взаємодії з 

навколишнім світом». 

-«Збереження та зміцнення здоров’я 

дітей шляхом використання 

нетрадиційних форм і методів 

фізкультурно-оздоровчої роботи з 

вихованцями». 

-«Удосконалення роботи з 

театральної педагогіки в освітній 

процес ЗДО». 

 

 

 

 

протягом року вихователь-

методист 

вихователі 

 

2. Вивчення педагогічного досвіду 

вихователя методиста Борисяк Т.М. 

протягом року педколектив  

3. Вивчення досвіду роботи вихователя 

Панасюк Т.М. 

протягом року педколектив  

4. Вивчення досвіду роботи вихователя 

Жмурко І.А. 

протягом року педколектив  

5. Вивчення досвіду роботи вихователя 

Химич І.С. 

протягом року Педколектив  
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6.3.ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

 
№ 

Зміст роботи Термін 
 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

викон. 

1 Впроваджувати в практику роботи з дітьми 

національний та міжнародний досвід з різних 

аспектів виховання, розвитку та навчання 

дітей, прищеплення норм здорового способу 

життя, патріотичного, логіко-математичного, 

художньо-естетичного та екологічного 

виховання. 

постійно 

 

вихователь-

методист, 

педагоги 

 

 

6.4.ЗАХОДИ З ПИТАНЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 

про 

викон. 

1 Використання комп’ютерних технологій 

згідно Державної базової програми 

«Українське дошкілля» та Базового 

компоненту. 

протягом 

року 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

2 Створити базу медіа технологій для 

інтелектуального та креативного розвитку 

дітей. 

протягом 

року 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

3 Активно використовувати в адміністративній 

діяльності та виховному процесі ресурси 

мережі Інтернет. 

протягом 

року 

директор, 

вихователь-

методист, 

медсестра, 

заступник з 

господарських 

питань, 

педагоги 

 

4 Постійно проводити роботу щодо підвищення 

комп’ютерної грамотності педагогічних 

працівників. 

протягом 

року 

директор, 

вихователь-

методист 

 

5 Забезпечувати систематичну роботу з ПК та 

підтримку його баз даних в актуальному стані. 

протягом  

року 

відповідальний за 

роботу з ПК  

 

6 Здійснювати постійний контроль за 

ефективним використанням наявної 

комп’ютерної, мультимедійної техніки та 

мережі Інтернет.  

протягом 

року 

директор  

7 За умов наявності фінансування поповнювати 

парк комп’ютерної та мультимедійної техніки, 

здійснювати поточний ремонт наявної. 

протягом 

року 

директор  

8 При наявності та використанні комп’ютерних 

програм дотримуватись норм чинного 

законодавства. 

постійно  директор  

9 Забезпечити та розширити функціонування 

сайту ЗДО. 

постійно вихователь-

методист 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ VІІ. АДМІНІСТРАТИВНО-

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
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7.1. ПЛАН АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРЧОЇ РОБОТИ 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про 

викон. 

1 Здійснити комплектування груп 

відповідно до віку дітей. 

серпень 

2020р. 

директор  

2 Здійснити комплектування ЗДО 

педагогічними кадрами на 2020/21 н.р. 

до вересня 

2020р. 

директор  

3 Перевірити готовність груп до нового 

навчального року. 

серпень 

2020 р. 

 

директор, 

вихователь-

методист 

 

4 Поповнювати та вдосконалювати 

матеріальну базу ЗДО. 

протягом року директор,  

вихователь-

методист,  

заступник з г/п 

 

5 Систематично перевіряти виконання 

посадових обов’язків обслуговуючим 

персоналом. 

протягом року директор  

6 Провести інвентаризацію всіх наявних 

у ЗДО матеріальних цінностей. 

жовтень 

2020р 

директор, 

вихователь-

методист,  

заступник з г/п, 

кастелянша 

 

7 Підготувати приміщення до зими. жовтень 

2020р. 

директор, 

заступник з г/п, 

комірник, робочий 

по обслуговуванню 

приміщень  

 

8 Підготувати до осінньо-зимового 

періоду опалювальну систему 

за планом директор, 

заступник з г/п 

 

9 Тримати під контролем батьківську 

оплату за утримання дітей у ЗДО. 

протягом року директор  

10 Перевірити стан електропроводки та 

електрообладнання. 

серпень 2020р заступник з г/п  

11 Забезпечити систематичний контроль 

за приготуванням їжі та харчування 

дітей. 

протягом року директор,  

м/сестра старша 

 

12 Упорядкувати територію (клумби, 

газони, підрізка кущів та дерев тощо). 

березень - 

травень 

2021р. 

директор,  

вихователь-

методист, 

заступник з г/п 

 

13 Провести облагодження територій та 

дитячих майданчиків (за планом). 

травень - 

серпень 

2021р. 

директор,  

заступник з г/п, 

БК ЗДО 

 

14 Слідкувати за  своєчасним 

проходженням медичного обстеження 

персоналом. 

протягом року м/сестра старша  

15 Здійснювати контроль за економією 

електроенергії та інших ресурсів. 

протягом року директор, 

заступник з г/п 

 

16 Систематично проводити інструктаж з 

питань охорони праці, пожежної 

безпеки, безпеки життєдіяльності з 

усіма категоріями працівників. 

за планом директор,  

вихователь - 

методист, 

заступник з г/п 
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17 Забезпечити необхідною кількістю 

миючих, чистячих, дезінфікуючих 

засобів всі служби ЗДО. 

протягом року заступник з г/п  

18 Організувати роботу батьківського 

комітету ЗДО щодо залучення 

позабюджетних коштів. 

протягом року директор  

19 Своєчасно проводити заходи з ЦЗ 

(ЦО).  

протягом року директор,  

вихователь-

методист, 

 

20 Регулярно проводити списання 

інвентарю, обладнання ЗДО 

за потребою заступник з г/п, 

кастелянша 

 

21 Організувати літні оздоровчі заходи  червень - 

серпень 

2021р. 

директор,  

вихователь-

методист,  

м/сестра старша 
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7.2. ВИРОБНИЧІ НАРАДИ 

 
 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відповідальні 

Відмітка 

про викон. 

1
 

1.1. Про особливості організації діяльності закладу 

дошкільної освіти в 2020/2021 навчальному році. 

В
ер

ес
ен

ь
 

директор  

1.2. Про результати конкурсу-огляду груп, кабінетів, 

робочих місць з підготовки до нового 2020/2021 

навчального року. 

директор,  

голова ПК 

 

1.3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей 

та виконання натуральних норм харчування у закладі 

дошкільної освіти. 

сестра медична 

старша 

 

1.4. Про роботу з дітьми пільгових категорій та з охорони 

прав дитинства, соціального захисту дітей у закладі 

дошкільної освіти. 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

 

2
 

2.1. Про результати обліку дітей дошкільного віку у 2020 

році. 

Ж
о
в

т
ен

ь
 

директор  

2.2. Про готовність закладу дошкільної освіти до осінньо-

зимового періоду. 

заступник з г/п  

2.3. Про стан роботи щодо зниження захворюваності та 

дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах 

дошкільної освіти. 

сестра медична 

старша 

 

2.4. Про дотримання у закладі дошкільної освіти 

законодавства з охорони праці та пожежної безпеки. 

 

директор,  

голова ПК 

 

3
 

3.1. Про підсумки аналізу функціонування офіційного 

сайту закладу дошкільної освіти. 

Л
и

ст
о
п

а
д

 

діловод  

3.2. Про стан медичного обслуговування в закладі 

дошкільної освіти. 

сестра медична 

старша 

 

3.3. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей 

у закладі дошкільної освіти. 

 

вихователь-

методист 

 

4
 

4.1. Про затвердження графіку щорічних основних 

відпусток працівників. 

Г
р

у
д
ен

ь
 

директор,  

голова ПК 

 

4.2. Про стан роботи щодо зниження захворюваності та 

дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах 

дошкільної освіти. 

сестра медична 

старша 

 

4.3. Про підсумки проведення інвентаризації та стан 

збереження матеріальних цінностей у закладі дошкільної 

освіти. 

заступник з г/п  

4.4. Про виконання Правил внутрішнього трудового 

розпорядку працівниками закладу дошкільної освіти 

директор  

5
 5.1. Про ведення документації закдаду дошкільної освіти 

згідно номенклатури справ. С
і

ч
е

н
ь

 директор  
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5.2. Про роботу з дітьми пільгових категорій та з охорони 

прав дитинства, соціального захисту дітей у закладі 

дошкільної освіти. 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

5.3. Про стан роботи щодо організації харчування дітей 

та виконання натуральних норм харчування у закладі 

дошкільної освіти. 

сестра медична 

старша 

 

5.4. Про роботу закладу дошкільної освіти щодо 

виконання законів України «Про звернення громадян» та 

«Про доступ до публічної інформації». директор  

6
 

6.1. Про підсумки підготовки цивільного захисту у 

закладі дошкільної освіти за 2020 рік. Про організацію 

цивільного захисту у 2021 році 

Л
ю

т
и

й
 

директор  

6.2. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей 

у закладі дошкільної освіти. 

вихователь-

методист 

 

7
 

7.1. Про стан роботи  щодо зниження захворюваності та 

дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах 

дошкільної освіти. 
Б

ер
ез

ен
ь

 

сестра медична 

старша 

 

 

7.2. Про організацію проведення санітарно-екологічного 

очищення та благоустрою територій закладу дошкільної 

освіти. 

заступник 

директора з 

господарських 

питань 

 

8
 

8.1. Про дотримання у закладі дошкільної освіти 

законодавства з охорони праці. 

К
в

іт
ен

ь
 

директор  

8.2. Про стан роботи щодо організації харчування дітей 

та виконання натуральних норм харчування у закладі 

дошкільної освіти. 

сестра медична 

старша 

 

 

8.3. Про організацію роботи закладу дошкільної освіти у 

літній оздоровчий період 2021 року 

директор  

9
 

9.1. Про організацію харчування дітей в літній 

оздоровчий період. 

Т
р

а
в

ен
ь

 

сестра медична 

старша 

 

9.2. Про роботу закладу дошкільної освіти щодо 

попередження захворюваності дітей на інфекційні  

хвороби у літній оздоровчий період. 

директор  

9.3. Про підсумки 2020/2021 навчального року. 

Результативність освітнього процесу. 

вихователь-

методист 

 

9.4. Про дотримання вимог безпечного перебування дітей 

у закладі дошкільної освіти. 

директор  

1
0
 

10.1. Про організацію роботи закладу дошкільної освіти 

щодо охоплення дітей району дошкільною освітою у 2021 

році. 

Ч
ер

в
ен

ь
 

директор  
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10.2. Про підсумки профілактичної роботи щодо 

запобігання дитячому  травматизму та збереження 

здоров’я дітей упродовж 2020/2021 навчального року. 

вихователь-

методист 

 

1
1
 

11.1.Про стан роботи щодо організації харчування дітей 

та виконання натуральних норм харчування у закладі 

дошкільної освіти. 

Л
и

п
ен

ь
 

сестра медична 

старша 

 

11.2. Про роботу закладу дошкільної освіти щодо 

виконання законів України «Про звернення громадян» та 

«Про доступ до публічної інформації». 

 

діловод  

1
2
 

12.1. Про результати організації літнього оздоровлення 

дітей у закладі дошкільної освіти. 

С
ер

п
ен

ь
 

директор  

12.2. Про дотримання вимог безпечного перебування 

дітей у закладі дошкільної освіти. 

вихователь-

методист 

 

12.3. Про затвердження графіків роботи усіх працівників 

закладу дошкільної освіти. 

директор,  

голова ПК 
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7.3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕКТИВУ 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1 1. Про результати адміністративно-

господарської роботи за 2019/2020 н. р.               

2. Про результати медичної роботи за 

2019/2020 н. р.                                                       

3. Про затвердження та дотримання 

правил внутрішнього трудового 

розпорядку ЗДО у 2019/2020 н. р.                                                                   

4. Про визначення напрямків 

соціально-економічного розвитку 

закладу. 

вересень 

2020р. 

директор, 

голова ПК, 

заступник з 

господарських 

питань 

 

2 1.Про хід виконання Колективного 

договору між адміністрацією закладу та 

профспілковим комітетом. 

2.Про стан пожежної безпеки в ЗДО. 

3.Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед вихованців ЗДО під 

час проведення новорічних, різдвяних 

свят та зимових канікул 2020/2021 н. р. 

грудень 2020 р. директор, 

заступник з 

господарських 

питань 

 

3 1.Про звіт адміністрації щодо 

результативності роботи колективу у 

2020/2021 н. р. 

2.Про пріоритетні завдання на літній 

оздоровчий період. 

травень 2021р. директор, 

вихователь-

методист 
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РОЗДІЛ VІІІ. МЕДИКО-САНІТАРНА РОБОТА 
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8.1. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
 

Зміст Термін Відповідальний Відмітка 

про викон. 

 

Організаційна робота 

 

1.Скласти і затвердити графік роботи старшої медсестри 

2.Брати участь у п’ятихвилинках і нарадах у дитячій 

поліклініці. 

3.Здійснювати прийом дітей-новачків до ЗДО за 

наявності всієї необхідної документації. 

4.Здійснювати правильне ведення історії розвитку 

дитини і профілактичних карток. Ф № 63 

5.Систематично вести всю обов’язкову медичну 

документацію за встановленою формою. 

6.Брати участь у педрадах, на які виносяться питання 

оздоровлення і фізичного виховання дітей. 

7.Аналізувати стан захворюваності дітей з медичним і 

педагогічним персоналом ЗДО.                           

8.Контролювати правильність ведення «Листків здоров’я   

9.Приймати участь у батьківських зборах. 

до 01.09.2020                                     

постійно 

постійно 

постійно 

постійно 

 

1 раз на квартал 

1 раз на місяць 

постійно 

постійно 

 

сестра медична 

старша 

 

 

Лікувально-профілактична робота 

 

1.Проводити антропометричні вимірювання дітей.     

2.Організувати поглиблений огляд дітей лікарями-спе-

ціалістами (дерматологом, ревматологом, хірургом, 

ортопедом, окулістом, лікарем ЛФК, логопедом).     

3.Надавати медичну допомогу дітям, які захворіли, до 

приходу батьків помістити їх в ізоляторі           

5.Проводити огляд дітей після хвороби та оздоровлення      

6.Оформляти необхідні документи для вступу дітей до 

школи                                                                                

7.Забезпечувати групові аптечки та ізолятор медичного 

блоку необхідними медичними препаратами.  

 

 

1 раз на квартал 

1 раз на квартал 

 

при потребі 

постійно 

квітень  травень 

постійно 

сестра медична 

старша 
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Протиепідемічна робота 

 

1.Контролювати за санітарно-гігієнічним та 

дезинфікуючим режимом згідно з інструкцією. 

Здійснювати постійний контроль за зберіганням та 

використанням дезінфікуючих і миючих засобів.     

2.Проводити санмінімум з персоналом ЗДО.      

3.Проводити планове обстеження всього персоналу та 

дітей на групу кишечник інфекцій.                             

4.Проводити протиепідемічні  та загартовуючи заходи з 

метою боротьби з грипом та респіраторними 

захворюваннями.                                                            

5.Здійснювати суворий контроль за термінами 

проходження персоналом медогляду.                                        

6.На час карантину здійснювати контроль за 

дотриманням ізоляції груп у приміщенні та на ігрових 

майданчиках.                                                                  

7.Дотримуватись санітарних правил прийому до 

дитячого садка дітей, які перенесли кишкові інфекції. 

Прийом дитини здійснювати  за наявності в неї довідки 

про проведення лікування. 

постійно 

 

двічі на рік 

один раз на рік 

постійно 

 

постійно 

постійно 

 

постійно 

сестра медична 

старша 

 

 

Санітарно-гігієнічна робота 

 

Контролювати: 

1. Санітарний стан приміщень, ігрових майданчиків 

 

щоденно 

 

сестра медична 

старша 

 

2. Повітряно-температурний режим, аерацію приміщень щоденно сестра медична 

старша 
 

3. Виконання співробітниками правил особистої гігієни щоденно сестра медична 

старша 
 

4. Своєчасну зміну постільної білизни, рушників, 

серветок 

постійно сестра медична 

старша 
 

5. Проведення генеральних прибирань 2 рази на місяць сестра медична 

старша 
 

6. Прання та обеззаражування білизни, методику миття 

та дезинфекції посуду по групах. 

постійно сестра медична 

старша 
 

 

Санітарно-просвітницька робота 
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1.Проводити  бесіди і лекції для батьків з питань 

харчування дітей, профілактики різних захворювань. 

2.Організувати проведення  тематичних вечорів 

запитань і відповідей для батьків 

постійно  

грудень,травень 

сестра медична 

старша 

директор 

 

 

Оздоровча робота 

 

1.Розробити режим дня на оздоровчий період з 

урахуванням зведення груп. 

2.Провести до початку оздоровчого періоду 

поглиблений огляд дітей (з повною антропометрією), 

скласти план оздоровчих заходів. 

травень-червень 

 

постійно 

 

 

вихователь-

методист 

 

сестра медична 

старша 

 

 

 

Робота лікаря і сестри медичної старшої з диспансерною групою дітей 

 

1.Проводити поглиблений огляд дітей з повною 

антропометрією та записом до історії розвитку дитини. 

2. Вносити до індивідуальної картки дитини дані про 

перенесені захворювання та зроблені щеплення 

3.Здійснювати контроль за проведенням після денного 

сну  гігієнічної  гімнастики.                            

4.Організовувати дієтичне харчування дітей із 

захворюваннями печінки, нирок та ДЖВП згідно з 

довідкою дільничного педіатра.                              

5.Проводити обов’язковий огляд дітей диспансерної 

групи за профілем лікарями-спеціалістами під час 

відвідування ними дитячого закладу.               

6.Аналізувати стан захворюваності дітей диспансерної 

групи. 

1 раз на квартал 

постійно 

постійно 

постійно 

 

лютий 

 

щомісяця 

сестра медична 

старша 

 

 

  



90 
 

8.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ВИХОВАНЦІВ У ЗАКЛАДІ 
 

Зміст Термін Відповідальний Відмітка 

про викон. 

1.Контролювати виконання санітарно-гігієнічних 

правил приготування їжі та кулінарної обробки 

продуктів, збереження продуктів в коморі та дотримання 

товарного сусідства, дотримання харчоблоку і комори в 

належному санітарному стані. 

2.Складати перспективне меню на 2 тижні. 

Контролювати та  затверджувати щоденне меню. 

3.Перевіряти якість приготування їжі та вести за формою 

бракеражний журнал. 

4.Підраховувати калорійність, складати накопичувальну 

відомість та проводити аналіз харчування за місяць. 

5.Здійснювати контроль за закладкою продуктів. 

6.Суворо дотримуватись санітарних правил прийому 

продуктів харчування з відповідною супроводжуючою 

документацією. 

7.Забезпечувати  дієтичним харчуванням дітей, котрі 

цього потребують. 

 

постійно 

 

 

2 рази на місяць 

 

постійно 

 

щоденно 

до 05 числа 

кожного місяця  

постійно 

 

постійно 

 

сестра медична 

старша 
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ДОДАТКИ 
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Додаток 1 

 

План масових заходів в ЗДО №168 

на 2019/2020 н.р. 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін 

Вересень 

1. День Знань (Спортивна розвага) 02.09.2019 

2. День відкритих дверей для батьків .Відео ролик «Цікаве в 

ЗДО№168 життя: щодня нові тут відкриття»  

20.09.2019 

3. День вихователя і всіх дошкільних працівників (виставка) 27.09.2019 

Жовтень 

1. Всеукраїнський урок доброти (гуманне та відповідальне 

ставлення до тварин) 

02.10.2019 

2. До дня Захисника України акція «Теплі малюнки» 11.10. 2019 

3. Ярмарка «Осінні фестини» (старші групи) 15.10. 2019 

4. Виставка творчих робіт «Осінні фантазії» 21.10. 2019 

5. «Наша осінь золота, в гості ти до нас прийшла…» (свято в 

молодших та середніх групах) 

23-25.10. 2019 

Листопад 

1. Фестиваль-конкурс працівників освіти «Співоча 

освітянська родина» 

05.11. 2019 

2. День української писемності та мови «Слово до слова- 

зложиться мова» 

07.11. 2019 

3. Міжнародний День толерантності 15.11. 2019 

Грудень 

1. День добрих справ «Щедрий вівторок» 03.12.2019 

2. Міжнародний день прав людини «Великі права маленької 

людини». 

10.12.2019 

3. Волонтерство різне «Миколай у камуфляжі для дітей 

Лівчицького інтернату» 

16.12.2019 

4. Свято Святого Миколая 19.12.2019 
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5. Виставка поробок «Різдвяні ліхтарі» 20.12.2019 

6. Свято Нового року (ранки у всіх вікових групах) 20.12-27.12.2019 

Січень 

1. Народні свята «Колядуємо, щедруємо!» 14.01.2020 

2. Флешмоб до Дня Соборності «Живий ланцюг єднання 

дитячих долоньок» 

22.01.2020 

3. Спортивне свято «Зимові веселі старти» 28.01.2020 

Лютий 

1. Всесвітній день читання книги. Читаємо вголос. 05.02.2020 

2. Міжнародний день дарування книг 14.02.2020 

 «Жайворонки, летіть, весноньку на крилах принесіть!» 

Стрітення Господнє. 

14.02.2020 

17.02.2020 

3. День спонтанного прояву доброти  «Коробка хоробрості» 17.02.2020 

4. Флешмоб «Небесна сотня – ангели, які тримають 

українське небо» 

20.02.2020 

5. Міжнародний день рідної мови «Мовленнєва 

компетентність дітей дошкільного віку» 

21.02.2020 

6. Творчий тиждень педагогів, що атестуються 24.02-28.02.2020 

Березень 

1. Шевченківські дні (тематичні заняття, виставки) 06.03-10.03.2020 

2. Участь у міському конкурсі «Іграшка-саморобка символу 

mini Ed Camp Lviv 2020. 

15.03.2020 

3. Конкурс-міні город на підвіконні «Рости, рости зернятко 

на радість маляткам» 

16.03-21.03.2020 

4. Міжнародний день театру 27.03.2020 

Квітень 

1. Міжнародний день дитячої книги (створення книжки для 

дітей) 

02.04.2020 

2. Виставка поробок «Пасхальний розмай» 13.04-17.04.2020 

3. Всеукраїнська щорічна акція «За чисте довкілля» 16.04.2020 

4.  Спортивне свято «Весняні старти» 25.04.2020 
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Травень 

1. Тиждень безпеки життєдіяльності. 04.05-08.05.2020 

2.  День Матері «Найкраще в світі слова-мама!» 04.05.-15.05.2020 

3.  День української вишиванки. Конкурс міні-міс «чарівні 

україночки» 

21.05.2020 

4. Випускні ранки «Прощавай наш дитячий садочок» 21.05-28.05.2020 
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Додаток №2 

 

 

ПЛАН РОБОТИ  

НА ЛІТНІЙ ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2020 РОКУ 

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) 

№ 168 Львівської міської ради  

 

№ 

з/п 
План роботи 

Термін 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

викон. 

1.Організаційно-педагогічна робота 

1.1 Підготувати територію закладу до літнього 

періоду: 

- ремонт та фарбування обладнання на 

майданчику; 

- побілка дерев, висадка квітів на території 

закладу; 

- завезення піску для ігор в пісочницях. 

Травень 

2020 

Директор, 

заступник з 

господарських 

питань 

 

1.2 Скласти розклад занять на літній період. Травень 

2020 

Вихователь-

методист 

 

1.3 Перевести ЗДО на літній оздоровчий період. 01.06.2020 Директор  

1.4 Забезпечити: 

-максимальне перебування дітей на свіжому 

повітрі; 

-проведення занять згідно з літним розкладом;  

01.06 –

31.08.2020 

Директор, 

вихователі 

 

1.5 Провести заходи: 

 до Міжнародного дня захисту дітей: 

музично – спортивне дозвілля «День дитинства»; 

конкурс малюнка на асфальті «Мій рідний край»; 

 до Дня незалежності: 

музично – спортивне дозвілля «Шануймо 

Україну». 

01.06.2020 Інструктор з 

фізкультури, 

музичний 

керівник 

вихователі 

 

1.6 Поповнити інформаційні куточки для батьків 

матеріалами з питань оздоровлення, 

загартування, харчування дітей та профілактики 

захворювань у літній період. 

Червень 

2020 

Вихователь-

методист, 

вихователі  
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2.Методична робота з кадрами 

2.1 Консультації: 

«Організація оздоровлення дітей влітку»; 

«Попередження дитячого травматизму»; 

«Створення позитивного мікроклімату між 

дітьми, батьками, вихователями». 

Червень 

2020 - 

Серпень 

2020 

Директор, 

вихователь-

методист 

 

 

2.2 Педагогічні години: 

«Загартування влітку»; 

«Режим дня дітей дошкільного віку». 

«Адаптації дітей, що поступають у заклад 

дошкільної освіти» 

Червень 

2020-

Серпень 

2020 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

 

2.3 Організаційна робота 

Оформити «доріжки здоров’я» ; 

Провести установче засідання педагогічної ради; 

До 

05.06.2020 

Серпень 

Директор, 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

3. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 

3.1 Попереджувальний контроль: 

-організація прогулянки; 

-дотримання режиму дня; 

-систематичність загартовування; 

-дотримання питного режиму; 

-організація харчування; 

-забезпечення рухової активності протягом дня. 

01.06 -

31.08.2020 

Директор, 

вихователь-

методист 

 

3.2 Оперативний контроль:  

Дотримання Санітарного регламенту 

затвердженого наказом МОН України від 

24.03.2016 р. №234 

1 раз на 

місяць 

Директор   

4. Підвищення рівня фахової майстерності педпрацівників 

4.1 Провести обговорення публікацій у фахових 

періодичних виданнях та новинок методичної 

літератури 

1 раз на 

місяць 

Вихователь-

методист 

 

4.2 Здійснювати самоосвіту вихователів Постійно  Вихователі   
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5. Робота методичного кабінету 

5.1 Упорядкувати картотеку матеріалів з організації 

літнього оздоровлення. 

До 

10.06.2020 

Вихователь-

методист 

 

5.2 Поповнити добірку методичних рекомендацій 

щодо проведення оздоровчих заходів у літній 

період: 

-ходьба по траві, 

-«хвилинки – здоровинки»; 

-масаж і самомасаж; 

-сонячні та повітряні ванни; 

Червень-

серпень 2020 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

 

5.3 Поповнити розвивальні осередки в групах 01.06 – 

31.08.2020 

Вихователі  

6.Робота з батьками 

6.1 Консультації щодо попередження інфекційних та 

кишкових захворювань 

Червень-

серпень 2020 

Вихователь-

методист  

 

6.2 Попередження травматизму серед дітей в літку Червень 

2020 

Вихователь-

методист 

 

7. Медично - профілактичні заходи 

7.1 Контроль щодо дотримання санітарно –

епідемічного режиму 

Постійно  Директор   

7.2 Ввести в раціон харчування дітей свіжі фрукти, 

овочі, соки 

01.06 – 

31.08.2020 

Заступник з 

господарських 

питань 

 

7.3 Забезпечити харчування дітей відповідно до 

норм. 

01.06 – 

31.08.2020 

Кухарі   

7.4 Провести огляд території щодо наявності 

отруйних ягід, рослин, грибів 

Щоденно  Вихователі   

7.5 Провести консультації з технічним персоналом 

на тему: «Забезпечення дотримання особистої 

гігієни для профілактики гельмінтозу» 

Червень 

2020 

Директор   

7.6 Провести консультації з педагогами на тему: 

«Надання долікарської допомоги» 

Червень 

2020 

Директор   

7.7 Провести бесіду з працівниками харчового блоку 

на тему: «Технологія обробки сирої і готової 

продукції» 

Червень 

2020 

Директор   
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7.8 Проаналізувати результативність літнього 

оздоровлення дітей 

Серпень 

2020 

Директор, 

вихователь-

методист  

 

8. Адміністративно - господарська робота 

8.1 Провести виробничу нараду з питань літнього 

оздоровлення дітей. 

Травень 

2020 

Директор, 

працівники 

закладу  

 

8.2 Провести технічний огляд приміщень, ігрового 

та спортивного обладнання. 

Травень, 

серпень 2020 

Директор, 

заступник з 

господарських 

питань 

 

8.3 Провести плановий косметичний ремонт 

закладу. 

Липень 2020 Працівники 

закладу 

 

8.4 Підготувати опалювальну систему до роботи в 

осінньо-зимовий період. 

Серпень 

2020 

Директор, 

заступник з 

господарських 

питань 

 

 


	Впродовж 2019/2020 н. р. методична робота ЗДО була зосереджена над вирішенням наступних актуальних питань:
	Педагогічна майстерня: «Математичні знахідки», метою якої було ознайомити слухачів з алгоритмом діяльності педагога в межах запропонованих інноваційних технологій та дидактично-ігровим матеріалом та надати методичні рекомендації щодо впровадження суча...
	Ділові ігри: - «Випробування у країні «Дитячий світ», метою якої було активізувати творчий потенціал педагога, спонукати до активної посильної участі в організації освітнього процесу та дотримання актуальних вимог у роботі. – «Презентація інноваційних...
	Майстер-клас «Усвідомлення педагогами себе і своєї діяльності, як шлях до пофесійного зростання, на якому було завдання мотивувати педагога до самовдосконалення у різноманітних сферах життя, зокрема і в педагогічній діяльності шляхом актуалізації наст...

	Відповідно до плану роботи закладу дошкільної освіти з 17.02.2020 по 24.02.2020 було проведено тематичне вивчення на тему «Стан організації з розвитку  мовлення. Мовленнєва компетентність дошкільників» за наступними критеріями:
	-створення умов щодо мовленнєвого розвитку у дітей;
	-форми роботи, та види діяльності, що сприяють розвитку мовленнєвої компетентності дітей;
	-планування роботи щодо мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку;
	-рівень знань дітей з мовленнєвого розвитку;
	-робота щодо підвищення педагогічної обізнаності батьків з питань формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку.
	За час перевірки було встановлено, що робота по формуванню мовленнєвої компетенції дошкільника дітей ведеться відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми розвитку дитини дошкільн...
	Перевіркою встановлено, що в ЗДО створені сприятливі умови для формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку. У методичному кабінеті зібрані конспекти занять, перспективне планування роботи з дітьми, рекомендації для батьків, методична літ...
	Успішність формування мотиваційного компонента значним чином залежить від наявності дидактичного матеріалу. Вдалий добір і доцільне використання його на заняттях полегшує дітям пізнання дійсності, сприяє засвоєнню матеріалу та розвитку мовленнєвої  ак...
	В групах №2 (вихователь Бучацька І. Б.), №12 ( вихователь Шальвіра О.М. ), №13 (вихователь Химич І.С.), №11 (вихователь Панасюк Т.М.) дидактичний матеріал з розвитку мовленнєвої компетентності сучасний, яскравий, динамічний, його періодично змінюють. ...
	У групах №7 (вихователь Пранник М.Я.), №9 (вихователь Дем’яні І.І.), № 10 (вихователь Багнюк Л.І.), №5 (вихователь Рубаха О.Г.), №14 (вихователь Жмурко І.А)  дидактичний матеріал багатофункціональний і дає змогу педагогам здійснювати рівневу диференці...
	Разом з тим, потребують оновлення дидактичні засоби у групах №3 (вихователь Карасьова О.І.) , № 6 (вихователь Кравець І.С.), №8 (вихователь Бокало Т.О.)
	Для стимулювання мовленнєвої активності, формування у дошкільнят мовлення вихователі використовують дидактичні мовні ігри не тільки на заняттях, а і в повсякденному житті.
	У групах  створені мовленнєві центри. У вільне користування дітям даються:
	-Дидактичні ігри з мовленнєвого розвитку;
	- Ігри на формування фонематичного слуху, на розвиток мовленнєвого дихання;
	- Ілюстрації до скоромовок, загадок, прислів’їв;
	- Предметні та сюжетні картинки;
	- Схеми для розповідання;
	- Ігри, спрямовані на розвиток динамічного слуху;
	- Малюнки для розповідання.
	-Куточок книжки
	- Книжки, альбоми з ілюстраціями, набори предметних та сюжетних картинок;
	- Портрети письменників, поетів;
	- Дитячі журнали.
	-Театральний куточок
	- Костюми, елементи костюмів;
	- Атрибути, елементи декорацій.
	Асортимент навчально-ігрового матеріалу, що постійно оновлюється, привертає увагу дітей, викликає бажання діяти з ним.
	Під час освітньої роботи щодо мовленнєвого розвитку дітей вихователями дошкільного закладу були використані різноманітні форми та методи роботи: дидактичні ігри, мовні завдання, складання описових розповідей, складання оповідань за схемами, мнемотехні...
	Під час перевірки переглянуто 12 заняття та режимних моментів. З них – на високому рівні: 5 занять; на достатньому рівні: 4 заняття; на середньому  рівні: 3 заняття.
	Заняття  проведені на високому рівні відрізняються ретельною підготовкою, добором цікавих нових методів, використанням інтерактивних форм, нетрадиційних прийомів, спонукали до бажання  та вміння складати свої розповіді (послідовно розгортаючи сюжетом,...
	Вихователь старшої групи №13 Химич І.С. працюючи зі своїми вихованцями, поєднала вміння дітей складати описові розповіді про правила поведінки та  давати характеристику вчинку, виховуючи при цьому культуру поведінки в громадських місцях. Під час занят...
	Вихователь середньої групи № 11 Панасюк Т.М., під час роботи з дітьми як над словниковою роботою (активізуючи словниковий запас), так і над розвитком зв’язного мовлення використовує творчі методи роботи. Діти разом з вихователем вчаться складати власн...
	Вихователь молодшої група  №7 (Пранник М.Я.) використовує у освітній діяльності інтерактивні форми, вчить дітей вільно невимушено спілкуватися з вихователем, відповідати на запитання, звертатись із запитаннями, підтримувати розмову, але діти ще недоск...
	Вихователі старшої групи №2 (Бучацька І.Б.) та №12 (Шальвіра О.М.)постійно звертають увагу на вміння дітей  протягом заняття складати описи-розповіді за набором предметів, включати елементи порівняння за зовнішніми ознаками, використання методу мнемот...
	Методика підготовки занять (Багнюк Л.І., гр.№10)  відповідає програмовим вимогам, постійно проводиться активізація  граматично правильного мовлення дошкільнят за допомогою ігор, вправ, розглядання іграшок, читання художніх творів, тому підтвердженням ...
	Вихователь Дем’янів І.І. (середня група №9) тісно переплітає завдання розширення словника і розвитку зв’язного мовлення, до підготовки заняття завжди підходить відповідально, протягом заняття використовує інноваційні педагогічні технології, проводить ...
	Вихователі старших груп Жмурко І.А.(гр. №14), Рубаха О.Г. (гр.№5) формуючи зв’язне мовлення у своїх вихованців також використовують елементи нетрадиційного, інтеграційного навчання користуючись при цьому схемами для складання описових розповідей, схем...
	Решта педагогів виявляють середній, задовільний рівень підготовки до занять, не зовсім ефективно використовують можливості розвитку зв’язного мовлення дошкільнят  не залучають дітей до переказу творів прослуханих на занятті (обігрування сюжету за знай...
	Можна зазначити, що під час тематичної перевірки було переглянуто різні види занять. Вихователі усіх вікових груп використовують у освітньому процесі різноманітні педагогічні технології, інтегровані заняття, які покращують розумову діяльність вихованц...
	Поряд з позитивним перевірка виявила ряд недоліків, а саме:
	-мало планується комплексних  мовленнєвих занять на розвиток звукової культури мовлення, зв‘язного мовлення, формування граматичної будови мови художньою літературою та фольклором, навчання грамоти, підготовки руки дитини до письма;
	-у групах молодшого дошкільного віку індивідуальна робота з дітьми не різноманітна,  в основному, без використання дидактичного матеріалу
	-вихователі середніх груп недостатньо використовують  інноваційні педагогічні технології;
	Планування освітнього процесу в групах ведеться згідно вимог програми  розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
	Аналізуючи перспективний план та календарний план освітньої роботи можна зазначити, що педагоги більше приділяють уваги інтегрованій  мовленнєвій діяльності з пріоритетом пізнавально-мовленнєвих завдань. Велика увага приділяється розвитку умінь комуні...
	Вихователі всіх груп закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня використовуючи при цьому наочність: картини, ілюстрації, опорні схеми, мнемо таблиці, різні види завдань на електронних носіях. При розподілі...
	Аналіз освітньої роботи показав, що упродовж дня проводяться:
	-індивідуальні заняття з формування звукової культури мовлення дітей та  літературної вимови;
	-бесіди;
	-спостереження;
	-дидактичні, словесні, настільно-друковані та хороводні ігри;
	-ігри-драматизації;
	-показ настільного і лялькового театрів;
	-читання художньої літератури.
	Порівняльний аналіз свідчить про покращення якості мовленнєвого розвитку дітей, значно зменшились показники низького і середнього рівня і суттєво збільшились показники достатнього та високого рівня. Проведена методична робота з педагогами упродовж І к...
	Вивченням охоплена робота з батьками дітей по мовленнєвому розвитку. У групах в наявності є папки-пересувки, проводяться групові і індивідуальні консультації. Питання мовленнєвого розвитку дітей виносяться на загальні та групові батьківські збори, на ...
	Отже, стан роботи з формування мовленнєвої компетенції дошкільника, шляхом інтеграції у різні види освітньої діяльності  здійснюється на достатньому рівні.
	Підсумковий моніторинг результативності роботи педагогів засвідчив, що в педагогів ЗДО не достатньо знань щодо врахування даних показників під час організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо...
	Медичні працівники 1 раз на тиждень проводять перевірку санітарного стану приміщень усіх вікових груп, поверхневий огляд медперсоналом проводиться щоденно.
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