
 

 

 



РОЗДІЛ І . АНАЛІЗ  РОБОТИ  ДНЗ  за  2016-2017 н.р. ТА  ЗАВДАННЯ  

на 2017-2018н.р. 

          

        Зміст освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі в 

2016/2017 навчальному році відповідав основним концептуальним 

положенням Базового компонента дошкільної освіти та чинним  у 2016/2017 

навчальному році  програмам, які були погоджені з колективом рішенням 

педагогічної ради від 28.08.2016р(протокол №1).Тому при організації роботи 

у навчальному році зосереджено увагу на вирішенні   завдань, що вимагали: 

1. Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії 

з іншими дітьми, дорослими засобами творчої гри та художньої 

літератури,  забезпечуючи реалізацію завдань Базового компонента 

дошкільної освіти (освітня лінія «Мовлення дитини» ); 

2. Продовжувати інтеграцію в освітньому процесі різних форм роботи з 

дітьми, методів, засобів педагогічного впливу, видів дитячої 

діяльності з метою організації національно- патріотичного виховання 

(освітня лінія « Дитина в соціумі»); 

3. У співпраці з батьками продовжувати роботу над організацією 

дитячого туризму, «музейної педагогіки», виконуючи завдання 

освітньої лінії Базового компонента дошкільної освіти «Дитина у 

природному довкіллі» 

 При організації навчально-виховного процесу педагоги керувались 

такими комплексними освітніми програмами: 

- у всіх вікових групах -«Українське дошкілля», програма розвитку 

дитини дошкільного віку (2р.2. Кол.: Білан О. І., Возна Л. М., 

Максименко О. Л. та 2р..); 

парціальними освітніми програмами: 

-у логопедичній групі «Дзвіночок» - «Корекційне навчання з розвитку 

мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» (2р.2..Трофименко 

Д.І.) 

- у групі ЗПР «Бджілка» - програму розвитку дітей дошкільного віку із 

ЗПР «Віконечко» 

-у всіх групах- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма 

з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років 

(Лохвицька Л. В.); 

- під час гурткової роботи -«Граючись вчимося. Англійська мова», 

програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації 

(Гунько С., Гусак Л.,      Лещенко З.).    

        При організації навчально-виховного процесу педагоги планували 

роботу в усіх вікових групах відповідно до нової редакції Базового 

компоненту дошкільної освіти України, програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля» та орієнтовного потижневого 

тематичного планування розробленого ЛОІППО під керівництвом Білан Л.І.  

відповідно до  рішення педагогічної ради закладу. При плануванні 

навчально-виховного процесу вихователі дошкільних груп керувались 



блочно-тематичним принципом та здійснювали планування за режимними 

моментами у відповідності до освітніх ліній. При плануванні гурткової 

роботи керувались програмою «Українське дошкілля» та авторськими 

підходами керівників гуртків (Домарат О.І. «Умілі ручки», Іващишин Н.В. 

«Пізнайко», Паркасевич М.І.» Веселі нотки») 

         При плануванні роботи музичний керівник Паркасевич М.І. керувалась 

авторським плануванням, затвердженим методичною радою Залізничного 

району  від 30.05.2013 року.                                                                           

        Пріоритетний напрямок роботи ДНЗ – мовленнєвий та креативний 

розвиток дошкільнят, на що зверталось в цьому навчальному році особливу 

увагу під час: 

-аналізу ведення ділової документації; 

-аналізу предметно-ігрового розвивального середовища; 

-показових форм роботи з дітьми . Різноманітні методи і прийоми 

креативного розвитку педагоги включають у кожний вид діяльності з 

дошкільнятами.                                                                                

             Завдання національно-патріотичного виховання, мовленнєвого 

розвитку дошкільнят за «Базовим компонентом…» та програмою 

«Українське дошкілля» , пріоритетні методи та форми роботи в ДНЗ, за 

рішеннями педагогічної ради, виконувались протягом року. Подані моделі 

патріотичного виховання  та проаналізовано результативність роботи з 

мовленнєвого розвитку .  

        
Д.1. Національно-патріотичне в-ня           Д.2. Мовленнєвий розвиток 

 

         В роботі зі старшими дошкільниками забезпечували наступність в 

роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи з реалізації 

завдань національно- патріотичного виховання, розвитку мовлення та 

організації туризму. Продовжили розпочату роботу  над реалізацією проекту 

навчально-виховної роботи з дошкільнятами у міні-музеях ДНЗ: 

Національної гідності, «Зелене диво Землі», «Талановиті українці», «Моя 

перша книжечка», «Народна іграшка», «Чарівна писанка», «Моя перша 

лялечка».  

 

       Важливе місце в організації навчально-виховної роботи  виділено 

проведенню моніторингових досліджень. В період 2016-2017н.р.  проведено 

тематичний моніторинг з питань визначення рівня  пізнавального розвитку 
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дошкільнят «Дитина в соціумі» . Серед дітей старшого віку 22% - високий 

рівень, 62% - середній рівень, 16% - низький рівень пізнавального розвитку. 

       У 2016 - 2017 н. році в ДНЗ організовувалась постійно діюча виставка 

дитячої творчості «Я і Україна», відповідальність за яку взяла на себе 

вихователь Стельмах Л.Р, що була нагороджена грамотою за ІІІ місце в 

обласному конкурсі «Різдвяна свічка». Щодо участі педагогів в інших 

конкурсах, то вихователя-методиста Гаєвську Р.В. відзначено за ІІ місце у 

міському конкурсі «Армія очима дітей» у номінації «Кращий 

фотоколаж». У конкурсах Всеукраїнського рівня «Кращий гімн ДНЗ», 

«Кращий девіз ДНЗ» наш навчальний заклад зайняв І місце. В травні 

2016 року в ДНЗ створюється ініціативна група батьків на чолі з 

Опалінською О.І. з метою покращення матеріально-технічної бази закладу. 

Дякуючи активній позиції керівництва та батьків, ДНЗ взяв участь в 

обласному Конкурсі мікро-проектів місцевого розвитку на 2017 рік і 

виграв його вже вдруге. Кошти, що навчальний заклад отримає на 

виконання цього проекту, будуть використані на облаштування нових 

сучасних ігрових майданчиків. 

      Результати усіх конкурсів були проаналізовані  та за  підсумками були  

видані накази. Вих-методисту Гаєвській Р.В., вихователю Стельмах Л.Р. 

оголошено подяку за активну участь у  конкурсах різного рівня. 

      Робота з обдарованими дітьми в ДНЗ ведеться вихователями Іващишин 

Н.В, Домарат О.І, музкерівником Паркасевич М.І., практичним психологом 

Синяк А.В. та двома педагогами, що надають платні освітні послуги (гурток 

«Англійська мова для малят» та «Гармонія») До гурткової роботи залучено 

65 дітей в приміщенні дитячого садка. Аналізуючи роботу з обдарованими 

дітьми, проведені звітні концерти, приходимо до висновків про доцільність 

організації роботи гуртків, надання платних освітніх послуг. Про що свідчать 

підсумкові показові заняття цих гуртків та позитивні відгуки батьків. 

       У навчальному році активізувалась робота з батьками щодо дитячого 

туризму. Активними у даному напрямку були вих.-лі Гаєвська Р.В, Ковалик 

Н.В., Дяків Н.Ф, пр. психолог Синяк А.В. У рамках Тижня безпеки дитини 

ними організовувався велопробіг з дітьми старшої групи. Цікавою формою 

роботи з батьками поділились вихователі групи «Соняшник» Мельник О.М, 

Озимко З.К, провівши День сім’ї в ДНЗ.   

          25.11.16 практичний психолог Синяк А.В., музкерівник Паркасевич 

М.І, вихователі Ковалик Н.В, Дяків Н.Ф, Озимко З.К., діти старшої групи 

"Метелик" та їх батьки взяли активну участь в інсценізації 

психотерапевтичної  "Казки про втрачену радість"  щодо формування 

здоров'я нації за методикою профілактики адиптивної поведінки у дітей 

Мірчи та Жанни Греку.   

            В березні 2017р. в ДНЗ№180 були проведені групові батьківські 

збори, що піднімали тему мовленнєвої компетентності дошкільнят усіх 

вікових груп. Розкривалась роль педагогів та батьків у мовленнєвому 

розвитку їх дітей, співпраця у креативній діяльності. Форма проведення - 



майстер-клас. На завершення в музичній залі відбувся Благодійний аукціон 

«Допоможемо зібрати воїнам АТО Великодній кошик». 

        Для реалізації завдань патріотичного виховання і з метою підтримки 

воїнів української армії цього року в  ДНЗ були організовані такі акції 

«Кришечки збираєм – пораненим допомагаєм»(протягом року)  , 

«Великодній кошик воїну АТО»(квітень), «Вареники для побратимів 

грузинського легіону»(грудень), «Подаруй українську книжечку дитині зі 

Сходу», флеш-моб «Садочкова вишивана родина», які підтримали педагоги, 

батьки, працівники закладу. Діти санаторної, ЗПР та старшої  груп 

намалювали і передали воїнам малюнки.(в-лі Іващишин Н.В, Стельмах Л.Р, 

Домарат О.І., Ковалик Н.В.) Від Спілки учасників АТО та бойових дій смт. 

Рудно колективу ДНЗ оголошено подяку за допомогу у справі захисту 

Української держави. 

      Цікаві форми методичної роботи з педагогами та їх помічниками 

проведені пр. психологом Синяк А.В та вих.-методистом Гаєвською Р.В. у 

вигляді майстер-класів з виготовлення квітів українського віночка методом 

валяння. Також вихователі Домарат О.І. та Стельмах Л.Р., пр. психолог 

Синяк А.В. провели майстер-клас з економічного виховання «Дамо сміттю 

нове життя». 

      20.01.2017р. діти та педагоги нашого ДНЗ брали активну участь у 

регіональному теоретико-практичному семінарі "Наступність дошкільної та 

початкової освіти в контексті соціальної мобільності", пропагуючи проект 

"Незалежна країна" , використання методу казкотерапії у  профілактиці 

адиптивної поведінки у дітей. (пр.. психолог Синяк А.В, вих.-методист 

Гаєвська Р.В.) У підсумковому збірнику  конференції друкувалась стаття 

вих.-методиста Гаєвської Р.В. «Казкотерапія в роботі з дітьми дошкільного та 

молодшого шкільного віку».       

       По ДНЗ заплановано та проведено комплексний моніторинг показників 

компетентності дітей старшого дошкільного віку за освітніми лініми 

Базового компоненту та готовності старших дошкільнят до навчання в школі 

з 6 річного віку. 27% дітей мають високий рівень шкільної зрілості, 73% -

середній.  

    Музкерівник Паркасевич М.І. здійснила проміжний моніторинг музично-

творчих здібностей дошкільнят. Обстежено 178 дошкільнят різного віку. З 

них з високим рівнем музично-творчих здібностей – 23% , середній рівень – 

у 58 %, низький – 19 %, - що свідчить про належний рівень роботи з 

музично-естетичного розвитку дошкільників. 

       Впродовж навчального  проведено обстеження фізичного стану 

вихованців.  Обстеження виявило задовільний рівень роботи  ДНЗ з питань 

збереження та зміцнення фізичного здоров’я дошкільників. Результати за ІІ 

півріччя: 

- високий рівень фізичного розвитку – у 18% дітей; 

- середній -  у 56%; 

- низький – у 26%.       



        Щодо організації корекційної-відновлювальної роботи з дітьми, які мають 

мовленнєві порушення у 2016-2017 навчальному році до логопедичної групи 

“Дзвіночок” (вихователі: Леньо Р.П.., Озимко З.К., вчитель-логопед Трицецька 

Л.М.) протягом року було зараховано  23  дітей з різними діагнозами: ЗНМ  І 

рівня – 1 дит, ЗНМ  ІІ рівня – 4 дітей, ЗНМ ІІІ рівня – 5 дітей., дизартрія – 2 дітей , 

заїкуватість – 3 дітей. До групи для дітей із ЗПР (вихователі: Домарат О.І., 

Стельмах Л.Р., вчитель-дефектолог Воськало С.М.)  згідно висновку ЛМПМПК 

зараховано 16 дітей  із діагнозом ЗПР – 13, 3 дітей – розлади спектра аутичного 

кола.  

    Навчально-виховний процес у групах компенсуючого типу ґрунтується на 

індивідуально-диференційованому підході до дітей, які потребують педагогічної 

та психологічної корекції, і спрямований на корекційно-відновлювальну роботу з 

інтелектуального, мовленнєвого, емоційно-ціннісного розвитку. Корекційна 

робота з ними проводилась за програмами Трофименко Д.І. «Корекційне навчання 

з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ.»(логопедична 

група), «Віконечко» (програма розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР)   на 

підгрупових та індивідуальних заняттях за планами вчителя-дефектолога, 

вчителів-логопедів, практичного психолога, а також при роботі вдома з батьками 

за допоміжними домашніми завданнями. Вся робота здійснюється у тісній 

співпраці з батьками. 

      До кінця року спостерігається позитивна динаміка. У більшості дітей 

значно покращилось мовлення. Вибувають з групи «Дзвіночок» із значним 

покращенням 6 дітей  у масову школу. 1 дитина переведена у групу загального 

розвитку. У дітей чітка вимова, багатий словник, добре розвинена дрібна 

моторика і психічні процеси.  

 З групи «Бджілка» йдуть у масову школу 4 дітей, 1 дитина – у 

спеціалізований навчальний заклад. Продовжують навчання у групі «Дзвіночок» 

16 дітей, у групі «Бджілка» - 11 дітей із значними покращеннями в мовленнєвому 

та психічному розвитку.  

       До санаторної групи «Суничка» за скеруваннями  міського 

фтизіопульмонологічного диспансеру протягом року зараховано 27 дітей із 

діагнозами «віраж туберкулінових реакцій» - 26 діт.,  «тубінфіковані із частими 

ГРВІ» - 1 дит. Вихователі Іващишин Н.В, Дяків Н.Ф. проводять підгрупові та 

індивідуальні форми роботи.  У форми організації життєдіяльності дітей введено 

«валеологічну хвилинку», протягом якої вихователі проводять оздоровчі заходи; 

як от зорова та імунна гімнастика, точковий масаж(щоденно перед заняттями), 

пальчикова гімнастика ( як фізкультхвилинка та як частина заняття з розвитку 

мовлення), ігри з водою(дихальна гімнастика), самомасаж різних частин тіла з 

використанням горіхів, каштанів, м’ячів, вживання фіточаїв, полоскання горла та 

ротової порожнини відварами ромашки та водним розчином йодованої солі, 

аромотерапія та казкотерапія, гімнастика пробудження, ходьба по «доріжці 

здоров’я», ігротерапія, музикотерапія, сміхотерапія, піскоанімація, 

психогімнастика, загартовуючи процедури(обтирання тіла сухою та вологою 

рукавичкою, обливання ніг). Середній показник захворюваності у цій групі – 

вересень-січень-0,4 %, лютий-травень-0.2%.  На кінець навчального року 



оздоровилось та йдуть в масову школу 8 дітей. Продовжують навчання – 19 дітей. 

За результатами моніторингових досліджень фізичного розвитку дітей високий 

рівень фізичного розвитку у 33% від загальної кількості дошкільнят цієї групи, 

середній – 52%, низький – 15%. 

 

 

Табл.1.Аналіз стану здоров’я дітей  

Показники 

стану здоров’я  

Група здоров’я  Група на фізкультуру Фізичний розвиток 

І ІІ ІІІ Основ. Підг. Спец. Гарм. н/сер в/сер 

К-сть дітей 115 86 2 115 86 2 201 1 1 

В % 57 42 1 57 42 1 99 0,5 0,5 

 

Табл.2. Захворюваність 

Показники  2015-2016н.р. 2016-2017н.р. 

К-сть дн, пропущених 

1 дитиною по хв. 

2,5  

К-сть випадків 

захворювання на ГРЗ 

24  

 

   

       Аналізуючи роботу Консультативного центру для батьків, діти яких не 

відвідують дошкільний навчальний заклад, зробили висновок, що треба 

організувати консультації спеціалістів он-лайн на сторінці ДНЗ у фейсбуці. 

Заходять та аналізують дописи на сторінці закладу у фейсбук  вихователі 

Мельник О.М, Стельмах Л.Р., Домарат О.І, Іващишин Н.В., Дяків Н.Ф., помічник 

вихователя Челак О.Ф., вч-дефектолог Воськало С.М, музкерівник Паркасевич 

М.І, пр. психолог Синяк А.В. , ст. медсестра Лускавець Г.Р. , завгосп Прус Л.Я., 

проте необхідно активніше включатись педагогам у дискусіях з батьками . 

     Щодо підвищення фахового рівня у 2016-2017н.р. планово пройшли курси 

підвищення кваліфікації вихователі Озимко З.К, Іващишин Н.В, Гаєвська Р.В., вч-

логопед Трицецька Л.М. Пройшла атестацію у цьому навчальному році 

вихователь Домарат О.І. на відповідність раніше встановленій кв. категорії  

«спеціаліст вищої категорії» та званню «вихователь-методист» 

           З метою організації успішного літнього відпочинку та оздоровлення 

дошкільнят у ДНЗ проведена відповідна підготовча робота, а саме: 

- заслуховувалось питання про особливості організації освітньої та оздоровчої 

роботи у літній період на засіданні педагогічної ради 30.05.2017р.; 

- проведений інструктаж усіх працівників з питань безпеки життєдіяльності дітей, 

пожежної безпеки, охорони праці .( Прус Л.Я., Гаєвська Р.В.); 

- надані консультації вихователям з питань здійснення роботи в літній період за 

вимогами програми «Українське дошкілля» та «Санітарного регламенту для 

дошкільно навчальних закладів»( Гаєвська Р.В., Лускавець Г.Р. ); 

- інформували батьків про особливості літньої оздоровчої  кампанії у 2017 році на 

конференції під час звіту керівника  Цимбало О.Б. 



- відновили пісочниці, замінили в них пісок , привели до належного стану тіньові 

навіси, забезпечили групи виносними іграшками, провели випробування на 

міцність ігрового та спортивного обладнання, забезпечили своєчасний покіс 

трави. 

     Аналіз роботи закладу у літній оздоровчий період показав, що в ДНЗ 

оздоровилось 76 вихованців, захворюваність – 0%. Діяльність ДНЗ 

спрямовувалась на організацію активного відпочинку та оздоровлення дітей, 

закріплення, розширення запасу знань, набутих протягом навчального року, 

збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у процесі різних 

видів організованої та самостійної діяльності дошкільнят на свіжому повітрі. 

      Організаційно-педагогічна робота велася за тижневим тематичним 

календарним планом і включала рухову, ігрову, пізнавальну, комунікативно-

мовленнєву, художню, предметно-практичну діяльність. Вихователі активно 

використовували традиційні і нетрадиційні форми, методи, засоби фізичного 

виховання, які сприяли оптимізації рухового режиму у літній період. 

      Ефективно був розподілений час у життєдіяльності дітей із врахуванням 

чергувань фізичних, психічних навантажень та відпочинку, різних видів дитячої 

активності, максимального перебування на свіжому повітрі, тривалості сну для 

дітей певного віку. Заслуговують на увагу проведені Дні здоров’я ( 7.06, 12.08. 

(вихователі Cамоїл С.Ю, Галичанівська О.С, Ковалик Н.В.), туристичні походи в 

ліс ,вело- екскурсії, цільові прогулянки та розваги (вихователь Вдович О.С, Дяків 

Н.Ф., пр. психолог Синяк А.В.). Для батьків, діти яких не відвідують ДНЗ, 

проведений День відкритих дверей 29.06. (вих-методист Гаєвська Р.В.). До 

відзначення  Дня Незалежності України 23.08. у всіх групах проведені форми 

народознавчої роботи.  

Систематично здійснювався медико-педагогічний контроль за організацією 

фізкультурно-оздоровчої роботи у літній період; за якістю та вітамінізацією 

харчування дітей; за дотриманням санітарно-гігієнічних норм; за умовами 

зберігання та терміном реалізації продуктів…Проведені круглі столи з 

працівниками харчоблоку, комірником, з вихователями та їх помічниками з 

питань санітарно-протиепідемічного та протипаразитарного забезпечення, 

режиму та умов харчування дітей в літній період згідно вимог «Санітарного 

регламенту для ДНЗ» 

Враховуючи вище сказане, вважаємо роботу ДНЗ у 2016-2017н.р. такою, що 

проводиться на належному рівні. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючись такими нормативно-правовими документами, як: 

- Конституція України; 

- Закон України “Про дошкільну освіту”(2001р. №26,28-ІІІ); {Із змінами, 

внесеними згідно із Законами від 16.10.2012} 

- Закон України “Про охорону дитинства”( від 26 квітня 2001 р. №2402-

ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008) 

- Конвенція про права дитини (схвалено Генеральною Асамблеєю ООН 

20.ХІ.1989); 

- Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 

період до 2017 року(від 27.08.2010р №1721-р); 

- Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року. Схвалено Указом Президента України від 25.06.2013 року № 

344/2013 

- Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 роки (Указ Президента України від 13.10.2015 р. за 

№580/2015) 

- Положення про дошкільний навчальний заклад ( затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. №305); 

Наказами МОН України:  

 

- -||-від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів”  

- - // - від 20.02.2002№128 “Про затвердження Нормативів 

наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) 

компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-

інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при 

вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах « 

- -//-від 20.04.2015 №446 «Гранично допустиме навчальне навантаження 

на дитину у ДНЗ різних типів та форм власності» 

- -//- від 7 вересня 2000 р. №439. «Рекомендації щодо порядку 

використання державної символіки в навчальних закладах України»  

- -//-від 24.04.2003 р. № 257 «Про затвердження примірного статуту 

дошкільного навчального закладу»  

- -//-. від 04.11.2010 №1055  «Типові штатні нормативи дошкільних 

навчальних закладів»  



- -//-від 16.06.2015р.  №641 «Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді» 

  

інструктивно-методичними листами:  

 

- Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних закладів 

(лист від 18.02.2011 №1/9-114) зі змінами , що затверджені наказом Міністерства 
освіти і науки України від 20.05.2016 № 544, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 
07 червня 2016 р. за № 821/28951. 

- “Про режим роботи ДНЗ-ів”(від 24.01.07 “№ 1/9-36), 

-  “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”(від 07.05.07 №1/9-263 

-  «Правила електронної реєстрації заявок на зарахування дітей 

до дошкільних навчальних закладів міста Львова -наказ управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  

           від 28.04.2015р. № 160р  

-  «Щодо терміну перебування дітей, які досягли 6 річного віку у 

дошкільних навчальних закладах» (від 21. 07. 2011р. № 1/9-552); 

-  «Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку»( від 19. 08. 2011р. № 1/9-

634); 

- «Про розроблення навчальних програм в ДНЗ» (від 28.02.2013 року № 

119-152); 

- “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах 

у 2017/2018 навчальному році»(лист МОН України від 13.06.2017№1/9-

322) 

 

Атестація 

 

- Про проведення державної атестації дошкільних навчальних закладів 

(лист Міністерства освіти і науки України від 15.05.2012 р. №1/9-363).   

- Типове положення «Про атестацію педагогічних працівників», 

затверджене наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 р. 

№930. {Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН № 

1135 від 08.08.2013}   

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.07.2005р. № 396 “Про 

визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним 

працівникам” 

- Лист Міністерства освіти і науки України від 26.11.2007р. № 1/9-706 

щодо присвоєння педагогічних звань “вихователь-методист”, “старший 

вихователь” 

 

Діловодство 
- Інструкція з ведення організаційно-розпорядчої документації у 

дошкільних навчальних закладах (2011р.); 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/26746
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/37013/


-  Інструкція «Про порядок ведення книжок працівників», затверджена 

29.07.93 №58.   

Медичне обслуговування 

- «Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів” (Наказ 

МОН України від 24.03.2016 № 234); 

- Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у 

дошкільному навчальному закладі (наказ Міністерства освіти і науки 

України від 30.08.2005 № 432/496).   

-  Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

14.06.2002 №826.   

Методична робота. Робота з кадрами 

-  «Положення про методичний кабінет дошкільного навчального 

закладу» (№1070 від 09.11.2010).   

- Типовий перелік обов’язкового обладнання, навчально-наочних 

посібників та іграшок в дошкільних навчальних закладах, 

затверджений наказом Міністерства освіти України від 11 вересня 2002 

р. №509.   

- Методичні рекомендації «Підбір і використання іграшок для дітей 

раннього віку у дошкільних навчальних закладах» (лист Міністерства 

освіти і науки України від 17 березня 2006 р. №1/9-153).  

- “Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2016-2017 н.р.”(від 16.06.16 

№1/9-315),  

- "Про забезпечення  взаємодії  в  освітній  роботі  з  дітьми   старшого 

дошкільного і молодшого шкільного віку»(№ 1/9-634 від 19.08.2011)   

-  «Про організацію роботи з дітьми 5 річного віку»( від 27. 09. 2010р.  № 

1/9-666) ; 

- «Про організацію національно-патріотичного виховання у ДНЗ-ах» (від 

25.07.2016 №1/9-396 ) 

 Планування 

- Планування роботи в дошкільних навчальних закладах (лист 

Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 р. №1/9-455).   

- Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному 

навчальному закладі (№ 14/18-3082 від 26.07.2010).   

- Лист Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2000 р. 1/9-352 

Рекомендації щодо планування діяльності, ведення документації і 

звітності усіх планок психологічної служби системи освіти України.   

Освітні програми: 

- Державний стандарт дошкільної освіти України “Базовий компонент 

дошкільної освіти...”(22.05.2012); 

- Програма розвитку дитини дошкільного віку “Українське дошкілля» 

(рекомендована МОН України ); 

- Орієнтовна програма з християнського виховання дошкільнят(Л-2004); 

 



 парціальні освітні програми: 

-   "Англійська мова для дітей дошкільного віку" (Шкваріна Т. М. та інші); 

- «Віконечко», програма розвитку дітей дошкільного віку із ЗПР від 3 до 

7 років (авт. Сак Т.В. та ін..) 

- Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку 

мовлення дітей 5 року життя з ФФНМ» (авт. Рібцун Ю.В.) 

- Програмно-методичний комплекс « Корекційне навчання з розвитку 

мовлення дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ» (авт. Трофименко 

ЛІ 

Психологічна служба 

- Положення про психологічну службу системи освіти України, 

затверджене наказом Міністерства освіти України від 3 травня 1999 р. 

№127.   

- Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та 

інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти, 

затверджене наказом міністерства освіти і науки України від 19 жовтня 

2001 р. №691.   

-  Про атестацію практичних психологів і соціальної роботи (лист 

Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2001 р. №1/9-439).   

- Про планування діяльності та ведення документації соціальних 

педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи 

Міністерства освіти і науки України, наказ міністерства освіти і науки 

України від 28 грудня 2006 р. №864.   

Охорона життя і здоров’я 

- Лист МОН України від 16.08.2010 №1/9-563 «Про методичні 

рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного 

навчального закладу».   

- Наказ Міністерства охорони життя і здоров’я України від 23.07.2002 

№280. Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і 

організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і 

може привести до поширення інфекційних хвороб. Про внесення змін 

до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 23 липня 2002 

року № 280.   

- Лист Міністерства № 1/9-482 від 23.09.2014 "Щодо організації роботи з 

питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних 

навчальних закладах"   

-  «Організація роботи в ДНЗ у літній період»( Лист МОН України від 

16.03.2012р.,№1/9-198),  

 

Фізичне виховання 

-  «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ у літній 

період»(від 28.05.2012р. №1/9 – 413) 



- Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в ДНЗ (лист МОН України №1/9-438 від 27.08.2004 

р.).  

- Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 

навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21 липня 2003 р. №486.  

- Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних 

навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 2 серпня 2005 р. №458.  

Харчування 

-  Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 р. №298/227.   

- Закон про дитяче харчування від 14.09.2006 року №142-V.   

- Норми харчування у навчальних та оздоровчих закладах, затверджені 

постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591.   

- Пам’ятка вивчення управлінської діяльності з питань організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, лист МОН 

України №1/9-394 від 21.06.2007 р.   

- Порядок організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства охорони здоров’я України 01.06.2005 р. №242/329.   

- Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах, 

лист МОН України від 19.05.2008 №1/9-323. 

- “Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах” (від 21.06.2007р. № 1/9-394) 

Робота з дітьми, які не відвідують ДНЗ 

-  Інструктивно-методичний лист МОН України від 27.09.2010 №1/9-666 

«Про організацію роботи з дітьми 5-річного віку».   

- Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні 

заклади (лист МОН України №1/9-583 від 04.10.2007).   

- Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не 

відвідують дошкільні заклади (лист МОН № 1/9-510 від 18.12.2000 

року).   

- Про затвердження Примірного положення про консультативний центр 

для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах 

сім’ї (Наказ Міністерства і науки, молоді та спорту України від 

30.06.2011 №714).   

Робота з батьками 

-  Про затвердження встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернат них 

навчальних закладах, наказ МОН України від 21.11.2002 р. №667.   



- Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів, постанова Кабінету Міністрів України від 

26.08.2002 №1243.  

-  Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку (лист МОН 

України №1/9-666 від 27.09.2010 р.).   

-  «Про здійснення соціально-педагогічного патронату» (лист МОН 

України №1/9-811 від 17.12.2008 р.).   

Профспілкова робота. Стимулювання праці. Відпочинок 

- Порядок надання щорічної грошової винагороди педагогічним 

працівникам навчальних закладів державної та комунальної форми 

власності за сумлінну працю, зразкове виконання службових 

обов’язків, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 

05.06.2000 №898.   

- Положення про нагородження грудним знаком «Відмінник освіти 

України», «Софія Русова» Міністерства освіти і науки України, наказ 

МОН України від 11.07.2005 №402.  

- Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем 

системи міністерства освіти України, який може надаватись додаткова 

відпустка, затверджено 11.03.1998.   

- Порядок надання щорічної основної відпустки …, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 №346.   

- Про надання навчальної відпустки, лист Міністерства праці та 

соціальної політики України від 06.09.2005 №09-402.   

- Про право одиноких матерів на додаткову відпустку на дітей, лист 

Міністерства праці та соціальної політики України від 25.08.2005 №36-

455.   

 

 

 

 

та враховуючи експрес-опитування педагогів, підсумки роботи за 

минулий навчальний рік, педколектив ДНЗ визначає такі ЗАВДАННЯ 

НА НАСТУПНИЙ 2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК : 

4. Забезпечувати креативний розвиток дошкільника у грі, виконуючи  

завдання Базового компонента дошкільної освіти (освітня лінія «Гра 

дитини» ); 

5. Здійснювати сенсорний розвиток вихованців та удосконалювати їх 

конструктивні здібності , поширюючи передовий педагогічний досвід 

дошкілля Львова  з використання конструктора СОКО в роботі з 

дошкільнятами 

6. У співпраці з батьками продовжувати  роботу над організацією 

дитячого туризму, «музейної педагогіки», пропагуючи власний досвід 

та  виконуючи завдання освітньої лінії Базового компонента 

дошкільної освіти «Дитина у природному довкіллі» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД: 

 

 Оздоровчі завдання: 

– Створення  умов для ефективного оздоровлення дітей влітку шляхом 

впровадження сучасних здоров’язберігаючих освітніх технологій. 

– Дотримання розпорядку дня, врахування чергування фізичних, психічних 

навантажень та відпочинку, забезпечення максимального перебування дітей 

на свіжому повітрі, відповідність тривалості сну віку дітей. 

– Підвищення ефективності освітньо-виховної роботи з питань особистої 

безпеки та захисту життя дітей 

– Забезпечення достатньої рухової активності, насиченої  рухливими, 

спортивними іграми, екскурсіями, позитивними емоціями. 

– Проведення  загартувальних процедур, дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог. 

– Організація збалансованого харчування та раціонального питного режиму. 

 Освітні завдання: 

– Спрямування освітньо-виховної  роботи в літній період на інтеграцію 

різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до 

дітей та комплексному вирішенню освітніх завдань визначених Базовим 

компонентом дошкільної освіти . 

– Розвиток  пізнавальних здібностей дошкільнят через  

 ознайомлення дітей з природою влітку, використання епізодичних та 

довготривалих спостережень,  

  пошукову  дослідницько-експериментальну роботу з дошкільниками,  

 засоби  художньої літератури. 



– Збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних видів  

діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-

мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИЧНА  РОБОТА  З  КАДРАМИ 

 

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників 
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Семінар-практикум : 

«Впровадження передового 

педагогічного досвіду щодо 

розвитку креативності 

дошкільнят” 

Заняття1. 

“Осередки для розвитку 

креативності дошкільнят” 

 

 

 

 

вих-методист 

Іващишин Н.В. 

 

 

 

 

 

Консультація для 

педагогів:  

“Портфоліо дошкільника 

як інструмент 

комплексної діагностики 

дитини із ТПМ” 

 

 

 

 

 

Трицецька Л.М. 
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Семінар-практикум 

Заняття 2. 

“Навчально-пізнавальна 

діяльність: сучасні підходи” 

 

 

 

вих.-методист, 

пр. психолог 
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Консультація 

вихователям : “Вимоги 

сучасних програм щодо 

навчання грамоти дітей 

старшого дошкільного 

віку” 
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Семінар-практикум 

Заняття 3. 

“Від загальногрупових до міні-

занять” (моделювання) 

 

 

 

вих-методист, 

всі вих-лі 

 

 

Консультація молодим 

спеціалістам щодо 

підготовки і проведення 

Дня здоров’я та 

спортивних розваг взимку 
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вихователям групи 

раннього віку :  

“Поради вихователям 

щодо сенсорного розвитку 

дітей раннього віку” 
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  Консультація вч-

логопеду, вч-

дефектологу: 

«Діагностика 

результативності 

корекційної роботи з 

дітьми, що мають 

мовленнєві порушення» 

вих.-методист 
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Школа особистісного 

зростання педагога: “Про 

роботу ДНЗ-ів у 2017-

2018н.р.”(інструктивно-

методичний лист МОН  

України від 13.06.2017р. 

№ 1/9-322) 
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Креативний розвиток в грі  

 

 

 

 

Іващишин НВ 

Трицецька ЛМ 

 

 

Школа особистісного 

зростання помічника 

вих-ля: “Роль помічника 

вихователя в освітній 

діяльності з 

дошкільнятами» 

 

 

вих.-методист 
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Диференційований підхід під 

час проведення підгрупових 

занять 

 

 

 

 

Озимко З.К 

 

 

 

Круглий стіл з батьками, 

діти яких не відвідують 

ДНЗ,  педагогами школи і 

дитячого садка: 

«Співпраця ДНЗ і ЗСШ у 

підготовці дошкільнят до 

школи» 
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День відкритих дверей 

Розвиток пізнавальних 

здібностей дошкільнят за 

допомогою конструктора 

СОКО 

 

Домарат О.І 

 

Школа особистісного 

зростання вихователів 

та їх помічників : 

“Комплексний підхід до 

оздоровлення 

дошкільників” 

 

 

 

вих-методист 

ст. медсестра 

інстр. з ф-ри 
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 Школа особистісного 

зростання педагогів та їх 

помічників 

“Інтерактивні методи 

мовленнєвого розвитку 

дошкільнят” 
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 Школа особистісного 

зростання педагога: 

“Переваги та методичне 

підґрунтя інтегрованих 

форм роботи з 

дошкільнятами” 
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  Анкетування “Підсумки 

методичної роботи. 

Самооцінка професійної 

компетентності педагогів” 

 

 

вих.-

методист 

 

 

 

 

 

Блок 2.2. Удосконалення професійної творчості 
 

Робота творчої групи Відповідає Творчі конкурси та огляди Відповідає 

Тема: «Методичний супровід 

тематичних тижнів для групи 

раннього віку» 

Домарат О.І. 

 

  

Засідання 1. 

1.Розприділення обов’язків між 

членами творчої групи 

Гаєвська Р.В. 

 

  

Засідання 2. 

1.Напрацювання методичного 

супроводу освітньої діяльності 

Всі члени тв. 

групи 

  

Засідання 3. 

1.Напрацювання самостійної 

діяльності протягом дня 

Всі члени тв. 

групи 

  



Засідання 4. 

1.Презентація напрацювань 

(моделювання планування 

тематичних тижнів) 

2.Упорядкування та подача 

напрацювань творчої групи в  

методичний кабінет 

Домарат О.І. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2.3. Самоосвіта 

№ ЗМІСТ    РОБОТИ Термін 

виконання  

Відповідальний Примітка  

1. Систематично проводити педгодини, 

спрямовані на визначення системи 

педагогічних впливів, що забезпечують 

підвищення якості освітнього процесу 

Щопонеділка 

 

Завідувач 

Вих-методист 

 

 

2. Складання індивідуальних планів самоосвіти 

та роботи в міжатестаційний період 

До 20.09 Вих-методист, 

педагоги 

 

3. Скласти графік взаємовідвідувань  освітньої 

діяльності 

До 10.09 Вих-методист  

4. Взаємовідвідування освітньої діяльності між 

педагогами ДНЗ та початкової школи  

Протягом року Пр. психолог,  в-лі 

стар. груп 

 

5. Опрацювання методичних рекомендацій 

щодо самоаналізу освітньої діяльності 

жовтень Всі педагоги  

6. Проводити засідання “педчитальні” 

(ознайомлення з новинками періодичних 

1р/м-ць Галичанівська О.С.  



видань та навчально-методичної літератури)  

7. Забезпечити функціонування моніторингу 

якості дошкільної освіти 

протягом року Вих-методист  

8. Ознайомлювати з інструктивно-методичними 

листами та методичними рекомендаціями 

МОН України  

протягом року Вих-методист  

9. Проводити організаційні наради з метою 

ознайомлення з нормативно-правовими 

документами, державними стандартами у 

системі дошкільної освіти 

1р/м-ць Завідувач  

10. Проведення “хвилинок презентації” творчих 

знахідок  

 педагогів, що атестуються; 

 творчої групи педагогів 
Березень 

Лютий, Травень 

Педагоги 

 

 

Іващишин Н.В. 

Вих-методист 

 

11. Забезпечити відвідування педагогами 

методичних об’єднань та семінарів у ДНЗ 

району та міста: 

 МО керівників ДНЗ 

 МО музкерівників ДНЗ 

 МО вч-логопедів та вих-лів 

логопедичних груп 

  

 

 

Цимбало О.Б., 

Гаєвська Р.В. 

Паркасевич М.І. 

Трицецька Л.М 

Воськало С.М. 

Озимко З.К. 

Леньо Р.П. 

 

  МО «Гра дитини. Варіативна 

складова» 

 Домарат О.І. 

Стельмах Л.Р. 

 

  МО пр. психологів  Синяк А.В.  

  МО вих.-ів груп раннього віку 

 МО  “Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі” 

 МО  “Дитина в природному довкіллі” 

 МО «Особистість дитини» 

 МО  “Дитина у світі культури” 

 МО «Дитина в соціумі» 

 Ковалик Н.В. 

Вдович О.С 

Мельник О.М. 

Дяків Н.Ф. 

Галичанівська ОС 

Іващишин Н.В. 

Самоїл С.Ю. 

 

 Проблема, над якою працює педагог: 

 “Організація туризму в ДНЗ” 

 “” 

2013-2018р.р. 

2017-2022р.р. 

Гаєвська Р.В. 

Домарат О.І. 

 

  “Креативні методики зображувальної 

д-сті як засіб корекції мовленнєвих 

порушень” 

2013-2018р.р. Озимко З.К. 

 

  “Виховання креативності особистості, 

її творчого потенціалу в умовах ДНЗ” 

«Проектна діяльність. Проект «Наші 

захисники» 

2013-2018р.р. Іващишин Н.В. 

 



  “Розвиток зв’язного мовлення у дітей-

логопатів засобами ейдетики” 
2013-2018р.р. Трицецька О.М. 

 

  “Екологічні стежини та туризм в ДНЗ” 2014-2019р.р. Вдович О.С.  

  “Нетрадиційні техніки ЗД дітей д/віку” 2014-2019р.р. Стельмах Л.Р.  

  “Патріотичне виховання дошкільнят” 2016-2021р.р. Самоїл С.Ю.  

  “Здоров’я зберігаючі технології в 

ДНЗ” 
2015-2020р.р. Ковалик Н.В. 

 

  “Формування художньо-естетичних 

почуттів при роботі дошкільнят з 

книгою” 

2015-2020р.р. Мельник О.М. 

 

  «Використання інноваційних 

технологій у корекційно-розвивальній 

роботі з дошкільнятами» 

2016-2021р.р. Синяк А.В. 

 

  «Інноваційні підходи до розвитку 

пізнавальної активності дітей із ЗПР» 
2016-2021р.р. Воськало С.М. 

 

  «Загартування та оздоровлення дітей в 

умовах ДНЗ» 
2013-2018р.р. Дубик О.І. (Інст) 

 

  “Розвиток креативності дошкільнят в 

музично-естетичній діяльності” 
2014-2019р.р. Паркасевич М.І. 

 

  “Активізація словника дітей із 

мовленнєвими порушеннями” 
2016-2021р.р. Леньо Р.П. 

 

  “Усна народна творчість як засіб 

словникової роботи” 
2014-2019р.р. Галичанівська О.С. 

 

  “Інтегрований підхід до екологічного 

виховання дошкільнят” 
2015-2020р.р. Дяків Н.Ф. 

 

 

 

Участь  педагогів  у  методоб’єднаннях  району на базі ДНЗ №180 

Назва заходу Рік проведення Участь педагогів Заохочення  

МО муз керівників ДНЗ 1999-2000 н.р. Іващишин Н.В.  

МО вих. логопед. гр. листопад 2000-2001 н.р. Озимко З.К., 

Пітко 

Домарат О.І.  

Оголошено 

подяку 

МО вих. груп ран. віку лютий 2001-2002 н.р. Гаєвська Р.В.  

Тиждень безпеки травень 2001-2002 н.р. Озимко З.К. 

Синяк А.В. 

Паркасевич М.І. 

Гальків О.Р. 

 

МО керівників “Контроль і 

керівництво” 

(проведення педради у рольовій грі 

“Суд”) 

листопад 2002-2003н.р. Гаєвська Р.В. +  

в-лі 

Оголошено 

подяку 

Комплексне вивчення роботи ДНЗ 

МО сф. “Я сам” 

квітень 2002-2003 н.р. 

квітень 2003-2004 н.р. 

Іващишин Н.В. 

Синяк А.В. 

Оголошено 



Паркасевич М.І. 

Гаєвська Р.В. 

подяку 

МО християнське вих-ня вересень 2004-2005 н.р. Волощак Г.І, 

Леньо Р.П. 

Паркасевич М.І 

Гаєвська Р.В. 

 

МО пр. психологів 2005-2006 н.р. Синяк А.В. 

Гаєвська Р.В. 

Домарат О.І. 

Паркасевич М.І. 

Оголошено 

подяку 

МО логопедичних груп листопад 2006-2007н.р. Гаєвська Р.В. 

Синяк А.В. 

Трицецька Л.М. 

Домарат О.І. 

Оголошено 

подяку 

МО вих. І мол. гр. + пр. психологів листопад 2007-2008 н.р. Гаєвська Р.В 

Синяк А.В. 

Іващишин Н.В. 

Озимко З.К. 

Стельмах Л.Р. 

Оголошено 

подяку 

Атестація ДНЗ, МО керівників травень 2008-2009 н.р. Гаєвська Р.В. 

Озимко З.К. 

Волощак Г.І. 

Стельмах Л.Р. 

Іващишин Н.В. 

Домарат О.І. 

Паркасевич М.І. 

Синяк А.В. 

Оголошено 

подяку 

МО вих. І мол. груп І Пол. 2009-2010 н.р. Гаєвська Р.В. Оголошено 

подяку 

МО муз керівників Лютий 2010-2011 н.р. Гаєвська Р.В. 

Паркасевич М.І. 

Синяк А, 

Волощак, 

Домарат, Самоїл 

 

МО вихователів сфера «Я сам» Грудень 2011-2012 н.р. Волощак Г.І. 

Стельмах Л.Р 

Мельник О.М. 

Паркасевич М.І. 

Гаєвська Р.В. 

Оголошено 

подяку 

МО вч-логопедів, вих-в логопед. груп Березень 2013р. Трицецька Л.М. 

Озимко З.К. 

Паркасевич М.І. 

Синяк А.В. 

Гаєвська Р.В. 

Волощак Г.І.-

матеріал 

Стельмах Л.Р.-

Оголошено 

подяку 

Грамоти ДНЗ 

Примітка-

Воськало С.М.-

не виконано! 



матеріал 

МО «Особистість дитини» (он лайн) Лютий 2014р. Дяків Н.Ф 

Іващишин Н.В. 

Озимко З.К. 

Синяк А.В. 

Гаєвська Р.В. 

Оголошено 

подяку 

МО «Дитина у світі культури» Грудень 2014р. Музеї – Гаєвська 

Р.В. 

Оголошено 

подяку 

Показовий День Безпеки і ЦЗ Травень 2015р. Гаєвська Р.В 

Синяк А.В. 

Премія 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік відвідування педпрацівниками ДНЗ №180 

методичних об’єднань на 2017-18 рік 

 

№ Прізвище, ініціали педагогів посада 
МО 

М-ць Яке обрали Яке 

відвідує 

1. Цимбало Оксана Богданівна Завідувач керівників   

2. Вдович Ольга Степанівна Вих-ль «У св. природи»   

3. Леньо Романія Петрівна Вих-ль Вих. логоп. гр   

4. Воськало Світлана Миколаївна Вч-дефектолог Вч-логопедів   

5. Гаєвська Руслана Володимирівна Вих-методист Керівників   

6. Галичанівська Оксана Степанівна Вих-ль «Особ. дит»   

7. Дубик Олександра Ігорівна Вч-логопед, інс «Особистість  

дитини» 

  

8. Домарат Оксана Іванівна Вих-ль «Гра дитини»   



9. Дяків Наталя Федорівна Вих-ль «Дит. у світі 

природи» 

  

10. Іващишин Наталя Володимирівна Вих-ль «Дит. у св. 

культури» 

  

11. Ковалик Наталя Василівна Вих-ль Вих. ран. віку   

12. Стельмах Любомира Романівна Вих-ль Дит. в сенсор   

13. Мельник Ольга Михайлівна Вих-ль Дит. в сенсор   

14. Озимко Зоряна Казимирівна Вих-ль Вих. логоп. гр   

15. Паркасевич Мар’яна Іванівна Муз керівник музкерівників   

16. Самоїл Стефанія Юріївна Вих-ль «Дит в соц.»   

17. Синяк Анжела Володимирівна Пр. психолог Пр. психологів   

18. Трицецька Олександра Михайлівна Вч-логопед Вч-логопедів   

      

      

 

 

 

 

Блок 2.4. Педагогічні ради 

М-ць Зміст  педради Форма роботи Відповідальний 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

“Про завдання діяльності ДНЗ в 2017-

2018н.р.” 

  

1. Аналіз результатів роботи за минулий рік та 

основні педагогічні проблеми і завдання 

педагогічного колективу на 2017 – 2018 навч. 

рік. 

інформаційний 

виклад 

 

Цимбало О.Б. 

2. Проблемний аналіз роботи дошкільного 

навчального закладу в літній оздоровчий 

період.   

аналітична довідка Гаєвська Р.В 

3.Презентація та затвердження річного плану 

роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р. 

презентація, 

схвалення річн. пл. 

методист, педагоги 

4. Про нормативно-методичне забезпечення 

організації освітнього процесу: 

-  обговорення: програм та посібників для 

використання в навчально-виховному процесі; 

- затвердження: форм планування освітньо-

виховної роботи 

- про перспективні плани роботи спеціалістів 

та плани самоосвіти педагогів  

обговорення та 

затвердження 

методист, педагоги 



Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

“Креативний розвиток дошкільнят у грі”   

1. Про виконання рішень попередньої педради Інформ. виклад завідувач 

2. Креативна д-сть педагога та дітей протягом 

дня 

Методичні 

рекомендації 
вих-методист 

3. Д/ігри та вправи щодо розвитку 

креативності дітей д/віку. Ігри з дорослими 

З досвіду роботи 

Банк ідей 
Іващишин Н.В. 

Озимко З.К. 

4. Креативний розвиток дошкільнят за 

допомогою ейдетичних прийомів 

Інформ. виклад Трицецька Л,М. 

5.Результативність роботи з креативного 

розвитку дошкільнят у грі 

Довідка за 

результатами 

тематичного 

вивчення 

вих-методист 

 

М-ць Зміст педради Форма роботи Відповідає 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

 

 

 

 

 



С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

 

 

 

 

 

 

 
Л

Ю
Т

И
Й

 

“Інтеграція різних видів д-сті дошкільнят 

щодо їх сенсорно-пізнавального розвитку в 

ДНЗ” 

  

1.Аналіз виконання рішень попередньої 

педради. 

Інформація завідувач 

2.Впровадження цікавих форм і методів 

сенсорно-пізнавального розвитку дошкільнят 

Банк ідей Гаєвська Р.В. 

3.СОКО- конструктор для інтелектуального 

розвитку. Конструювання як засіб розвитку 

креативності 

Обмін досвідом Озимко З.К. 

Стельмах Л.Р. 

4.Створення умов для роботи з дітьми щодо їх 

сенсорного розвитку в групах комп. типу 

За результатами 

тем. вивчення 

вих-методист 

 

 

 

 

 

 

М-ць Зміст  педради Форма роботи Відповідальний 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

 

 

  



К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 
   

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

«Підведемо підсумки»   

1. Аналіз виконання рішень попередньої 

педради 

Інформаційний 

виклад 

Завідувач 

2. Аналіз роботи ДНЗ за 2017-2018н.р. 

Пріоритетні напрямки роботи на наступний н. 

рік 

 Вих.-методист 

3. Результати моніторингу показників 

компетентності дошкільнят 

Кольорограма Вих.-методист 

4. Результативність корекційно-відновлюваної 

роботи у групах компенсуючого типу 

Звіти спеціалістів за 

результ. комплексн. 

монітор. 

пр. психолог, вч-

логопед, в-лі сан. 

гр. 

5. Рівень готовності дітей 6 р. життя до 

навчання в школі 

 вч-дефектолог 

вих.-методист 

 

 

 

 

 

Блок 2.5. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі 

міста та області 

 

План заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних 

працівників у  навчальному році 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відміт

ка про 

викон

ання 

1 Внесення коректив до перспективного плану 

проходження атестації та підвищення кваліфікації 

Вересень вих.-методист  



педагогічними працівниками (за потреби)  

2 Ознайомлення педагогічних працівників з 

нормативно-правовими актами з питань атестації 

педагогічних працівників 

Вересень завідувач  

3 Видання наказу про створення атестаційної комісії 

та затвердження її складу 

до 20 вересня завідувач  

4 Подання до атестаційної комісії списку 

педагогічних працівників, які підлягають черговій 

атестації, із зазначенням результатів попередньої 

атестації та даних про проходження підвищення 

кваліфікації 

до 10 жовтня завідувач  

5 Оформлення подань до атестаційної комісії 

навчального закладу про проведення позачергової 

атестації певних педагогічних працівників з метою 

присвоєння їм кваліфікаційних 

категорій/педагогічних звань 

до 10 жовтня завідувач або 

педагогічна 

рада 

 

6 Оформлення заяв педагогів про проходження 

позачергової атестації, перенесення терміну 

атестації тощо 

до 10 жовтня педагоги, голова 

атестаційної 

комісії 

 

7 Оформлення стенда з питань атестації Жовтень вихователь-

методист 

 

8 Розгляд документів, поданих до атестаційної 

комісії; ухвалення рішення щодо перенесення 

терміну атестації (якщо є відповідні заяви 

працівників); затвердження списку педагогічних 

працівників, які атестуються, графіка роботи 

атестаційної комісії; доведення графіка проведення 

атестації до відома осіб, які атестуються, під підпис 

до 20 жовтня члени 

атестаційної 

комісії 

 

9 Підготовка матеріалів щодо результативності 

роботи педагогічних працівників, які атестуються, 

у міжатестаційний період 

до 15 березня члени 

атестаційної 

комісії 

 

10 Випуск методичних бюлетенів, розроблення 

пам’яток, порад для педагогічних працівників 

 

вересень–

березень 

вихователь-

методист 

 

11 Підготовлення необхідних форм документів для 

проведення атестації педагогічних працівників 

(бланки атестаційних листів установленого зразка, 

бюлетені для таємного голосування тощо) 

Листопад члени 

атестаційної 

комісії 

 

12 Вивчення рівня компетентності дітей у всіх сферах 

життєдіяльності; тестування педагогічних 

працівників для об’єктивного оцінювання їхньої 

роботи тощо 

з 20 жовтня до 

15 березня 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

13 Відвідування занять, інших форм роботи з дітьми, 

які проводять педагогічні працівники, що 

атестуються 

з 20 жовтня до 

15 березня за 

графіком 

члени 

атестаційної 

комісії 

 

14 Ознайомлення з даними про участь педагогічних 

працівників у роботі методичних об’єднань, 

фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з 

організацією освітньої роботи 

до 15 березня члени 

атестаційної 

комісії 

 

15 Анкетування батьків, педагогічних працівників для 

визначення рейтингу працівників, які атестуються 

січень–лютий практичний 

психолог 

 



16 Подання до атестаційної комісії характеристик 

діяльності педагогічних працівників у 

міжатестаційний період 

до 1 березня завідувач  

17 Ознайомлення педагогічних працівників з 

характеристиками їхньої діяльності 

не пізніш як за 

10 днів до 

підсумкового 

засідання 

атестаційної 

комісії 

голова 

атестаційної 

комісії 

 

18 Підсумкове засідання атестаційної комісії за графіком до 

1 квітня 

голова 

атестаційної 

комісії 

 

19 Вручення атестаційних листів педагогічним 

працівникам, які атестуються, під підпис 

не пізніше 

трьох днів 

після 

підсумкового 

засідання 

атестаційної 

комісії 

голова 

атестаційної 

комісії 

 

20 Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня 

про присвоєння певним педагогічним працівникам 

кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії», педагогічного звання 

до терміну 

засідання 

атестаційної 

комісії ІІ рівня 

(до 10 квітня) 

голова 

атестаційної 

комісії 

 

21 Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних 

категорій (встановлення тарифних розрядів), 

педагогічних звань.  

 

 

 

 

 

протягом п’яти 

днів після 

підсумкового 

засідання 

атестаційної 

комісії 

завідувач  

22 Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних 

категорій (встановлення тарифних розрядів), 

педагогічних звань до відома педагогічних 

працівників під підпис та подання наказу в 

бухгалтерію для нарахування заробітної плати 

у триденний 

строк після 

видання наказу 

завідувач  

23 Оформлення особових справ педагогічних 

працівників, які атестувалися 

Травень Завідувач, 

вихователь-

методист 

 

24 Моніторинг атестації педагогічних працівників Травень завідувач, 

вихователь-

методист 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективний план проходження атестації та підвищення кваліфікації 

педпрацівників 

 

Прізвище, ініціали 

педагога 
посада категорія Роки  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1.Цимбало О.Б. завід. В. вих-ІІ          

2.Гаєвська Р.В. в-метод. В, зв. “стар. 

вихователь” 
         

3.Воськало С.М. вч-деф. І катег          

4.Синяк А.В. пр. 

психол. 

І катег          

5.Паркасевич М.І. музкер. В          

6.Трицецька О.М. вч-

логоп 

І –деф., 

І -  логоп 

         

7.Вдович О.С. вих-ль Сп,9т.р.          



8.Галичанівська 

О.С. 

вих-ль Сп,9т.р.          

9.Домарат О.І. вих-ль В, зв “Вих-

методист” 
         

10.Іващишин Н.В. вих-ль Вст. вих          

11.Ковалик Н.В. вих-ль Сп,9т.р          

12.Леньо Р.П. вих-ль Сп,9т.р          

13.Мельник О.М. вих-ль Сп,9т.р          

14.Дяків Н.Ф. вих-ль Сп,9т.р          

15.Озимко З.К. вих-ль І катег          

16.Самоїл С.Ю. вих-ль Сп,9т.р          

17.Стельмах Л.Р. вих-ль Сп,9т.р          

18. Дубик О.І. вч-

л,інст 

Сп,          

            

            

            

 

Умовні позначки: 

- курси підвищення кваліфікації 

- атестація 

- відпустка по догляду за дитиною 

- чергова атестація протокольна 

- подані на модульні курси 

- модульні курси почали проходити 

- отримали посвідчення 

- комп’ютерні курси 

- молодий спеціаліст 

- позачергова атестація 

 

 

 

Блок 2.6. Діагностика, моніторингові дослідження 

 

Зміст   роботи Термін Форма відбиття 

та 

узагальнення 

Відповідає Примітка 

1. Проведення обстеження рівня 

розвитку дошкільнят у кожній 

віковій групі 

Жовтень Вхідний 

моніторинг 

педагоги, 

спеціалісти, 

вих.-методист 

 

2. Показники виконання основних 

рухів 

Жовтень Вхідний 

моніторинг 

в-лі груп, вих.-

методист 

 

3.Дослідження  адаптації дітей 

раннього віку до нових умов ДНЗ 

Вересень Діагностичне 

дослідження 

пр. психолог  



4. Психологічне вивчення 

креативності педколективу 

Листопад Діагностичне 

дослідження, 

аналітичний звіт 

до педради 

пр. психолог  

5.  Результативність роботи   за І 

півріччя 

Січень Проміжний 

моніторинг 

всі педагоги  

6. Результативність корекційно-

відновлюваної роботи у групах 

компенсуючого типу 

Квітень Діагностика вч-логопед, 

вч-дефектолог 

 

7. Моніторинг показників 

компетентності дошкільнят  

(результати роботи за ІІ півріччя) 

Травень Підсумковий 

моніторинг, 

кольорограма 

вих-методист, 

в-лі, пр. психол, 

вч-дефект, вч-

логопед,музкер, 

інстр. з ф-ри 

 

8. Креативний розвиток дошкільнят Протягом 

року 

Тематичний  

моніторинг 

вих.-методист  

9. Стан здоров’я дітей Протягом 

року 

Тематичний  

моніторинг 

ст. медсестра, 

лікар 

 

10. Дослідження загального рівня 

психічного розвитку й шкільної 

зрілості під час вступу до ДНЗ і 

школи 

Протягом 

року в міру 

надходження  

запитів 

батьків, 

педагогів, 

адміністрації 

Діагностика пр. психолог  

11. Моніторинг атестації 

педагогічних працівників 

Травень Підсумковий 

моніторинг 

завідувач, 

вих.-методист 

 

 

Розділ 3. Робота методичного кабінету 

М-ць 

м 

Робота педкабінету. Оснащення педпроцесу 
Відповідає 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

Затвердити розклад освітньої діяльності з дітьми, режим усіх 

вікових груп, плани гурткової роботи 

завідувач 

вих-методист 

керівники гуртків 

Внести корективи у перспективний план самоосвіти педагогів вих-методист 

Поновити каталог періодичних видань вих-методист 

Ж
О

В
Т

Е

Н
Ь

 

Підготувати матеріали семінару-практикуму вих-методист 

Скласти пам’ятку тематичного вивчення рівня креативного 

розвитку дошкільнят 

вих-методист 



Упорядкувати дидактичний матеріал щодо креативного 

розвитку дошкільнят. Розробити методичні рекомендації до 

його використання 

тв. група 

Розроблення зразків планування тематичного тижня «Барви 

осіннього міста» 

всі педагоги, вих.-

методист 

Оформити фото колаж «Барви нашого садка» тв. група 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 Оформити виставку новинок методичної літератури на тему: 

“Креативний розвиток дошкільнят” 

вих-методист 

Узагальнити результати тематичного вивчення вих-методист 

Оформити підписку періодичних видань вих-методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-ць Робота педкабінету. Оснащення педпроцесу Відповідає Примітка 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Поповнювати картотеку дидактичних посібників та 

методичної літератури 

вих-методист 

 

Оформлення виставок до тематичних тижнів вих-методист 

творча група 
 

Систематизувати досвід організації туризму 

дошкільнят 

Гаєвська Р.В. 

 



С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

Узагальнити результати підсумкового контролю 

моніторингу за І півріччя 

вих-методист 

 

Поновити картотеку періодичних видань вих-методист 

 

Л
Ю

Т
И

Й
 

Підготовка до Дня відкритих дверей та Дня здоров’я вих-методист, 

творча група 
 

Скласти методичні рекомендації щодо форм роботи 

з батьками з питань креативного розвитку 

дошкільнят за допомогою конструктора СОКО 

вих-методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М-ць Робота педкабінету. Оснащення педпроцесу Відповідає Примітка 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

Узагальнити досвід педагогів, що атестуються вих.-методист 

 

 

Оформлення інформаційних стендів “Розвиваємо 

конструктивні здібності дітей” 

творча група  



Розробити методичні рекомендації вихователям 

щодо використання конструктора СОКО в 

навчально-виховній  роботі 

 

вих-методист  

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 
Поповнити методкабінет методичною літературою 

за  програмою «Українське дошкілля» 

вих.-методист  

Поповнити відеотеку кращих заходів ДНЗ вих-методист, 

творча група 
 

Оформити виставку  “Безпечний дивосвіт” Озимко З.К. 

творча група 
 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Розробити заходи та оформити звіти проведення 

тематичних тижнів: безпеки дитини, правової освіти 

вих.-методист  

Розробити методичні рекомендації щодо проведення 

літнього оздоровлення дошкільнят 

вих.-методист  

Поповнення методичного фонду наочно-

дидактичними посібниками, новими розвивальними 

іграшками, атрибутами до рольових ігор, 

аудіовізуальними засобами тощо 

вих.-методист 

вих.-лі груп 

батьки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4. Організаційно-педагогічна робота 

Блок 4.1. Робота з батьками  



М-ць Форми роботи Відповідає Примітка  

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

Групові батьківські збори: 

«Особливості розвитку та завдання на навчальний 

рік». 

 

пр. психолог, 

вих.-лі 

 

 

Консультації спеціалістів у період адаптації: “Як 

допомогти малюку адаптуватись до нових умов” 

пр. психолог 

вч-дефектолог 

вч-логопед 

 

 

День здоров’я- остання п’ятниця місяця інстр. з ф-ри, в-

лі 
 

 Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

Загально-садкові б/збори: 

1. Сучасні підходи до дошкільної освіти. Інновації 

в роботі ДНЗ№180. 

 

Завідувач 
 

2. Напрямки роботи ДНЗ на навчальний рік  вих.-методист 

 
 

3. Звіт Батьківської Ради за 2016-2017н.р.Вибори 

складу Батьківської Ради. 

голова БР  

Скринька довіри до завідувача завідувач-батьки  

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

День відкритих дверей (День дошкілля) всі  

Робота Центру допомоги сім’ї (за планом) пр. психолог  

 

 

 

 

 

М-ць Форми роботи з батьками Відповідає Примітка  



Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Групові батьківські збори: 

“Працюємо разом над розвитком креативності 

дошкільнят. Ігри з дорослими” 

в-лі всіх груп 

 

 

Круглий стіл з батьками, діти яких не відвідують 

ДНЗ,  педагогами школи і дитячого садка: 

«Дошкільна освіта – кожній дитині» 

пр. психолог   
С

ІЧ
Е

Н
Ь

 

Організація роботи «Педагогічної вітальні» для 

батьків вихованців старшого д/віку з питань 

підготовки дітей до школи 

вих.-методист 

пр. психолог 

вих.-лі груп 

ст. д/віку 

 

Оформити стенд: “Ви запитували – ми 

відповідаємо” за запитаннями зі скриньки довіри 

вих-методист  

Л
Ю

Т
И

Й
 

15. День відкритих дверей всі  

Бібліотечка матері і дитини (щочетверга 14.00-

18.00) 

вих.-методист  

Школа активних мам – спільний пошук форм 

співпраці з батьками, діти яких не відвідують ДНЗ 

вих.-методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М-ць Форми роботи з батьками Відповідає Примітка  

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

Групові батьківські збори: 

“Ігри та іграшки наших дітей” 

в-лі  

гр. раннього 

та мол. д/віку 

 

 

“Портрет ідеального першокласника” гр. стар. 

д/віку 
 

Акція “Зелена хвиля” в-лі  

Скринька довіри до медпрацівника ст. медсестра  

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

Загально-садкові б/збори: 

1. Підведемо підсумок 

 

завідувач 
 

2. Звіт роботи Батьківської ради ДНЗ голова БР  

3. Про оздоровлення влітку вих-методист, 

м/с 
 

4. Результати дослідження загального рівня 

психічного розвитку й шкільної зрілості перед 

вступом до школи  

пр. психолог  

Робота Центру допомоги сім’ї: “Завтра в школу” пр. психолог  

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

15-День відкритих дверей. Всесвітній день сім’ї всі  

30-День добрих справ (спільна підготовка до 

літнього оздоровлення) 

всі  

 

 

 



Блок 4.2.  Загальні  заходи  для  дітей 

№ Назва заходу Термін Відповідальний Примітка 

1. Проведення Тижнів фізкультури та 

спорту у вигляді спортивно-

валеологічних шоу, ігор, конкурсів, 

розваг 

Щоквартально Всі педагоги  

2. Організація Дня туризму: «Стежками 

рідного краю» – туристичних походів 

за межі ДНЗ, по видатних місцях смт. 

Рудно 

06.05 Всі педагоги  

3. Організація та проведення  

 Днів здоров’я 

 

1р/м-ць 

 

Всі педагоги 
 

 Фізкультурних свят 2р/рік 

 

  

 Спортивних розваг 1р/м-ць   

 Дня опери та балету(до 

Всесвітнього Дня музики) 

Жовтень Музкерівник  

 Дня дошкільника 03.11 Музкерівник  

 Дня креативної діяльності 

дошкільнят 

День Св. 

Валентина 

Музкерівник, 

вих.-лі 
 

 Дня театру(до Всесвітнього 

Дня театру) 

Березень Музкерівник  

 Дня правових знань(до 20-ї 

річниці ратифікації Україною 

Конвенції про права дитини) 

 Всі педагоги  

 Спільного святкування 

Нового року (педагоги, 

меценати) 

Грудень Вих.-методист, 

Голова ПК 
 

4. Конкурс малюнків на асфальті 

«Щасливе дитинство»(до Дня 

захисту дітей) 

01.06 В-лі груп  

5. Спільне святкування Дня захисту  

дитини 

01.06 Вих.-методист, 

в-лі груп 
 

6. Спільне святкування Дня 

Незалежності України 

 

24.08 Музкерівник  

 

 

 

 

 

 

 

 



Блок 4.3. Взаємодія закладу з установами, організаціями 
 

План 

комплексних заходів для забезпечення пожежної безпеки 

на 2017-2018 навчальний рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Приміт

ка 

1 Провести перевірку стану пожежної 

безпеки навчальних, підсобних та інших 

приміщень, усунути виявлені недоліки; 

зробити відповідні записи у журналі 

оперативного контролю 

Щоквартально Завідувач, завгосп  

2 Перевірити: 

- стан забезпечення пожежними 

гідрантами та їх справність; 

- стан освітлювальної електромережі та 

електроустаткування; 

- наявність та справність первинних 

засобів пожежогасіння. 

Результати перевірки оформити актом 

До   01.09     Завгосп, робітник 

по обслуговуванню 

 

3 Перевірити стан евакуаційних шляхів та 

системи оповіщення на випадок 

надзвичайних ситуацій  

До   01.09     завідувач  

4 Ретельно перевірити  системи вентиляції та 

кондиціювання повітря, кухонні печі  

До   01.09.     Робітник по 

обслуговуванню 

 

5 Провести повторний протипожежний 

інструктаж на робочому місці (разом із 

повторним інструктажем з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності) з усіма 

працівниками та зробити відповідні записи 

у журналі реєстрації інструктажів з питань 

пожежної безпеки 

До   10.09     Завгосп, вих.-

методист 

 

6 Провести технічний огляд внутрішніх 

пожежних кранів, перевірити їх справність 

шляхом пуску води. Результати перевірки 

внести до журналу технічного 

обслуговування 

Двічі на рік 

 

завгосп  

7 Контролювати роботу добровільної 

пожежної дружини 

Постійно завідувач  

8 Переглянути та поновити нормативні акти 

дошкільного закладу з питань пожежної 

безпеки:  

До початку навч. 

року 

завгосп  

9 Посилити контроль за дотриманням 

протипожежного режиму в дошкільному 

закладі. Забезпечити справність приладів 

Постійно Відповідальні за 

дотримання 

протипожежного 

 



№ 

з/п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Приміт

ка 

опалення, електроустановок, 

технологічного обладнання, внутрішнього 

та зовнішнього протипожежних 

водопроводів 

стану приміщень 

10 Провести практичні заняття щодо 

відпрацювання з працівниками 

евакуаційних заходів на випадок 

виникнення пожежі 

05.09 

22.12 

04.05 

Керівник ланки 

евакуації 

 

11 Організовувати чергування працівників під 

час проведення свят чи інших масових 

заходів 

Постійно під час 

масових заходів 

завідувач  

12 Забезпечити приміщення дошкільного 

закладу відповідними знаками безпеки 

згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 

До   01.09 .     завгосп  

13 Здійснювати вибірковий ремонт системи 

освітлення дошкільного закладу 

Протягом року     Робітник по 

обслуговуванню 

 

14 Поставити вогнетривкі двері до щитової До кінця жовтня Завідувач, робітник 

по обслуговуванню 

 

15 Здійснювати періодичні огляди 

вогнегасників. У разі негативних 

результатів огляду, закінчення гарантійного 

терміну експлуатації, після застосування за 

призначенням направити відповідні 

вогнегасники на ПТОВ 

Щомісяця Відповідальний за 

пожежну безпеку-

Прус ЛЯ 

 

 

16 Організувати зустріч дошкільників з 

працівниками пожежної охорони 

Під час Тижня 

пожежної 

безпеки 

завідувач  

17 Провести Тиждень безпеки дитини травень вих-методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 5. Адміністративно – господарська робота 

 

Блок 5.1. Створення розвивального життєвого простору дитини 

 

№ Заходи Термін Відповідає 

1. Комплектування груп на новий навчальний рік до 01.09 завідувач 

2. Обстеження стану освітлення, меблів, їх відповідність 

санітарно-гігієнічним нормам, готовності закладу до 

нового навчального року 

вересень завгосп 

3. Заміна дверей запасного виходу жовтень робітник з 

обслуговування 

4. Придбання пісочниці жовтень завгосп 

5. Ремонт підлоги павільйону листопад робітник з 

обслуговування 

5. Інвентаризація матеріальних цінностей листопад матеріально 

відповідальні 

7. Заміна дверей в щитову листопад завгосп 

 

8. Поповнення матеріальної бази ДНЗ  протягом року матер. відповід. 

9. Підготовка ДНЗ до зимового періоду: 

- утеплення вікон, дверей; 

- ревізія опалювальної системи; 

- придбання піску для посипання доріжок 

жовтень-листопад завгосп, 

колектив 

10. Здійснення контролю за використанням електроенергії, 

газу, води 

постійно завгосп 

11. Організація рейдів по прибиранню території, 

облаштуванню клумб, газонів, “українського дворика” 

1р/кв завгосп 

12. Аналіз витрат коштів за рік грудень завідувач 

13. Придбання двомісних ліжок в санаторну групу І кв. завгосп 

14. Облагородження території, придбання декоративних 

кущів 

березень завгосп 

15. Ремонт даху березень-квітень завгосп 

16. Капітальний ремонт логопедичної групи ІІІ кв. завгосп, 

робітник з 

обслуговування 

17. Підготовка території до літнього оздоровлення травень всі, завгосп 

 

 

 



Блок 5.2. Загальні збори (конференції) колективу, рада дошкільного 

навчального закладу, виробничі наради 

 

№ Зміст  роботи Термін Відповідає Примітка  

Загальні збори колективу ДНЗ, батьків, громадськості 

1. 

 

1. Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ в 

новому навчальному році 

2. Про батьківські комітети груп, 

встановлення терміну дії їхніх повноважень  

3. Обрання голови та членів Батьківської 

Ради  

4. Затвердження плану роботи Ради закладу 

 

вересень завідувач  

2. 1. Звіт керівника закладу перед 

громадськістю про результати роботи за 

навчальний рік 

2. Звіт голови Ради про участь у розвитку 

закладу та вдосконалення навчально-

виховного процесу 

травень Завідувач, голова 

Ради ДНЗ 

 

Рада  дошкільного  навчального закладу 

1. 1. Шляхи надання допомоги педколективу 

закладу в реалізації дошкільної освіти 

2.  Розгляд звернень учасників навчально-

виховного процесу з питань роботи ДНЗ 

Вересень Голова Ради ДНЗ  

2. 1. Виконання рішень загальних зборів 

закладу 

2. Зміцнення матеріально-технічної бази 

ДНЗ 

 

 

Грудень Голова Ради ДНЗ  

3. 1. Звіт голови Ради за навчальний рік 

2. Розгляд і обговорення спільно з 

адміністрацією плану роботи Ради на літній 

період та наступний навчальний рік 

 

 

 

Травень Голова Ради ДНЗ  

 

 



 

 

 

№ п/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 
відповідає примітка 

Виробничі наради    

1. 

1.1. Про адміністративно-господарську роботу ДНЗ 

на новий навчальний рік. 

1.2. Про результати  підготовки до нового 2017-

2018н 

1.3.Про затвердження графіків роботи усіх служб 

закладу. 

1.4. Про виконання правил внутрішнього трудового 

розпорядку дня. 

1.5. Про охорону праці на робочому місці. 

1.6. Про підготовку закладу до осінньо-зимового 

періоду. Технічний стан дошкільного закладу. 

1.7. Про організацію харчування дітей у закладі. 

04.09 

 

 

 

завідувач 

  

 

завідувач 

  

  

завідувач 

 відповід. за ОП 

  

завгосп 

медсестра 

 

2. 

2.1. Про дотримання техніки безпеки в групах і на 

ділянках. 

2.2. Виконання приписів з пожежної безпеки та 

питання техніки безпеки серед дітей. 

2.3. . Про підвищення дієвості та впливу заходів з 

фізичної культури на здоров’я дошкільників. 

 

листопад 

завідувач 

  

 методист 

 

 

лікар, медсестра 

  

  

 

  

  

  

3. 

3.1. Про результати аналізу захворюваності за 2017 

рік. Визначення факторів, що сприяють  

захворюваності та заходів щодо її зниження . 

3.2. Про організацію харчування дітей в закладі. 

Виконання норм.  

3.3.Обговорення та затвердження графіку відпусток. 

3.4. Звіт адміністрації про виконання колективного 

договору. 

3.5. Підсумки роботи з цивільного захисту у 2017р.р. 

та основні завдання на 2018р.р. 

 

січень 

 

Медсестра, лікар 

Завідувач 

  

 Голова ПК 

завідувач 

  

завідувач 

  

 

4. 

4.1. Про завдання колективу закладу на літню 

оздоровчу кампанію. 

4.2. Про виконання санітарного режиму в літній 

період. 

4.3. Про підвищення відповідальності працівників за 

охорону життя та здоров’я дітей в літній період. 

4.4. Про проходження медичного обстеження 

працівниками закладу. 

4.5. Організація харчування дітей влітку. 

травень 

 Завідувач вих.-

методист 

 медсестра 

  

завідувач 

  

 медсестра 

  

медсестра  

 



Блок 5.3.  Інструктажі 

 

Зміст  роботи Термін Відповідає Примітка 

Інструктажі з питань охорони праці:    

 вступний при прийомі на 

роботу 

завідувач  

 первинний протягом року завгосп-для 

обслуговуючого 

персоналу,  

 

 повторний 1р/6міс(вересень, 

березень) 

вих.-методист-для 

педагогів 

 

 повторний на роботах з підвищеною 

небезпекою 

1р /3 м-ці завгосп  

 позаплановий при потребі завгосп  

 цільовий разові роботи або 

ліквідація аварій 

завгосп  

Інструктажі з питань пожежної безпеки:    

 вступний при прийомі на 

роботу 

завідувач  

 повторний не менше 1р в рік 

(вересень) 

завгосп  

 позаплановий 

 

напередодні 

Новорічних свят, 

на вимогу 

пожежних 

інспекторів 

завгосп, вих.-

методист 

 

Перевірка знань з питань охорони праці жовтень комісія  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 

М-

ці 
Зміст контролю Форма контролю Група 

Форма 

відбиття і 

узагальнення 

Відповідає 

  
В

Е
Р

Е
С

Е
Н

Ь
 Готовність ДНЗ до нового 

навчального року 
тематичний всі довідка, наказ 

завідувач, м/с, 

методист, 

завгосп 

Відповідність документації 

педагогів “Інструкції про 

ділову документацію” 

попереджувальний всі 
інформація на 

педгод. 
методист 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  

 

Оснащення осередків для 

розвитку креативності 

дошкільнят 

оглядовий всі 
інформація до 

педради 
методист 

Готовність педагогів до 

роботи 
оперативний  

інформація на 

педгод 

завідувач 

вих.-методист 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  

Креативний розвиток 

дошкільнят у грі 
тематичний сер. д/вік 

довідка, наказ 

до педради 

завідувач, 

методист 

Реалізація завдань 

креативного розвитку 

дошкільнят за допомогою 

конструктивної діяльності 

оперативний мол. д/вік 
інформація на 

педгод 
завідувач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 

М-

ці 
Зміст контролю Форма контролю Група 

Форма 

відбиття і 

узагальнення 

Відповідає 

  
Г

Р
У

Д
Е

Н
Ь

 

Планування освітньої 

роботи за програмою 

“Українське дошкілля” 

параметричний 

аналіз всі 
методичні 

рекомендації 
вих-методист 

Інноваційні підходи в 

організації підгрупових 

занять 

оглядово-

оперативний сер. гр 
інформація на 

педгод. 
завідувач 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

Стан роботи з ТБ та БЖ вибірковий всі 
інформація до 

вироб. наради завідувач 

Планування індивідуальної 

роботи з дітьми 
вибірковий всі 

інформація на 

педгод 
вих.-методист 

Л
Ю

Т
И

Й
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

Сенсорний розвиток 

дошкільнят груп компенс. 

типу у конструктивній 

діяльності 

тематичний 

ЗПР, 

логопедич

на 

довідка до 

педради 
вих-методист 

Проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів у 

режимі дня 

попереджувальний мол. д/вік 
інформація на 

педгод 
завідувач 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 

М-

ці 
Зміст контролю Форма контролю Група 

Форма 

відбиття і 

узагальнення 

Відповідає 

  
Б

Е
Р

Е
З

Е
Н

Ь
 

Предметно-розвивальне 

середовище у групі 

раннього віку 

попереджувальний “Курчатко” 
інформація до 

відома 
завідувач 

Організація туризму 

дошкільнят, робота в міні-

музеях 

оперативний всі 
параметричний 

аналіз 

завідувач, вих-

методист 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  

Результативність 

корекційно-відновлюваної 

роботи у групах компенсую 

чого типу 

персональний 

самоконтроль 
логопедичні, 

санаторна 

індивід. картки 

розвитку, звіти 

до педради 

пр. психолог, 

вч-логопед, 

вч-дефектолог 

в-лі сан. гр. 

Аналіз виконання завдань 

програми “Українське 

дошкілля” 

параметричний 

аналіз всі 
методичні 

рекомендації 
вих.-методист 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

Рівень готовності дітей 6 р. 

життя до навчання в школі комплексний 
старший 

д/в 
довідка, наказ 

до педради 

завідувач, вих-

методист 

Створення умов для 

формування навичок 

безпечної поведінки у дітей 

вибірковий всі 

інформація до 

проведення 

Тижня 

безпеки 

вих-методист 

 

 

 

 

 

 

 

 



Систематичний контроль за охороною життя і здоров’я дітей 

Зміст контролю 
Форма 

контролю 
Група 

Форма 

відбиття і 

узагальнення 

Відповідає 

1. Виконання інструкції з охорони 

життя і здоров’я дітей 

2. Результати медичного огляду 

дітей 

3. Організація харчування 

4. Виконання режиму дня 

5. Виконання санітарно-

гігієнічного режиму 

питання 

постійного 

контролю 

Всі групи Інформація на 

виробничі 

наради 

 

Завідувач 

Вих.-методист 

Ст. м/с, лікар 

 

1. Аналіз захворюваності дітей 

2. Виконання натуральних норм 

харчування 

3. Батьківська плата 

4. Проведення спортивних розваг 

питання, що 

контролюються 

1 раз на м-ць 

 

Всі групи Аналіз на 

виробничу 

нараду та 

педгодину 

 

Ст. м/с 

Завідувач 

 

Вих.-методист 

1.Аналіз захворюваності дітей за 

квартал 

2.Результативність роботи з 

дітьми 

питання, що 

контролюються 

1 раз/квартал 

Всі групи Аналіз на 

нараду при 

завідувачці та 

моніторинг 

Ст. м/с 

 

Всі педагоги 

 

1.Створення умов для фізичного 

вих.-ня 

2.Підготовка,проведення ранкової 

гімнастики, загартування 

3.Рухова активність дітей 

протягом дня 

4.Організація рухливих і 

спортивних ігор 

5.Сформованість культурно-

гігієнічних навичок 

6.Аналіз навичок та умінь дітей 

при виконанні основних рухів 

7.Аналіз проведення 

фізкультурних занять з дітьми 

питання 

оперативного 

контролю, 

медико-

педагогічний 

контроль 

Всі групи Картки аналізу Завідувач, 

Вих.-методист 

Ст. медсестра 

лікар 

 

 

 

 



Погоджено                                                                        Затверджую 

Директор ЗСШ№74 м. Львова                         Завідувач ДНЗ №180 м. Львова 

___________Юрків М.Ф.                                    ___________Цимбало О.Б. 

«      »____________20___р.                               «      »____________20___р. 

 

 

План спільної роботи ДНЗ №180 та ЗСШ №74 

на 2017-2018н.р. 

М-ць Форми співпраці  ДНЗ і школи Відповідає Примітка 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

 

Погодити план спільної діяльності ДНЗ №180 

та ЗСШ №74 

 

Відвідати з вихованцями старших груп свято 

Першого дзвоника 

 

Використовувати в освітній роботі читання 

творів про школу, бесід, розгляд ілюстрацій, 

сюжетно-рольових ігор 

 

 

завідувач 

 

 

в-лі груп ст. д/віку 

 

 

педагоги 

 

 

 

 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

 

 

Міні-служба Божа біля садкової каплички. 

Празник Віри, Надії, Любові (спільна участь 

дітей, школярі, вчителів, батьків) 

 

З метою мотиваційної готовності старших 

дошкільнят до навчання в школі ввести цикл 

занять «Я йду в школу» 

 

 

 

 

 

завідувач 

 

 

 

пр. психолог 

 

 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

 

 

День відкритих дверей для батьків, вчителів, 

школярів на День дошкілля. Спільне 

проведення свята. 

 

Створювати умови для розгортання дітьми 

творчої гри «Школа»  

 

 

 

 

 

 

вих-методист, 

творча група 

 

 

вих.-лі груп 

 



М-ць Форми співпраці  ДНЗ і школи Відповідає Примітка 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

 

Співпраця театральної студії школи і ДНЗ 

“Святий Миколай іде!” 

 

 

Круглий стіл: “Підготовка дітей до навчання в 

школі – спільна справа ДНЗ, сім’ї  та школи” 

 

 

 

 

 

 

 

вч. музики, 

музкерівник 

 

 

вих-методист, пр. 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л
Ю

Т
И

Й
 

 

 

День відкритих дверей “Вибір професії” для 

старшокласників  

 

 

 

Співпраця психологічної служби ДНЗ і ЗСШ 

№74 

 

 

 

 

 

пр. психолог, 

вих-методист  

 

 

 

Пр. психологи ДНЗ 

і ЗСШ №74 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

М-

ць 
Форми співпраці  ДНЗ і школи Відповідає Примітка 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 

 

Взаємовідвідування занять і уроків щодо 

мовленнєвого та креативного розвитку 

дітей(протягом року) 

 

 

Акція “Зелена хвиля” (облаштування 

квітників) 

 

 

 

 

 

 

адміністрація, 

педагоги 

 

 

 

завгосп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

            

 

 

 

 

 

Співпраця медичної служби в огляді дітей 

ст. д/віку лікарями-спеціалістами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. м/с, лікар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

    

 

 

 

Участь вчителів у святі “Прощавай, садок 

дитячий” 

 

 

Зустріч вчителів початкових класів з 

батьками вихованців 

 

 

 

завідувач, завуч 

початкової школи 

 

 

завідувач, завуч 

початкової школи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


