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РОЗДІЛ 1 

1.1. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу 

за 2016 – 2017 н. р. 

Дошкільний навчальний заклад № 30 у своєму складі має 6 вікових груп: 5 – 

дошкільного віку, 1 – раннього віку, всі групи загального розвитку. Дитячий 

контингент налічує 202 особи, з них  32 - раннього віку, 170 – дошкільного. 

Заклад укомплектовано педагогічними кадрами.  

 

Аналіз  статистичних  даних  складу  педагогічного  колективу    

Кількісний склад педагогічних кадрів ДНЗ № 30 

 

Кількість  Освіта  

вища середня 

спеціальна 

Навчаються 

кількість % кількість % кількість % 

16 11 68.8 4 25 1 6.2 

Якісний склад педагогічних кадрів ДНЗ № 30 

 

0
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4,5

2016-2017

спеціаліст вищої 
категорії
спеціаліст І категорії

спеціаліст ІІ категорії

спеціаліст

9 т. розряд

8 т. розряд

педагогічні звання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Стаж педагогічної діяльності працівників ДНЗ № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація освітньо-виховного процесу дошкільного навчального закладу № 

30 в 2016 - 2017 н. р. здійснювалась згідно з Національною доктриною розвитку 

освіти в Україні, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Базовим компонентом дошкільної освіти і була спрямована на реалізацію завдань 

накреслених річним планом навчально-виховної роботи на 2016-2017 н.р.: 

створення безпечних умов для охорони життя і збереження здоров’я дітей 

раннього та дошкільного віку; впровадження нових форм та методів на виховання 
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у дітей патріотизму, ціннісного ставлення до рідної землі та українського народу, 

зумовлених БК дошкільної освіти; забезпечення системного підходу до музичного 

виховання, шляхом створення розвивального середовища та налагодження 

системи співпраці з педагогами, дітьми і батьками; формування у вихованців 

навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими дітьми, дорослими людьми; 

розкриття в дитині навколишнього предметного світу духовних і матеріальних 

цінностей як частини загальнолюдської культури і в процесі пізнання формування 

відповідної поведінки (економічне виховання); а серед засобів освітнього впливу 

на дитячу особистість – творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-

будівельна, театралізація, драматизація), а також художня література (фольклор, 

авторські твори) і робота з дитячою книжкою, побудову навчально-виховного 

процесу на засадах розвивальної педагогіки, спрямованої на раннє виявлення та 

найбільш повне розкриття потенціалу (здібностей) у дітей, з урахуванням їх 

вікових та психологічних особливостей, превентивного виховання в системі 

освіти дошкільного навчального закладу. 

Проаналізувавши  рік, що минув, можна сказати, що він був плідним. 

Методична робота в ДНЗ № 30 протягом 2016 - 2017 навчального року була 

спрямована на підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, 

розвиток творчого потенціалу кожного члену педагогічного колективу, а відтак — 

на досягнення позитивних результатів у вихованні, розвитку та навчанні дітей, 

оптимізації освітньо-виховного процесу. 

Зміст методичної роботи в закладі будувався на основі державних документів про 

освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, 

інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи, 

прогресивному педагогічному досвіді. З метою реалізації завдань Базового 

компонента  дошкільної освіти, відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від    16.06.2016 р. № 1/9-315 «Про організацію освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» проваджувалися  

комплексні освітні програми: «Українське дошкілля» (О.Білан) та програма 

розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті 

О.О., Голубович О.П. та ін.).  

       Велика увага приділялася спрямуванню зусиль педагогічного колективу на 

побудову навчально-виховного процесу на засадах розвивальної педагогіки, 

спрямованої на раннє виявлення та найбільш повне розкриття потенціалу 

(здібностей) у дітей, з урахуванням їх вікових та психологічних особливостей, 

превентивного виховання в системі освіти дошкільного навчального закладу, 

реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який 

передбачає формування в дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як 

особистість. Ці домінуючі ідеї були викладені в річному плані роботи 

дошкільного навчального закладу на 2016-2017 навчальний рік, обговорювалися 

на методичних годинах, під час індивідуальних і групових консультацій. 

У ДНЗ створені належні умови для підвищення професійного рівня та 

формування професійної компетентності педагогів. Значна увага приділялась в 

закладі  роботі з питань самоосвіти. Тематика індивідуальних тем самоосвіти 

педагогів визначалася самими педагогами з урахуванням потреб навчально-

виховного процесу та  пріоритетними напрямками освітньої діяльності груп.  В 

результаті такої роботи опрацьовані актуальні питання організації освітнього 



6 
 

процесу, проведені звіти та презентації напрацьованих матеріалів. Результатом 

проведених заходів є підвищення проектно-конструктивної свідомості та 

прагнення  педагогів до постійного самовдосконалення.   

 Широко використовувалися інтерактивні форми методичної роботи з 

педагогами, зокрема семінари, семінари-практикуми, ділові ігри, консультації для 

різних категорій педагогів, робота творчої групи, відкриті покази, майстер-класи.  

З ціллю підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів щодо питань 

патріотичного виховання дошкільників в умовах сьогодення у листопаді 2016 

року було проведено педраду у формі круглого столу  «Національно – 

патріотичне виховання в українському ДНЗ» 

Упродовж року було заплановано роботу семінару-практикуму на тему 

«Розвиток обдарованості дітей д/в в процесі навчально-пізнавальної діяльності » 

на якому розглядалися  теоретичні та практичні питання формування у дітей 

творчих здібностей. Що в свою чергу дозволило  вирішувати проблемні питання, 

які забезпечують набуття дітьми певних знань та навичок, необхідних для 

розвитку обдарованості. 

Переоціненню, вдосконаленню фахової майстерності педагогів дошкільного 

навчального закладу сприяли педагогічні читання (огляд новинок методичної 

літератури преси та нормативних документів МОіНУ).. Важливим аспектом в 

оновленні методичної роботи стали педагогічні читання «Інноваційна діяльність в 

дошкільній педагогіці». Вихователі познайомились з теоретичними основами 

інноваційної діяльності, узагальнили знання про сучасні інноваційні методики та 

технології, вправлялись застосовувати свої знання на практиці. 

Варто відмітити проведення відкритих показів різних видів роботи, а саме: 

Розвага «Посвята в козачата», направленої на виховання у дітей патріотизму, 

ціннісного ставлення до рідної землі та історії українського народу (старша група, 

вихователь Тисляк М.М., музичний керівник Пінчак О.С.), заняття з Х.П.Д. 

(малювання) «Здрастуй, любе Сонечко» з використанням ІКТ ( ІІ молодша група 

№2, вихователь Корпало О.В.) та інтегрованого заняття з фізкультури на тему 

«Стрітення – зустріч Зими з Весною» (старша гр. вихователь Гарван Т.М., 

музичний керівник Пінчак О.С.) 

Надзвичайно цікавою та плідною була робота з проведення майстер-класів 

та семінарів-практикумів, під час яких педагоги закладу мали змогу поділитись 

досвідом, практичними здобутками, продемонструвати власну майстерність. 

Протягом 2016 – 2017 навчального року педагогами закладу були підготовані і 

продемонстровані такі майстер-класи: «Мультимедійні технології як засіб 

підвищення пізнавальної активності дошкільнят» (вихователь – методист Стецюк 

В.Г.), та майстер - клас «Використання мнемо таблиць під час Х.П.Д. (художня 

література)» (вихователь Бучок О.М.); семінар – практикум «Х.П.Д. дітей 

дошкільного віку під час проведення музичних занять» . (обмін досвідом роботи) 

Серед розмаїття форм методичної роботи слід виокремити роботу творчої 

групи «Упровадження в навчально-виховний процес нових форм і методів 

формування національно- патріотичної свідомості дошкільників.» під 

керівництвом вихователя Бучок О.М. Робота у складі групи дала можливість 

педагогам не лише підвищити рівень професійної майстерності щодо організації 

патріотичного виховання як системи в освітньому процесі дошкільного 

навчального закладу, сприяла активізації творчого потенціалу педагогів під час 
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розробки посібників, методичних рекомендацій тощо для реалізації технології 

національно-патріотичного виховання, вивченню та впровадженню позитивного 

педагогічного досвіду, інноваційних методик виховання дошкільників і 

становлення особистісного професійного стилю. 

В інтерактивному режимі було побудовано педагогічні ради:  

«Національно – патріотичне виховання в українському ДНЗ» у формі круглого 

стола (листопад, 20156) та лекторій «Співробітництво, партнерство, довіра» 

(лютий, 2017). 

У ДНЗ були створені належні умови для формування інноваційної 

компетентності педагогів. 

Інноваційна діяльність закладу була нерозривно пов'язана з 

впровадженням інноваційних технологій з прогнозованим результатом. У 2016-

2017 навчальному році здійснювалось впровадження таких інновацій: 

  «Формування ціннісного ставлення до світу мистецтва та розвиток 

творчих здібностей дітей дошкільного віку» (вихователь Корпало 

О.В.); 

 «Специфіка формування сенсорних еталонів у дітей дошкільного віку 

засобами дидактичних ігор» (вихователь Гарван Т.М.); 

 «Інтерактивні технології  розвитку мовлення дітей дошкільного віку» 

(вихователь Бучок О.М.); 

 «Формування компетентності педагогів шляхом використання методу 

проектних технологій у навчально-виховному процесі» (вихователь – 

методист Стецюк В.Г); 

  «Використання ІКТ в освітньому процесі» (муз. керівник Пінчак 

О.С..). 

Інновацією у 2016-2017н.р. була «Школа помічника вихователя.», де 

надавалась професійна допомога у навчанні помічників вихователів до дій у 

проблемних ситуаціях: адаптації дітей раннього та мол. дошкільного віку, 

забезпечення санітарно – гігієнічних вимог утримання ДНЗ, культура поведінки 

та спілкування  помічника вихователя з дітьми та батьками, вимоги, яким має 

відповідати працівник на посаді помічника вихователя, охорона життя і здоров’я 

дітей, профілактика негативних станів. 

У методичному кабінеті створено «банк» інноваційних технологій, які 

впроваджуються в практику роботи, розроблені картки інновацій та нововведень з 

визначенням проблеми, цілей та прогнозованих результатів. Моніторинг 

результативності впровадження інновацій засвідчив ефективність проведеної 

роботи та необхідність її подальшого планування та проведення. 

У 2016-2017 навчальному році у ДНЗ систематично забезпечувалась участь 

педагогів у методичних об'єднаннях та семінарах-практикумах для педагогів 

дошкільних навчальних закладів згідно з планом НМЦ департаменту освіти 

Львівської міської ради. 
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В арсеналі закладу  ІІІ місце у загальноміському національно-патріотичному 

конкурсі серед колективів ДНЗ м. Львова «Це Моя земля» у номінації «Найкраща 

театралізована мініатюра», яку було виконано спільно з батьками Гелей 

Христиною та Моспан Яриною. Активну участь у підготовці та проведенні 

конкурсу взяли педагоги: Бучок О.М., Филипів З.І., Букеда І.І., за наставництвом 

вихователя-методиста Стецюк В.Г. та завідувача Молоко О.Й. 

Окремою ланкою методичної роботи у 2016-2017 н. р. стала організація 

взаємодії з родинами вихованців. Провідною формою роботи з батьками, яка 

характеризувалася значною педагогічною доцільністю були батьківські збори. 

Впродовж навчального року було проведено загальні і групові збори, під час яких 

батьки систематично ознайомлювались з завданнями, новим змістом і 

напрямками навчально-виховного процесу, специфікою роботи сучасного закладу 

освіти, отримували інформацію про нормативно-правове підґрунтя нововведень в 

освіті, обговорювали актуальні для них питання, педагогічні проблеми; діяв клуб 

взаємодії з батьками «Молода сім’я» де пройшов курс тренінгів: «Батьки, вчимося 

піклуватися про себе»; «Дисципліна: закладаємо основи»; «Дисципліна: вчимося 

долати проблемну поведінку», «Спілкування: вчимося розмовляти з дитиною»  

Велика увага в закладі приділялася забезпеченню якісної підготовки дітей 

до навчання в школі. З цією метою у 2016-2017 н. р. проведено батьківські збори  

за участю педагогів НВК «Гроно», спільну зустріч педагогів  за результатами 

адаптації першокласників-випускників ДНЗ.  

Характерною рисою навчального року стало забезпечення відкритості 

соціально-педагогічної системи закладу, яка забезпечувалася шляхом підвищення 

рівня співпраці та взаємодії з різними сферами суспільства щодо розширення 

ресурсних можливостей дошкільного закладу по створенню умов та визначенню 

найбільш ефективних популярних форм та методів роботи з сім’ями. 

Активізації творчої діяльності, підвищенню персональної відповідальності 

педагогів за результати навчання і виховання дітей сприяла атестація 

педпрацівників, яка проведена у відповідності до перспективного плану та згідно 

поданих заяв. За наслідками атестації в минулому навчальному році Бучок О.М., 

вихователю, встановлено відповідність займаній посаді та відповідність раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії»; Корпало О.В., 

вихователю, встановлено відповідність займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії»; Гарван Т.М., вихователю, встановлено 

відповідність займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

другої категорії»; Стецюк В.Г., вихователю-методисту, встановлено відповідність 

займаній посаді та відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії»; Пилис А.Б., практичному психологу, встановлено 

відповідність займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

першої категорії».  

Проведені заходи по атестації сприяли підвищенню професійної 

компетентності педагогічних працівників, здатності до творчого нестандартного 

рішення педагогічних завдань та націленості на інноваційні пошуки. 

Вихователі Жеребна О.М., Корпало О.М., вихователь-методист Стецюк В.Г. 

пройшли курсову перепідготовку при ЛОІПДО згідно перспективного плану 

курсової перепідготовки. 
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Організація методичної роботи з педагогічними кадрами мала діагностично-

прогностичний характер, базувалася на глибокому аналізі роботи під час 

проведення освітньо-виховного процесу. Здійснення моніторингу якості освіти 

педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для втілення 

шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ДНЗ і дозволяло вчасно 

корегувати і надавати методичну допомогу в розв'язанні певних освітніх проблем. 

Педагогічне діагностування навчальних досягнень дітей здійснювалося тричі на 

рік. Діагностування педагогів проводилося систематично за допомогою анкет, 

діагностичних карт, картосхем та аналізу педагогічної діяльності педагогів. 

Педагогічне діагностування дошкільників засвідчило, що діти всіх вікових груп 

засвоїли програмові завдання на достатньому рівні, а моніторинг професійної 

майстерності педагогічного колективу показав, що педагоги закладу мають 

оптимальний та достатній рівні професійної майстерності. 

Велику увагу протягом навчального року колектив дошкільного закладу 

приділив формуванню здоров’я зберігаючої компетентності дітей. Ефективність 

оздоровчих заходів визначалася тим, що поєднувалася тривала комплексна 

інтенсивна оздоровчо-профілактична робота в умовах звичайного режиму життя 

дошкільників. Дитину оточували кваліфіковані педагоги, медична сестра, які 

постійно здійснювали моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, 

організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих 

заходів, призначень лікаря, підтримували інтерес дитини до власного здоров’я. 

Протягом навчального року медичною сестрою Кичма М.М. та адміністрацією 

на заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та 

тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність 

занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 79% до 90%. 

Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 130-150 уд./хв. 

Педагогами враховувалися ці показники під час проведення занять з фізичної 

культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, 

підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо. 

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та 

антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я вихованців, згідно 

з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під 

час фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично 

розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та 

розроблялися заходи щодо їх покращення. 

Великого значення приділено проведенню оздоровчих заходів, загартуванню 

дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї з метою зниження захворюваності 

дітей (загартування повітрям і водою, вживання вітамінів: часнику, цибулі, 

лимонів). Була звернена увага на попередження дитячого травматизму та 

забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з 

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

надзвичайних ситуаціях. 

Разом з тим медико-педагогічна робота потребує реалізації заходів, 

спрямованих на зміцнення імунної системи частохворіючих дітей. 

На підставі отриманих результатів за 2016 - 2017 н.р. можна виділити і 

загальні недоліки в роботі ДНЗ: 
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 актуальним залишається питання зростання духовного потенціалу та 

національної свідомості дошкільників; 

 потребують доопрацювання питання економічного виховання дітей 

старшого дошкільного віку; 

 не в повному обсязі реалізувалися завдання забезпечення наступності між 

дошкільним навчальним закладом, загальноосвітньою школою та сім’єю 

відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти; 

 потреба у допомозі психолога дітям та у роботі вихователя при 

різноманітних форс-мажорах; 

 не достатній рівень музичного виховання та проведення свят та розваг 

відповідно до вимог програми «Українське дошкілля» та «Впевнений 

старт»; 

 ігнорування участю у конкурсах, запланованих НМЦ м. Львова та ДГП 

ЛМР; 

 

 



11 
 

1.2. Завдання дошкільного навчального закладу 

на 2017– 2018 навчальний рік 
Плануючи роботу ДНЗ на 2017 – 2018 навчальний рік необхідно спрямувати на 

організацію сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу, 

сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації 

індивідуальних творчих потреб кожної дитини. Дошкільний навчальний заклад має бути 

позитивним, динамічним простором, що оптимізує розвивальний потенціал дітей.  

Організацію освітньої діяльності в ДНЗ у 2017/2018 навчальному році здійснювати 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента 

України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного 

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

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом 

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

(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Інструктивно-методичні 

рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2017/2018 навчальному році» від 13.06.2017 № 1/9-322, Гранично допустимого 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм 

власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446),інших нормативно-

правових актів та вважати за доцільне освітньо – виховний процес дошкільного закладу 

будувати за новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти, програмою 

виховання і навчання дітей «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» (за редакцією 

2017року);  

Проаналізувавши стан навчально - виховної роботи за 2016 – 2017 навчальний рік, з 

метою підвищення якості навчання та виховання дітей, педагогічний колектив 

дошкільного закладу в 2017 - 2018 навчальному році ставить перед собою такі 

завдання: 
 Забезпечення державної політики щодо охорони життя і здоров’я дітей, 

конституційних прав, державних гарантій дітям дошкільного віку на доступність та 

безоплатність здобуття якісної освіти, в тому числі дітям 5 – річного віку та дітям з 

особливими потребами;  

 Формування духовного, патріотичного потенціалу дошкільників засобами 

музейної педагогіки та екскурсійної роботи; 

 Удосконалення економічної освіти дітей дошкільного віку засобами розвивальних 

ігор та вправ; 

 Оптимізація роботи по формуванню педагогічної взаємодії сім’ї, 

загальноосвітньої школи, дошкільного навчального закладу у освітньо-виховному 

процесі. 

 Розвиток творчого ставлення до музики через передачу образів у музично-

ритмічних рухах, пісенних імпровізаціях, в іграх і драматизації. 

 Психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, 

захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх учасників навчально-

виховного процесу: вихованців, педагогічних працівників, батьків.  

 Активне вивчення та впровадження в освітньо – виховний процес інноваційні 

технології, позитивного педагогічного досвіду. 

https://www.pedrada.com.ua/news/4297
https://www.pedrada.com.ua/news/4297
https://www.pedrada.com.ua/news/4297
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РОЗДІЛ 2 

Методична робота з кадрами 

2.1. Підвищення рівня фахової майстерності педагогів дошкільного 

навчального закладу 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Знайомити педагогічний 

колектив з постановами Уряду з 

питань дошкільної освіти 

протягом року Зав. Молоко О.Й., 

вих. – методист 

Стецюк В.Г. 

 

2. Впроваджувати активні форми 

методичної роботи з 

вихователями з питань 

виховання і навчання дітей 

дошкільного віку 

протягом року Завідувач 

Молоко О.Й., 

вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

3. Призначити наставників для 

молодих вихователів: 

Бучок О.М. – Букеда І.І. 

Єгорова Л.І. – Малахівська М.Б. 

Жеребна О.М. – Филипів З.І. 

вересень  

2017 р. 

Завідувач 

Молоко О.Й.,  

 

 

4. Скласти план наставництва вересень  

2017 р. 

Вих. – методист 

Стецюк В.Г. 

 

5. Здійснювати контроль за ходом 

наставництва 

протягом року Зав. Молоко О.Й., 

метод. СтецюкВ.Г. 

 

6. Тест «Характер взаємодії 

педагога з дітьми» 

жовтень  

2017 р. 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

7. Провести педагогічні читання:  

«Обдаровані діти: психологічні 

проблеми розвитку, навчання й 

виховання» 

Протягом 

року 

(згідно 

додатку) 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

8. Семінар – практикум 

«Організація фізкультурно-

оздоровчої роботи в ДНЗ та 

дотримання вимог безпеки дітей 

під час проведення 

фізкультурних занять, розваг, 

піших переходів» 

Протягом 

року 

(згідно 

додатку) 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

9. Проект «Формування 

компетентності педагогів у 

проектуванні планування 

навчально-виховної роботи з 

дошкільниками 

 

Протягом 

року 

(згідно 

додатку) 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 
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2.1. 1. Семінар – практикум 

«Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ та дотримання вимог 

безпеки дітей під час проведення фізкультурних занять, розваг, піших 

переходів» 

Мета: підвищити рівень поінформованості учасників семінару щодо 

попередження травматизму і забезпечення страховки під час проведення занять з 

фізичної культури в дошкільному закладі; надати педагогам теоретичних знань та 

практичних навичок з даного питання. 

Керівник семінару: Вихователь – методист Стецюк В.Г. 

Тривалість роботи: 8 годин. 

 Категорія кадрів: вихователі, музичні керівники. 

№
 з

/п
 Зміст роботи Форма 

проведення 

Термін Відпові 

дальний 

Відм. 

про 

вик. 

І. 1. Розумна обережність – запорука 

безпеки 

2. Методика ігрового стретчингу для 

дітей дошкільного віку.  

3.Виготовлення безпечних килимків 

здоров’я  

Методичні 

поради 

Практичні 

вправи 

Домашнє  

завдання 

Жовтень 

2017 

Стецюк В.Г.  

 

Єгорова Л.І. 

 

Вихователі 

всіх груп 

 

ІІ. 1.Медико-педагогічний контроль за 

фізкультурним заняттям 

2.Методика організації і проведення 

вправ з навчання дітей 

самострахування. 

3.Виготовити безпечне нестандартне 

обладнання 

Оглядова 

інформація 

Практичні 

вправи 

 

Домашнє  

завдання 

Грудень 

2017 

Завідувач 

Вих. – метод. 

Филипів З.І. 

 

 

Вихователі 

всіх груп 

 

ІІІ. 1.Умови ефективної взаємодії 

дошкільного закладу та родини у 

процесі оздоровлення та фізичного 

розвитку дітей. 

2.Правила безпеки під час 

проведення занять з фізичної культури 

в ДНЗ 

3.Виготовити атрибути для 

загартування 

Рекомен-

дації 

 

 

Практичні 

вправи 

 

Домашнє  

завдання 

Січень 

2018  

Жеребна 

О.М. 

 

 

Корпало О.В. 

 

 

Вихователі 

всіх груп 

 

ІV. 1. Попередження травматизму і 

забезпечення страховки при 

організації фізичного виховання 

2.Створення безпечних умов під час 

рухової діяльності дітей в літку 

3.Виготовлення безпечних доріжок 

здоров’я на території ДНЗ 

Методичні 

поради 

 

Практичні 

вправи 

Домашнє  

завдання 

Травень 

2018 

Бучок О.М. 

 

 

Гарван Т.М. 

 

Вихователі 

всіх груп 
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2.1. 2. Проект  

«Формування компетентності педагогів у проектуванні планування 

навчально-виховної роботи з дошкільниками» 
Мета проекту: ознайомити педагогів з теорією психолого - педагогічного 

проектування. 

Завдання проекту: 

• формування фахової компетентності педагогів щодо психолого- 

педагогічного проектування навчально-виховної роботи з дошкільниками; 

• формування потреби педагогів в інноваційній діяльності; 

• реалізація нової парадигми виховання з одночасним пошуком нових 

підходів, технологій організації навчально-виховної роботи; 

• створення максимально сприятливих умов для повноцінної взаємодії і 

взаємовпливу дорослого і дітей, в результаті якого відбувається їх розвиток; 

• організація навчально-виховного процесу на засадах особистісно-

розвивальної взаємодії; 

• розвиток творчих можливостей учасників, вміння самостійно конструювати 

власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати 

одержані знання на практиці; 

виявлення, узагальнення та організація поширення перспективного досвіду 

Керівник проекту: вихователь – методист Стецюк В.Г.; 

Учасники проекту: педагогічний колектив ДНЗ №30 

План реалізації проекту 

 

Види діяльності (захід) Термін Виконавці 
Оформлення 

результатів 
І. Організаційний етап 

Діагностичне анкетування 

педагогів 
травень 

Керівник 

проекту 

діагностичні 

проекти 

Визначення, теми, мети, завдань проекту липень 
Керівник 

проекту 
проект 

Підбір та опрацювання літератури серпень 
Керівник 

проекту 
каталог 

Організація роботи упродовж 

року 

Керівник 

проекту 

література 

з проблеми консультпункту 

Розподіл обов’язків МІЖ учасниками 

проекту 
вересень 

Керівник 

проекту, 

завідвач 

наказ 

Здійснення контролю за виконанням 

проекту 

Упродовж 

року 

Керівник 

проекту, 

завідвач 

облік 

інформації 

II. Пошуково-аналітичний етап 

Семінар «Технологія проектування 

навчально-виховної роботи в ДНЗ як 

інтегрований компонент системи освіти» 

жовтень 
Керівник 

проекту 

матеріали 

семінару 
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Надання консультативної 

допомоги педагогам з питань проектної 

діяльності  

вересень 
Керівник 

проекту 

матеріали 

консультацій 

Підбір і самостійне опрацювання 

методичної літератури з проблеми 

технології проектування 

вересень, 

жовтень 

учасники 

проекту 
каталог 

Вибір теми проектів жовтень 
учасники 

проекту 
перелік тем 

Розробка алгоритму створення 

проекту 
жовтень 

керівник алгоритм 

проекту проекту 

 

III. Діяльнісний етап 

Вивчення досвіду роботи з апробації 

технології психолого-педагогічного 

проектування  

Упродовж 

року 

учасники 

проекту 

література з 

проблеми 

Розробка критеріїв написання та 

оформлення проектів 
жовтень 

керівник 

проекту 
критерії 

Самостійний пошук та добір 

інформаційного матеріалу для розробки 

проектів 

листопад 
учасники 

проекту 

інформаційні 

матеріали 

Індивідуальне обговорення зібраних 

матеріалів 
до 31.12. 

керівник 

проекту 

інформаційні 

матеріали 

Самостійна робота з оформлення 

проектів 
січень 

учасники 

проекту 
проекти 

Колективний перегляд проектної 

діяльності 
лютий 

учасники 

проекту 
проекти 

Створення аналітичної групи щодо 

визначення результатів проектної 

діяльності 

березень 
керівник 

проекту, 

завідувач 

наказ 

Презентація проектів квітень 

керівник 

проекту, 

учасники 

проекту 

фотоматеріали 

Виставка проектів травень 
керівник 

проекту 
фотоматеріали 

Обговорення накопиченого досвіду з 

проектної діяльності за круглим столом 

«Педагогічні діалоги» 

квітень 
керівник 

проекту 

матеріали 

круглого 

столу 

IV. Підсумковий етап 

Узагальнення результатів проектної 

діяльності 
травень 

керівник 

проекту 
звіт, збірник 

Оформлення фотостенду травень керівник 

проекту 
фотостенд 

Розробка плану дій щодо подальшого 

функціонування проекту 
до 1.09. 

керівник 

проекту 
план 
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2.1.3. Педагогічні читання 

 «Обдаровані діти: психологічні проблеми розвитку, навчання й виховання» 

№ 

 
Зміст  роботи 

Відпові 

дальний 

Дата 

 

Відм. 

про вик 

І. Підготовчий етап 

1.1. Оформлення  виставки літератури, публікацій у 

періодичній  пресі  за темою 
Стецюк В.Г. 

09 

2017 
 

1.2. Опрацювання наукової та педагогічної літератури з 

метою презентації перед педагогічним колективом 
Вихователі 

09 

2017 
 

ІІ. Діагностичний етап 

2.1. Стан роботи педагогічного колективу з питань роботи 

з обдарованими дітьми   
Стецюк В.Г. 

09 

2017 
 

2.2. Вивчення літератури та методичних матеріалів, які 

можуть використовуватись  в роботі з обдарованими 

дітьми   

вихователі 
10 

2017 
 

ІІІ. Організаційний етап 

3.1. Занесення в картотеку інформації та створення 

каталогу літератури за темою «Обдаровані діти» 
Стецюк В.Г. 

10 

2017 
 

ІV. Методичний етап 

4.1. 
Розробка методичних рекомендацій з даної теми Стецюк В.Г. 

10 

2017 
 

V. Аналітичний етап 

5.1 Психолого-педагогічні особливості обдарованих 

дітей. Основні проблеми обдарованих дітей (за Л. 

Холлінгуорт) 

Пилис А.Б. 11 

2017  

5.2 Проблеми діагностики обдарованості Андраш Т.І. 12 

2017 
 

5.3 Принципи побудови програм для обдарованих дітей Гарван Т.М. 01 

2018 
 

5.4. Виявлення обдарованих дітей Пінчак О.С. 02 

2018 
 

5.5. Роль родини та стосунків батьків у житті обдарованої 

дитини 

Букеда І.І. 03 

2017 
 

5.6. Особливості розвитку обдарованих хлопчиків і 

дівчинок 

Єгорова Л.І. 03 

2017 
 

5.6. Яким же чином варто працювати з обдарованими 

дітьми? 

Малахівсь

ка М.Б. 

04 

2017 
 

V. Підсумковий етап 

5.1. 

Узагальнення матеріалів та методичних рекомендацій 

з питання обдарованих дітей використання 

педагогічної спадщини М. П. Драгоманова   

Стецюк В.Г. 

05 

2017 
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2.1.4. Ділова гра  

«Ярмарок педагогічних ідей» 

 

 поглибити знання педагогів про впровадження в освітньо – виховний 

процес інноваційні технології, позитивного педагогічного досвіду, який в 

поєднанні з гуманізацією навчально-виховного процесу, створенням належного 

розвивального (предметно-ігрового, природного й соціального) середовища 

сприятимуть підготовці дитини до змін швидкоплинного світу, її адаптації до 

мінливих умов життя. 

 

№ 

 

Зміст роботи Відповідаль-

ний 

Термін 

вико-

нання 

Відміт

ка про 

викон. 

1.   

Вступна частина «Дерево рішень» 

 

Вихователь-

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

2018р. 

 

2.   

Передбачення 

 

Вихователь 

Жеребна О.М. 

3.   

Вправа «Картина» (нетрадиційні техніки 

малювання) 

 

Вихователь 

Корпало О.В. 

4.   

Казка навпаки 

 

Вихователь 

Бучок О.М. 

5.   

Метод багатоканальної діяльності  

 

Муз.керівник

Пінчак О.С. 

6.   

Коло ідей (валеологічне виховання) 

 

Вихователь 

Єгорова Л.І. 

7.   

Вправа «Реклама» 

 

Вихователь 

Гарван Т.М. 

8.   

Рекомендаційна валіза 

 

Практичний 

психолог 

Пилис А.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

2.1.5. Консультації для педагогів 

 

 

№ 

з\п 

Зміст Термін  Категорія 

слухачів 

Відповідальний 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

1. Гурткова робота в ДНЗ Вересень Вихователі 

всіх вікових 

груп 

Завідувач  

Молоко О.Й. 

 

2. Упровадження в навчально-

виховний процес нових форм 

і методів формування 

національно- патріотичної 

свідомості дошкільників 

Жовтень Вихователі 

всіх вікових 

груп 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

3. Активізація взаємодії 

дошкільного навчального 

закладу і сім'ї 

Листопад Вихователі 

всіх вікових 

груп 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

4. Методика проведення 

екскурсій в дитячому садку 

Грудень Вихователі 

груп дітей 

дошкільного 

віку 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

5. «Афлатот»: соціальна і 

фінансова освіта дітей 

дошкільного віку 

Січень  Вихователі 

старших 

груп 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

6. Партнерська діяльність на 

музичних заняттях 

Лютий Вихователі 

всіх вікових 

груп, 

музичний 

керівник 

Завідувач  

Молоко О.Й. 

 

7. Цей дивовижний вік (Ранній 

вік) 

Березень Вихователі 

груп 

раннього 

віку 

Завідувач  

Молоко О.Й. 

 

8. Розвиток уяви дитини – 

умова продуктивного 

навчання 

Квітень Вихователі 

старших 

груп 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

9. Логіко-математична 

компетентність дитини: 

наступність дошкілля і 

школи 

Травень Вихователі 

всіх вікових 

груп 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 
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2.1.6. Відкриті  покази різних видів роботи 

з використанням ІКТ 

 

 

№ 

з/п 

Тема Термін Відповідальний Відм. 

про 

викон 

1 Використання нетрадиційних форм та 

методів оздоровлення дошкільників 

засобами музикотерапії «Чарівні 

звуки осені лунають дітей у казці 

зустрічають» 

Середня група «Світлиця» 

Жовтень Пінчак О.С.  

2. Формування любові до рідного краю у 

процесі пізнавальної діяльності. 

Інтегроване заняття з елементами 

театралізованої діяльності 

«Мандрівка у Казку»  

І мол. група  

Листопад  Букеда І.І. 

 

 

3. Впровадження ІКТ у гурткову роботу. 

Заняття у майстерні «Глиняна 

фантазія» «В гостях у бабусі » 

Середня група «Вулик» 

Січень Жеребна О.М.  

4. Ознайомлення дітей з поняттям 

дбайливого використання 

енергоресурсів та основами роботи з 

ЖКГ в процесі проведення 

інтелектуальної гри «Звідки? Як? 

Скільки?» 

Старша група «Мачок» 

Лютий  Гарван Т.М.  

5. Інтегроване заняття з пріоритетом 

логіко-математичного розвитку за 

програмою «Впевнений старт»: 

«Режим дня за казковим годинником» 

Старша група «Барвінок» 

Березень Єгорова Л.І.  

6. Використання інноваційних 

технологій на заняттях з РМ та КМС з 

дітьми молодшого д/в «Пташки 

співають – дітей звеселяють» 

ІІ мол. група 

Квітень Филипів З.І.  
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2.1.7. Майстер - класи 

 

 

№ 

з/п 

Тема Термін Відповідальний 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

1. Використання нетрадиційних технік 

малювання в роботі з дітьми 

дошкільного віку. 

Вересень Корпало О.В.  

2. Дидактична гра у  Power Point як засіб 

підвищення пізнавальної активності 

дошкільнят. 

Листопад  Малахівська 

М.Б. 

 

3. Дивовижний світ писанки. Розпис 

великодніх яєць. 

Березень Стецюк В.Г.  
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2.2. Удосконалення професійної творчості 

2.2.1. План роботи творчої групи          

Тема. Профорієнтаційна робота в дошкільному закладі.  

 

Мета. Розробити методичні рекомендації для вихователів з питань   

            проведення профорієнтаційної роботи з дошкільниками  як основи  

            розвитку професійних інтересів та намірів, формування системи  

            уявлень про світ професій, ціннісного ставлення до праці, трудових  

            вмінь і навичок. 

             

Склад творчої групи: Пінчак О.С., Филипів З.І., Бучок О.М., Гарван Т.М., 

Єгорова Л.І, Букеда І.І., Корпало О.В., Пилис А.Б.,  

Керівник творчої групи: Жеребна О.М. 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о

н
ан

н
я 

В
ід

п
о

в
і 

д
ал

ьн
и

й
 

Ф
о

р
м

а 

у
за

га
л
і 

н
ен

н
я
 

В
ід

м
іт

к
а 

п
р
о

 

в
и

к
о

н
ан

н
я 

І. Аналітико-діагностичний етап 

1.1. Визначення освітніх проблем щодо 

різних підходів ранньої 

профорієнтації  дошкільників  в 

освітньому процесі 

вересень Жеребна 

О.М. 

матеріали 

педагогічного 

консиліуму 

 

1.2. Вивчення вимог Базового компонента 

дошкільної освіти, чинних програм  

щодо формування уявлень про 

професії дорослих, ціннісного 

ставлення до результатів праці 

жовтень члени 

творчої 

групи; 

 

конспекти 

основних 

положень 

 

1.3. Визначення проблеми, узгодження 

теми дослідження 

жовтень члени 

творчої 

групи 

план роботи  

1.4. Розподіл обов’язків між членами 

творчої групи 

жовтень члени 

творчої 

групи 

плани роботи 

членів 

творчої групи 

 

ІІ. Проектний етап 

2.1. Ознайомлення з психолого-

педагогічними досягненнями, 

інноваційними технологіями,  

програмами, кращим педагогічним 

досвідом з питань ранньої 

(пропедевтичної) орієнтації 

дошкільнят у світі професій.  

впродовж 

роботи 

творчої 

групи 

члени 

творчої 

групи; 

 

створення 

банку 

методичних 

засобів 

 

2.2. Опрацювання літературних джерел з 

досліджуваної теми 

впродовж 

роботи 

творчої 

групи 

члени 

творчої 

групи; 

 

створення 

банку 

методичних 

засобів 
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2.3. Провести консультації:  

 «Завдання профорієнтації та 

організація роботи в дошкільному 

закладі» 

 «Оснащення освітнього 

середовища для забезпечення 

оптимальних умов щодо ранньої 

професійної орієнтації дітей 

дошкільного віку» 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

Букеда І.І. 

 

 

 

Корпало О.В. 

 

 

 

 

оформлення 

консультацій 

 

2.4. Провести обстеження рівня знань 

дітей  із профорієнтації.  

вересень, 

квітень 

члени 

творчої 

групи 

аналіз 

досліджень 

 

2.5. Провести педагогічний консиліум за 

результатами обстеження. 

вересень, 

квітень 

члени 

творчої 

групи 

оформлення 

матеріалів 

 

ІІІ. Впроваджувальний етап 

3.1. З метою реалізації особистісно-

орієнтованого підходу в організації 

роботи з питань ранньої 

профорієнтації дітей закладу в умовах 

дошкільного закладу 

організувати роботу за темами: 

 «Ознайомлення дошкільників з 

різними професіями з врахуванням 

вікових особливостей» 

 «Виховання ціннісного ставлення 

до результатів людської праці»; 

 «Формування елементарних 

трудових вмінь і навичок в певних 

галузях трудової діяльності»; 

 «Форми профорієнтаційної роботи 

в умовах дошкільного закладу»; 

 «Робота з батьками з професійної 

орієнтації дошкільників» 

впродовж 

роботи 

творчої 

групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бучок О.М. 

 

 

Гарван Т.М. 

 

Єгорова Л.І. 

 

 

Филипів З.І. 

 

Пінчак О.С 

оформлення 

методичних 

рекомендацій 

конспектів 

занять, , 

виготовлення 

дидактичних 

посібників, 

ігор, 

аудіо-, відео 

записи, 

дитячі 

роботи, 

фотографії 

тощо 

 

3.2. Проводити засідання творчої групи з 

метою обговорення результатів 

дослідницької роботи, апробації 

розроблених рекомендацій, створення 

банку методичних засобів 

 

1 раз у 

квартал 

 

Жеребна 

О.М. 

 

оформлення 

напрацьова

них 

матеріалів 

 

3.3. Організувати колективний перегляд з 

досвіду роботи за проблемою з 

подальшим обговоренням 

 

січень Гарван Т.М. конспект 

відкритого 

заходу 

 

3.4. Розробити та провести тематичний 

тиждень професій «Усі професії 

хороші» 

березень 

 

члени 

творчої 

групи 

 

перспектив-

ний план 
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ІУ. Узагальнюючий етап 

4.1. 

 

 

Провести обговорення одержаних 

результатів, узагальнити їх  і дати 

оцінку роботі. 

 

 

травень 

члени 

творчої 

групи 

 

оформлення 

матеріалів 

 

4.2. Розподілити обов’язки щодо 

підготовки методичних матеріалів 

 

травень 

Жеребна 

О.М. 

перелік 

матеріалів 

 

V. Редакційно-оформлювальний етап 

5.1. Провести звіт творчої групи про 

проведену роботу 

 

травень 

члени 

творчої 

групи 

 

презентація 

матеріалів 

 

 

5.2. Оформлення виставки методичних 

матеріалів, навчально-тематичних 

планів, дидактичного матеріалу, 

напрацьованих творчою групою для 

впровадження колективом 

дошкільного закладу. 

 

 

травень 

 

члени 

творчої 

групи 

 

виставка 
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2.2. Самоосвіта 

 

№ 

з\п 

Зміст роботи Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Огляд журнальних статей та 

новинок педагогічної 

літератури 

Щомісячно Педагогічні 

працівники 

 

2. Співбесіди з вихователями з 

питань самоосвіти 

Один раз в 

квартал 

Вих.-методист 

Стецюк В.Г. 
 

 

2.3.1. Тематика питань педагогічних працівників по самоосвіті 

№  Прізвище 

педагога 

Посада Тема Відмітка 

про викон. 

1. 4

. 

Пінчак О.С.В. музичний 

керівник 

Метод проектів як засіб розвитку 

музичної компетентності 

дошкільнят 

 

2.  Пилис А.Б. Практичний 

психолог 

Технологія використання казко 

терапії в 3 -х вимірному просторі 

ДНЗ «Діти, батьки, колектив» 

 

3. 7

. 

Стецюк В.Г. Вихователь-

методист 

Формування компетентності 

педагогів шляхом використання 

методу проектних технологій у 

навчально-виховному процесі 

 

4.  Стецюк В.Г. вихователь Формування у дітей дошкільного 

віку емоційно-ціннісного та 

відповідального екологічного 

ставлення до природного довкілля 

через природодоцільну поведінку 

 

5.  Молоко О.Й. вихователь Профорієнтаційна робота в 

дошкільному закладі 

 

6. 1

1

. 

Жеребна О.М. вихователь Збагачення соціального досвіду 

дошкільнят як засіб становлення 

загально-пізнавального розвитку та 

родинно-побутової компетентності 

 

7.  Корпало О.В. вихователь Формування ціннісного ставлення 

до світу мистецтва та розвиток 

творчих здібностей дітей 

дошкільного віку 

 

8.  Гарван Т.М. вихователь Пошуково-ігрова діяльність дітей, 

як засіб економічного виховання 

 

9.  Андраш Т.І. вихователь Формування духовного, 

патріотичного потенціалу 

дошкільників засобами музейної 

педагогіки та екскурсійної роботи 
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10. 1

8

. 

Єгорова Л.І. вихователь Формування здорового способу 

життя у процесі валеологічного 

виховання 

 

11.  Филипів З.І. вихователь Специфіка використання гри у 

дошкільному навчанні іноземної 

мови 

 

12.  Бучок О.М. вихователь Інтерактивні технології  розвитку 

мовлення дітей дошкільного віку 

 

13.  Малахівська 

М.Б. 

вихователь Активізація пізнавальної діяльності 

дітей через впровадження ІКТ у 

навчальний процес 

 

14.  Букеда І.І. вихователь Розвиток творчих здібностей дітей 

в процесі театралізованої 

діяльності 
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2.4. Педагогічні ради 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  Форма 

проведення 
Відповідальн

ий 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

І. «Використання музейної педагогіки та екскурсійної роботи  для формування 

маленького патріота» 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

Інформація про виконання 

рішення попередньої  

педагогічної ради 

Система роботи з 

ознайомлення дітей з рідним 

містом. 

 «Використання міні – музеїв у 

діяльності дошкільного 

навчального закладу»   

Використання музейної 

педагогіки та екскурсійної 

роботи  для формування 

маленького патріота рідного 

міста. 

Підсумки конкурсу на кращий 

міні-музей . Презентація 

експонатів мені-музеїв груп. 

Листопад 

2017 р. 

 

Аналітична 

інформація 

 

Доповідь 

 

 

Методичні 

рекомендації 

 

Інформація 

 

 

 

 

Довідка за 

результатами 

тематичної 

перевірки 

Стецюк В.Г. 

 

 

Пінчак О.С. 

 

 

Бучок О.М.  

 

 

Жеребна 

О.М. 

 

 

 

Молоко О.Й. 

Стецюк В.Г. 

 

ІІ. Економічне виховання у теорії та практиці дошкільної освіти 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6.  

 

7. 

Інформація про виконання 

рішення попередньої  

педагогічної ради 

Економічний досвід 

дошкільника – необхідна 

умова сьогодення 

 «АФЛАТОТ»  -  програма 

соціальної та фінансової 

освіти. 

Гра, як засіб економічної 

соціалізації старших 

дошкільників 

Стан економічного виховання 

в групах середнього та 

старшого дошкільного віку 

Ділова гра «Казковий 

калейдоскоп» 

Конкурс дидактичних ігор з 

економічних питань 

 

Лютий  

2018 

Звіт  

 

 

Доповідь 

 

 

Презентація 

 

 

Інформаційни

й лекторій 

 

Довідка 

 

 

 

 

Конкурс 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

Гарван Т.В. 

 

 

Стецюк В.Г. 

 

 

Андраш Т.І. 

 

 

Молоко 

О.Й. 

 

Стецюк В.Г. 

 

Стецюк В.Г. 
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«Сім’я, школа, ДНЗ – суб’єкти педагогічної взаємодії в освітньо-виховному 

процесі» Круглий стіл 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 Інформація про виконання 

рішення попередньої  

педагогічної ради 

Сім’я, школа, ДНЗ – суб’єкти 

педагогічної взаємодії в 

освітньо-виховному процесі 

Співпраця дошкільного 

закладу і родини у контексті 

підготовки  дитини до школи 

Забезпечення наступності і 

перспективності між 

дошкільною та початковою 

ланками освіти. 

Пріорітетні напрямки освітньої 

роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку 

«Стан організації роботи з 

дітьми старшого дошкільного  

віку»  

 

Травень 

2018 р. 

 

 

 

Звіт 

 

 

Лекторій 

 

 

Інформаційний 

лекторій 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація за 

наслідками 

тематичної 

перевірки 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

Єгорова Л.І. 

 

Корпало О.В. 

 

 

Пилис А.Б. 

 

 

 

Филипів З.І. 

 

 

Молоко О.Й. 

 

 

 

 

 ІV. Підсумки роботи дошкільного навчального закладу в 2017 – 2018 н. р. 

Завдання діяльності колективу на 2018 – 2019 н. р. 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

Аналіз виконання рішень 

попереднього засідання 

педагогічної ради 

Аналіз результатів освітньої та 

методичної  роботи за 2017 – 

2018 н. р. 

Про підготовку дошкільного 

навчального закладу до нового 

навчального року  

Затвердження проекту плану 

роботи дошкільного 

навчального закладу на 2018- 

2019 навчальний рік та 

оздоровчий період 2019р. 

 

Червень 

2018 р. 

Інформація  

 

 

Звіт  

 

 

Витяг з 

наказу 

 

обговорення 

Вихователь-

методист 

Стецюк В.Г. 

Завідувач 

Молоко О.Й  

 

 

 



28 
 

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

області 

№ з/п  

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відпові- 

дальний 

В
ід

м
іт

к
а 

 п
р
о
 

 в
и

к
о

н
 

2.5.1. Атестація 

2.5.1.1. Атестувати згідно плану атестації та 

поданих заяв  педагогічних 

працівників:  

Вихователів  
Молоко О.Й, 

Жеребну О.М. 

Филипів З.І. 

Андраш Т.І. 

Стецюк В.Г. 

 

Протягом  

року 

 

Атестаційна 

комісія 

 

2.5.1.2.  Підготувати та видати наказ «Про 

проведення атестації пед. працівників 

у поточному навчальному році та 

створення атестаційної комісії 

дошкільного закладу» 

 

До 20 

вересня 

2017 р. 

 

Завідувач 

Молоко О.Й.  

2.5.1.3. Провести засідання атестаційної 

комісії 

Вересень - 

березень 

Атестаційна 

комісія 

 

2.5.1.4. Вивчити роботу педагогів, що 

атестуються 

Листопад - 

березень 

Атестаційна 

комісія 

 

2.5.2. Курсова перепідготовка 

2.5.2.1.  Направити на курси підвищення 

кваліфікації при ВАНО: 

 Пінчак О.С., муз.керівник; 

 Филипів З.І.., вихователя; 

 Молоко О.Й.,  вихователя, 

завідувача; 

 Андраш Т.І., вихователя 

 

Протягом 

року 

 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

2.5.2.2.  Забезпечити докурсовими і 

післякурсовими завданнями педагогів, 

які будуть відвідувати курси при 

ЛОІПДО 

Вихователь-

методист 

Стецюк В.Г. 

2.5.2.3.  Заслухати звіти вихователів про 

проходження курсової перепідготовки 

Вихователь-

методист 

Стецюк В.Г. 

2.5.3. Участь у методичній роботі міста 

2.5.3.1. Закріпити слухачів методоб’єднань: 

- вихователів груп ран. віку – Букеда І.І.; 

- вихователів мол. груп – Малахівська М.Б. 

- вихователів сер. груп – Корпало О.В.; 

- вихователів ст. груп – Гарван Т.М.; 

- музичних керівників – Пінчак О.С..; 

 

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко 

О.Й. 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 
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2.6. Діагностика, моніторингові дослідження 

 

 

№ 

з/п 

Вид 

діагностики 

Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

2.6.1.  

Первісна 

діагностика 

 

Під час 

оформлення 

педагога на 

роботу 

 

 

Завідувач Молоко О.Й. 

Вихователь – методист 

Стецюк В.Г. 

 

2.6.2.  

Попередня 

діагностика 

 

Протягом 

перших двох – 

трьох місяців 

 

 

Завідувач Молоко О.Й. 

Вихователь – методист 

Стецюк В.Г. 

 

2.6.3.  

Періодична 

діагностика: 

 індивідуальна 

 фронтальна 

 

 

Протягом року 

 

Завідувач Молоко О.Й. 

Вихователь – методист 

Стецюк В.Г. 

 

2.6.4.  

Повторна 

діагностика: 

 індивідуальна 

 фронтальна 

 

Після 

проведення 

певних 

методичних 

заходів 

 

 

Завідувач Молоко О.Й. 

Вихователь – методист 

Стецюк В.Г. 

 

2.6.5.  

Підсумкова 

діагностика 

 

В період 

атестації  

Завідувач Молоко О.Й. 

Вихователь – методист 

Стецюк В.Г. 
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РОЗДІЛ 3 

3.1. Робота методичного кабінету 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідаль

ний 

Відмітка про 

виконання 

1. Спрямувати роботу методичного 

кабінету на створення науково – 

методичного осередку для педагогів і 

батьків 

протягом 

року 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

 

2. Здійснювати вивчення, узагальнення і 

поширення педагогічного досвіду 

працівників закладу та дошкільних 

навчальних закладів міста гідно нової 

редакції Базового компонента 

дошкільної освіти, програми «Українське 

дошкілля», «Впевнений старт» 

протягом 

року 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

 

3. Узагальнити матеріали з питань 

вивчення роботи педагогів 

до 

31.05.18 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

 

4. Надавати методичну допомогу 

вихователям, створюючи умови для 

підвищення педагогічної майстерності 

протягом 

року 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

 

5. Поповнювати методкабінет: 

новинками методичної літератури; 

матеріалом вітчизняного та зарубіжного 

досвіду 

протягом 

року 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

 

6. Проводити гурткову роботу згідно плану 

творчих майстернь 

протягом  

року 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

 

7. Скласти Картотеку періодичних видань – 

2017року 

Січень  

2018р. 

Вихователь 

– методист 

Стецюк В.Г. 

 

8. Оформити: 

8.1. Куточок  «Методична робота» Вересень  Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

8.2. Куточок «Атестація – 2017»             

 

Жовтень Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

9. Розробити: 

9.1. - Діаграму результатів обстеження 

компетентності дітей за розділами 

програмами навчання і виховання 

дітей «Українське дошкілля»  та 

«Впевнений старт» 

Вересень  Вихователі  

9.2 - Практичний матеріал по роботі з 

батьками з питання БЖД 

Січень, 

лютий 

Вихователі всіх 

вікових груп 
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10. Провести конкурси: 

10.1. Підготовка груп до навчального 

року 

Вересень  Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

10.2. Конкурс малюнка «Дорожня 

поліція, діти та інші учасники 

дорожнього руху» 

Жовтень Вихователі всіх 

груп 

 

10.3. «Осіння фантазія» - поробки з 

природного матеріалу. 

Листопад   Вихователі всіх 

груп 
 

10.4. Конкурс «Зимова феєрія» (новорічні 

прикраси для воїнів АТО) 

Грудень  Вихователі всіх 

груп, муз 

керівник, психолог 

 

10.5. «Візерунки зими» (казкові 

прикраси, іграшки, споруди зі снігу 

і води ) 

Січень Вихователі всіх 

дошкільних груп 
 

10.6. Конкурс на кращий методичний 

посібник та дидактичну гру 

Лютий Вихователі всіх 

груп 
 

10.7. Фестиваль дитячої творчості  

«Чарівна квітка» 

Березень Муз. Керівник, 

вихователі  

 

11. Провести: 

11.1. Тематичні дні згідно наказів ВО Протягом 

року 

 Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

11.2. Тижневики та місячники  

(за наказом ВО) 

Протягом 

року 

 Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

3.2. Впровадження освітніх інноваційних технологій, методик 

 

№ 

 з\п 

Зміст  Термін  Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Н.Баглаєва. Розвиток логіко – 

математичних здібностей дітей 

дошкільного віку  

протягом 

року 

Гарван Т.М.  

2.  С. Циганова. Використання 

ігрової  атрибутики дітьми 

раннього віку з метою підготовки 

дітей до образотворення 

протягом 

року 

Букеда І.І.  

3.  К. Орф. Музичний розвиток 

дошкільників 

протягом 

року 

Пінчак О.С. 

музичніий 

керівник 
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3.3.Впровадження освітніх програм 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Програма соціальної та фінансової 

освіти дітей дошкільного віку від 

3до 6 років «Афлатот» 

 

протягом 

року 

Гарван Т.М.  

 

2. 

О. Березіна, О. Гніровська, Т. 

Линник Програма з організації 

театралізованої діяльності в 

дошкільному навчальному закладі 

«Грайлик» 

 

протягом 

року 

Букеда І.І. 

Пінчак О.С. 

 

3. Л.В. Лохвицька Парціальна 

програма з основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку «Про себе треба 

знати, про себе треба дбати».  

протягом 

року 

Єгорова Л.І.  

4. Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. 

Пометун. Дошкільнятам – освіта 

для сталого розвитку 

протягом 

року 

Стецюк В.Г.  

6 Р.М. Борщ,  Д.В. Самойлик  

Програма художньо-естетичного 

розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку «Радість 

творчості».   

протягом 

року 

Корпало О.В. 

 

 

 

 

3.4.Вивчення позитивного педагогічного досвіду працівників дошкільного 

навчального закладу 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Пінчак О.С. «Метод проектів у 

дітей дошкільного віку» 

протягом 

року 

Вихователі всіх 

вікових груп. 

Музичний керівник 
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РОЗДІЛ 4 

Організаційно-педагогічна робота 

4.1. Робота з батьками 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  Відповідал

ьний 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Сприяти підвищенню психологічної та 

педагогічної компетентності батьків щодо 

розуміння закономірності розвитку, навчання 

та виховання дошкільника 

Протяго

м року 

Завідувач  

Вихователь 

– методист 

 

 

2. Залучати батьків до співпраці у створенні 

належних умов для життєдіяльності та 

розвитку дітей 

Протяго

м року 

Вих.. – мет. 

Завідувач  

Педагоги 

 

3. Всебічно вивчати становище, статус родини 

та моделі взаємодії з батьками для здійснення 

диференційованого підходу 

Протяго

м року 

Завідувач 

Вихователь 

– методист 

Педагоги 

 

4. Залучати родину до активної участі в заходах 

дитсадка, формувати у батьків відчуття 

приналежності до колективу ДНЗ як 

однодумців і спільників 

Протяго

м року 

Завідувач 

Вихователь 

– методист 

Педагоги 

 

5. Провести загальні батьківські збори Жовтень

, квітень 

Завідувач  

Молоко О.Й. 

 

6. Провести групові батьківські збори Вересень

, січень 

квітень 

Вихователі   

7. Проводити «Дні відкритих дверей» 

(дошкільні групи) 

1 раз на 

квартал 

Завідувач 

Вих. – мет. 

Педагоги 

 

8. Впровадити  наступні форми роботи з 

батьками: 

- -день добрих справ; 

- -батьківська бібліотечка (виставка) 

1 раз на 

квартал 

Вихователі  

 

 

9. Продовжити роботу клубу взаємодії з 

батьками «Молода сім’я» 

Постійно  Вихователь 

– методист  

 

10. Надавати батькам консультації Постійно Вихователі   

11. Застосовувати інтерактивні методи  

оформлення наочно – письмових форм 

роботи з батьками 

Протяго

м року 

Вихователь 

– методист 

Вихователі 

 

12. Забезпечити участь батьків в озелененні 

території дошкільного навчального закладу 

Квітень     Завідувач 

Завгосп  

 

13. Проводити творчі зустрічі батьків, педагогів з 

: психологами; 

- представниками правоохоронних органів, 

пожежної служби 

 

Жовтень   

Квітень  

 

Завідувач 
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4.1.1. Загальні батьківські збори 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

вико-

нання 

Відпові- 

дальний 

В
ід

м
іт

к
а

  

п
р

о
  

в
и

к
о

н
а

н
. 

   

1. Давайте познайомимося 

1.  Про організацію навчально-виховного 

процесу в 2017 – 2018н.р. (Відеопрезентація 

про дошкільну установу. Знайомство з 

вихователями груп, характеристика їх 

професійних якостей). 

 

2. Педагогічний всеобуч (Програма 

виховання та навчання дітей «Українське 

Довкілля» та «Впевнений старт», цілі, 

завдання, основні напрямки в роботі, режим 

дня і розподіл занять). 

 

3. Організаційний момент.(Знайомство з 

«Правилами для батьків»; складання 
портрета сучасного батька. 
 

4. Вибори батьківського комітету. 

 

 

Жовтень  

Завідувач 

 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

 

Завідувач 

 

 

 

Батьки 

 

 

 

2. 

 

Зображувальна діяльність як чинник 

виховання творчої особистості 
 

1. Зображувальна діяльність як спосіб 

естетичного розвитку дітей (практичні 

поради батькам) 

 

2. Розвток дрібної моторики рук та 

підготовка руки до письма за допомогою 

зображувальної діяльності 

 

3. Виставка дитячих робіт «Разом з мамою і 

татом» 

4. Звіт батьківського комітету ДНЗ. 

 

5. Орієнтовні пріоритетні напрямки роботи 

ДНЗ на наступний рік. 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

 

Вихователь 

Корпало О.В. 

 

 

Вчитель 

молодших 

класів НВК 

«Гроно» 

Діти та батьки 

 

Голова БК  

 

Завідувач 
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4.1.2. Групові батьківські збори 

 

№ 

з/п 

Тема  Вікова 

група 

Термін  Відповідальний 

 

Відмітка  

про 

виконання 

І 3- й рік життя 

 

1.Забезпечення фізичного, 

психічного і соціального 

розвитку дітей раннього 

віку, їх безболісна 

адаптація до змінних 

умов життя (батьківські 

посиденьки)  

2.Сюжетні ігри дітей 3-го 

року життя (дискусія)  

 

 

група  

«Сонечко» 

 

Вересень 

 

 

 

 

 

Квітень  

 

Букеда І.І. 

Пилис А.Б. 

 

 

 

 

Андраш Т.І. 

 

ІІ 4 – й рік життя 

1.Привчаємо малят до 

самостійності (круглий 

стіл) 

2. Розвиваємо мовлення 

дитини (практичне 

заняття за участю дітей та 

батьків) 

 

група  

«Зернятко» 

 

Вересень 

 

 

Квітень 

Филипів З.І. 

Пилис А.Б. 

 

Малахівська М.Б. 

Стецюк В.Г. 

 

ІІІ 5-й рік життя 

 

1.Розвиток пізнавальної 

активності дітей 

дошкільного віку (брейн - 

ринг за участю батьків та 

дітей) 

2. Між двох полюсів. 

Формуємо моральність 

(педагогічна мозаїка) 

група 

«Світлиця» 

 

Вересень 

 

 

 

Квітень 

 

Корпало О.В. 

Пилис А.Б. 

 

 

 

Малахівська М.Б. 

 

1. Формуємо культуру 

поведінки та моральність 

у дитини (педагогічний 

ринг) 

2. Трудове виховання 

дитини в сім’ї і дитсадку 

(диспут) 

 

група 

«Вулик» 

 

Вересень 

 

 

Квітень 

 

Жеребна О.М. 

Пилис А.Б. 

 

Стецюк В.Г. 

 

ІV 6-й рік життя 

1. Готовність дитини до 

школи (ділова гра) 

 

 

група 

«Мачок» 

Вересень 

 

 

 

Бучок О.М. 

Пилис А.Б. 

Вчителі поч. 

класів 
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2. Почуйте серцем голос 

вашої дитини: розвиваємо 

особистість дитини в 

діяльності та в 

спілкуванні (брифінг) 

Квітень Гарван Т.М.  

1. Як підготувати дитину 

до школи: спільні кроки 

батьків і педагогів 

назустріч дитині (дебати) 

2. Соціальне виховання 

старшого дошкільника 

напередодні вступу до 

школи (диспут) 

група 

«Барвінок» 

Вересень 

 

 

 

Квітень 

Єгорова Л.І. 

Пилис А.Б. 

Вчителі поч. 

класів 

Гарван Т.М. 

 

 

4.1.3. Консультації для батьків 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Як батькам спілкуватись з 

дитиною в період адаптації до 

ДНЗ 

 

Вересень 

Пр. психолог 

Пилис А.Б. 

 

2. Безпека понад усе Жовтень Вихователь 

Єгорова Л.І. 

 

3. Екологічне виховання дітей в 

сім’ї  

Листопад Вихователь  

Стецюк В.Г. 

 

4. Як підготувати дитину до свята, 

щоб від свята отримати радість 

 

Грудень 

 Музичний 

керівник  

Пінчак О.С. 

 

5. Дитина часто хворіє: хто 

винний і що робити? 

 

Січень 

Ст.. медсестра 

Кичма М.М. 

 

6. Увага! Дорога! Лютий Вихователь  

Жеребна О.М.. 

 

7. Батьківська єдність – важливий 

закон виховання 

 

Березень 

Пр. психолог 

Пилис А.Б. 

 

8. Повноцінний сон – важливий 

елемент організації 

життєдіяльності 

 

Квітень 

Вихователь  

Гарван Т.М.. 

 

9. Вітаміни і здоров’я вашої 

дитини 

 

 

Травень 

Ст.медична 

сестра Кичма 

М.М.. 
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4.1.4. План  

роботи клубу взаємодії з батьками 

 «Клуб Молодої сім’ї» 

Мета: узгодити шляхи та методи здоров’язберігаючого розвитку дитини раннього 

віку; залучити батьків до активної участі в освітньому процесі 

дошкільного закладу; підвищити ефективність родинного виховання.  

Завдання: 

 створити механізм взаємодії педагогів і батьків на основі просвітницької й 

корекційної діяльності фахівців дошкільного навчального закладу; 

 сприяти підвищенню рівня батьківської компетентності у питаннях 

збереження, зміцнення здоров’я дітей з раннього віку; 

 формувати у батьків практичні навички забезпечення фізичного, 

психічного, соціального та духовного здоров’я дитини. 

Контингент: батьки дітей, педагоги, лікар,  медична сестра. 

Керівник: вихователь Єгорова Л.І.. 

 

№
 з

/п
 Тема Термін  Відповідальний 

П
р

и
м

. 

1. Безумовне прийняття дитини (семінар) вересень  Завідувач  

Вихователь  

методист 

 

2. Нетрадиційні методи оздоровлення 

дітей дошкілього віку (презентація 

досвіду роботи)  

жовтень  Вихователь – 

методист  

Вихователь 

Єгорова Л.І. 

 

3. Профілактика грипу, ГРВІ (лекція) листопад  Лікар  

Шустрова. 

 

4. «В здоровому тілі здоровий дух» або 

як навчити дитину дотримуватись 

загальнолюдських цінностей, 

принципів моралі та етики (дискусія) 

грудень  Вихователь 

Андраш Т.І. 

Священник 

 

5. Важливість вакцинацій, календарних 

щеплень(вечір запитань та відповідей) 

січень  Медична сестра 

Кичма М.М. 

 

6. Малюк і телевізор (диспут) лютий  Пр. психолог 

Пилис А.Б. 

 

7. Значення збалансованого харчування 

для здоров’я малюків (консультація) 

березень  Вихователь 

Жеребна О.М. 

 

8. Дитячий травматизм: надання першої 

долікарської допомоги (практикум) 

квітень  Старша медсестра  

Кичма М.М. 

 

9.  Використання природних факторів 

для зміцнення здоров’я (круглий стіл) 

травень Вихователь 

Филипів З.І.  
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4.2. Загальні заходи для дітей 

 

                                            4.2.1. Гурткова робота 

 

№ Назва гуртка Назва 

групи 

групи 

К-сть 

дітей 

Керівник  

1 «Вокальні дзвіночки» 

(вокальний) 

 10 Пінчак О.С. 

 

2 «Сонечко» 

(хореографічний) 

Старша 

Середня 

Згідно 

заяв 

батьків 

Леськів Л.К. 

3 «Глиняна фантазія» 

(гончарський) 

«Вулик» 12 Жеребна О.М. 

4 «Афлатот» 

(соціальна та фінансова 

освіта) 

«Мачок» 16 Гарван Т.М. 

5 «Веселі пензлики» 

(малювання) 

«Світлиця» 

 

11 

 

Корпало О.В. 

6 Зелена аптека 

(валеологічний) 

«Барвінок» 

 

14 Єгорова Л.І. 

7 «Диво іграшка» 

(народна іграшка) 

«Мачок» 

 

12 

 

Бучок О.М. 

 

8 «Давайте поспілкуємося» 

(мовленнєвий, англ.. мова)  

Старша 

Середня 

Згідно 

заяв 

батьків 

Филипів З.І. 

9 «Чарівна писанка» 

(писанкарство) 

«Зернятко» 10 Стецюк В.Г. 
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4.2.2. Дитяче дозвілля 

Зимові канікули   (перший тиждень січня) 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Зимовий вечір біля ялинки. «У 

веселім крузі зібралися друзі» 

01.01.18-

08.01.18 

вихователі мол. 

гр., середніх груп, 

муз. керівник 

 

2. Засідання клубу знавців «Що? 

Де? Коли?» (свята та традиції) 

01.01.18 -

08.01.18 

вихователі старш. 

гр., музкерівник 

 

 

Весняні канікули   (останній тиждень березня, перший тиждень квітня) 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата Відповідальні Відмітка 

про викон. 

1.  «В дитсадку ростуть таланти». 

Виставка – презентація дитячої 

авторської Великодньої казки  

27.03.18 

– 

30.04.18 

Вихователі  груп 

дошкільного віку, 

муз. керівники 

 

2.  «В гостях у книги» День дитячої 

книги 

10.04.18 Вихователі  

старших, середніх 

груп, муз. 

керівник 

 

 

4.2.3. Підсумкові заняття 

 

 

№ 

п/п 

Вікова група 

 

Відповідальні Термін 

виконання 

 

 

1. Молодший дошкільний вік  

 

Филипів З.І. 

Малахівська М.Б. 

Молоко О.Й. 

Пилис А.Б. 

1 раз на рік: 

травень 

 

2. Середній дошкільний вік 

 

Корпало О.В. 

Жеребна О.М. 

Стецюк В.Г. 

 Пилис А.Б. 

1 раз в півріччя: 

грудень 

травень 

 

3. Старший дошкільний вік 

 

Бучок О.М.  

Гарван О.М. 

Єгорова Л.І. 

Пилис А.Б. 

1 раз в квартал: 

листопад 

лютий 

травень 
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4.2.4. Свята і розваги 

Свята 

 

 

Фізкультурні свята 

 

№ 

з\п 

 

Назва Група Дата Відповідальні 

1. «Посвята в козачата» Старші гр. листопад 
Вихователі, 

муз.керівник 

1. «Стрітення» Старші гр. лютий  
Вихователі, 

муз.керівник 

2. 
«Шукачі скарбів» 

(спортивне свято) 
Середні гр. Березень 

Вихователі, 

муз.керівник 

 

№ Назва Група Дата Відповідальні 

1. 

 

«Нумо, друзі, з нами в 

дитсадочок за знаннями!» 

День знань 

 

Всі вікові 

групи 
вересень 

Вихователі, 

муз.керівник 

2. 

«На гостини до красуні 

Осені»; 

 

«Осінь у Львові»; 

«Осінній ярмарок» 

Імол., 

ІІмол., сер 

групи; 

Ст. групи 

жовтень 
Вихователі, муз. 

керівник 

3. 
«Зимова казка»; 

«Різдв’яне диво» 

Всі вікові 

групи 
грудень 

Вихователі, 

муз.керівник 

4. «Шевченка славимо в піснях» Старші гр. березень 
Вихователі, 

муз.керівник  

4. 
«Квіти й пісні весняні – 

бабусі, сестричці та мамі» 

Всі вікові 

групи 
травень 

Вихователі, 

муз.керівник 

6. 
 «Дитсадочку, прощавай, – 

люба школо, зустрічай!» 

Старші 

групи 
1 червня 

Вихователі, 

муз.керівник 
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Розваги 

№ Назва Група Дата Відповідальні 

1.  «Подорож повітряної кульки» 
Молодші і 

середні гр. 
вересень 

Вихователі, 

муз.керівник 

2.  
«Острів скарбів» 

(спортивна розвага) 
Старші гр. вересень 

Вихователі, 

муз.керівник 

3.   Казка «Кізонька»  
Середні і 

старші гр. 
жовтень 

Вихователі, 

муз.керівник 

4.  
«Музику тварин сприймай – 

образ у рухах передай» 

Молодші 

гр. 
жовтень 

Вихователі, 

муз.керівник 

5.  
Казка  

«Поросятко-Невмиватко» 

Всі вікові 

групи 
листопад 

Вихователі, 

муз.керівник 

6.  «Увага, «ТАЧКИ» на дорозі!» Старші гр. листопад 
Вихователі, 

муз.керівник 

7.  

«І багата і чудова наша 

українська мова. Дива  

бабусиної скрині» 

Молодші і 

середні гр. 
листопад 

Вихователі, 

муз.керівник 

8.  
«Чудотворець Миколай, ти 

усіх оберігай!» 

Середні і 

старші гр. 
грудень 

Вихователі, 

муз.керівник 

9.  «Новорічна рукавичка» 
Молодші 

гр. 
грудень 

Вихователі, 

муз.керівник 

10.  
«Ой, прийшло до нас святе 

Різдво» 

Середні і 

старші гр. 
січень 

Вихователі, 

муз.керівник 

11.  
«Чарівний мішечок» 

Калейдоскоп муз/дид. ігор 

Молодші 

гр. 
січень 

Вихователі, 

муз.керівник 

12.  
«Сніговик» 

(музична вистава) 

Всі вікові 

групи 
січень 

Вихователі, 

муз.керівник 

13.  «Свято квітів» 
Середні і 

старші гр. 
лютий 

Вихователі, 

муз.керівник 

14.  
«Школа веселого м’яча» 

(фізкультурна розвага) 

Всі вікові 

групи 
лютий 

Вихователі, 

муз.керівник 

15.  
«Киця Мурка вітає гостей» 

(музично-дидактична гра) 

Молодші 

гр. 
березень 

Вихователі, 

муз.керівник 

16.  
«Як сніговики сонце шукали» 

(гра-вистава) 

Середні і 

старші гр. 
березень 

Вихователі, 

муз.керівник 

17.  «Великодні дзвони» 
Всі вікові 

групи. 
квітень 

Вихователі, 

муз.керівник 

18.  
«Козацькі забави» 

 
Старші гр. квітень 

Вихователі, 

муз.керівник 

19.  
«Україна має талант» 

(маленький концерт) 

Всі вікові 

групи 
травень 

Вихователі, 

муз.керівник 

20.  
«Хитра лисичка» 

(ляльковий театр) 

Всі вікові 

групи 
травень 

Вихователі, 

муз.керівник 
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Дні здоров’я 

 

(остання п’ятниця місяця) 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з\п 
Назва Група Дата Примітка 

1. 

 

«Здоровим будь» 

 

Всі вікові 

групи 
вересень 

Вихователі, 

муз.керівник 

2. 

 

«Чистота – запорука 

здоров’я» 

 

Всі вікові 

групи 
жовтень 

Вихователі, 

муз.керівник 

3. 

 

«Вітаміни-помічники» 

 

Всі вікові 

групи 
листопад 

Вихователі, 

муз.керівник 

4. «В країні здоров’я» 
Всі вікові 

групи 
грудень 

Вихователі, 

муз.керівник 

5. «Зимові сюрпризи» 
Всі вікові 

групи 
січень 

Вихователі, 

муз.керівник 

6. 

 

«Зростаємо дружніми, 

сильними, мужніми» 

 

Всі вікові 

групи 
лютий  

Вихователі, 

муз.керівник 

7. «Вийся віночку» 
Всі вікові 

групи 
березень 

Вихователі, 

муз.керівник 

8. 
«Весняний флеш-

моб!» 

Всі вікові 

групи 
квітень 

Вихователі, 

муз.керівник 

9. 

 

«Природа – джерело 

здоров’я» 

 

Всі вікові 

групи 
травень 

Вихователі, 

муз.керівник 
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Погоджено:                                                                                        Затверджено: 
Директор НВК «Гроно»                                                                    Завідувач ДНЗ № 30 
_________  Сомик Н.С.                                                                     ________  Молоко О.Й. 
                       21.08.2017р.                                                               21.08.2017р. 

 
4.3.Співпраці із школою 

План спільних заходів ДНЗ №30 та НВК «Гроно»  

на 2017-2018 рр. 

№ 

з\п 

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційна робота  

1.1. Забезпечити необхідне 

предметно – розвивальне 

середовище для організації 

різних видів діяльності дітей 

старшого дошкільного віку та 

учнів початкових класів з 

урахуванням їхніх потреб та 

індивідуальних інтересів 

 

Вересень  

 

Заступник 

директора з НВР  

ЗШ № 64  

Вихователь – 

методист 

 

 

1.2. Проаналізувати інформацію про 

стан здоров'я і рівень фізичного 

розвитку дітей старшої групи та 

учнів перших класів з метою 

корекції фізкультурно-

оздоровчої роботи в ДНЗ та 

СЗШ № 64 

 

Вересень  

медичні 

працівники ДНЗ та 

ЗШ, Заступник 

директора з НВР  

Вихователь – 

методист 

 

 

1.3. Проаналізувати стан адаптації 

першокласників — випускників 

ДНЗ 

 

Вересень 

- жовтень 

вихователь-

методист, 

вихователі 

старших груп, 

практичний 

психолог НВК Ш, 

заступник 

директора з НВР 

учителі перших 

класів 

 

2. Методична робота 

2.1. Вивчити та проаналізувати 

програми «Впевнений старт» та 

програми початкової школи 

 

Вересень  

вих.-методист 

вихователі ст. груп, 

заст. директора з 

НВР, учителі 

перших класів 

 

2.2. Вивчити індивідуальні та 

психофізичні особливості дітей 

старшого дошкільного віку, 

скласти індивідуальні програми 

розвитку 

 

Вересень 

Пр. психолог НВК, 

вихователі 

старших груп, 

вчителі майбутніх 

перших класів 
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2.3. За результатами аналізу 

адаптації першокласників — 

випускників ДНЗ провести 

спільну педагогічну нараду 

 

Жовтень 

Вих.-методист, 

вихователі ст. груп, 

пр. психолог НВК, 

заст. директора з 

НВР, учителі  

 

2.4. Провести взаємовідвідування 

занять у старшій групі ДНЗ 

учителями початкових класів та 

уроків у перших класах 

вихователями старших груп 

 

Жовтень 

Квітень  

вих.-методист 

заступник 

директора з НВР  

 

2.5 Провести  спільну педагогічну 

нараду  – «Сім’я, школа, ДНЗ – 

суб’єкти педагогічної взаємодії в 

освітньо-виховному процесі» 

 

Травень  

вих. - методист 

заступник 

директора з НВР  

 

3. Робота з дітьми  

3.1. Організувати участь дітей 

старшого дошкільного віку у 

спільних з учнями перших 

класів заходах: 

• свята Першого та Останнього 

дзвоників 

• свято Прощання з букварем 

 

 

 

 

Вересень  

 

Травень  

 

вихователі 

старших груп ДНЗ, 

вчителі 

початкових класів 

 

3.2. Провести екскурсії для дітей 

старшого дошкільного віку до 

приміщення класу, шкільної 

бібліотеки, спортивного залу та 

актової зали 

 

Листопад  

вихователі 

старших груп ДНЗ, 

вчителі початкових 

класів 

 

3.3. Провести цикл занять з дітьми 

«Введення у шкільне життя», 

«Я йду до школи» тощо 

за 

графіком 

вихователі 

старших груп, 

вчителі початкової 

школи 

 

4. Супровід родини на порозі школи 

4.1. Створити інформаційні блоки 

для батьків «Підготовка дітей 

до школи», «Що повинен знати 

й уміти першокласник» тощо 

лютий вихователь-

методист ДНЗ 

заступник 

директора з НВР 

 

4.2. Організувати консультації для 

батьків майбутніх 

першокласників, в тому числі в 

онлайн - режимі на сайтах ДНЗ 

та НВК «Гроно»: 

 «Завтра в школу»; 

 «Ознайомлення зі 

школою» 

Вересень 

- травень 

вихователь-

методист 

вихователі 

старших груп, 

практичний 

психолог НВК, 

заступник 

директора з НВР 

учителі перших 

класів 

 

 



45 
 

 4.3.1.Робота дошкільного навчального закладу 

з дітьми, які не охоплені дошкільною освітою 

План 

на 2017 – 2018 н. р. 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Здійснити облік дітей, що 

виховуються вдома 

Вересень  Завідувач 

Молоко О.Й.  

 

2. Організувати відвідування сімей, діти 

яких не охоплені дошкільною 

освітою, з метою інформування про 

Закон України «Про дошкільну 

освіту»  та запросити на консультації  

 

Вересень 

 

Завідувач 

Молоко О.Й.  

Вихователі 

 

3. Надавати методичну, діагностичну та 

консультативну допомогу сім’ям 

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователь – 

методист 

 

4. Організувати проведення зборів для 

батьків на базі ДНЗ з метою 

ознайомлення з методичними 

рекомендаціями щодо підготовки 

дітей до школи 

 

Жовтень 

Квітень  

 

 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

 

4.3.2.Робота з дітьми 5-річного віку 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Відповідальни

й 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. 

 

Розвивати фізичну, соціально-

моральну, емоційно-ціннісну, 

пізнавальну, мовленнєву, художньо-

естетичну, творчу активність дітей з 

метою формування їх компетентності 

відповідно Базовому компоненту 

дошкільної освіти 

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

2. 

 

Забезпечити організацію 

життєдіяльності дошкільників з 

передбаченням різних форм активної 

діяльності. Обов’язкові 2-3 заняття 

щоденно загальною тривалістю 1-1,5г. 

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

3. Здійснювати підготовку руки до 

письма (робота в зошиті) 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 

 

4. Ознайомити з класом, бібліотекою, 

спортзалом, їдальнею НВК в ході 

екскурсій 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 

 

5. Забезпечити відвідування уроків в 1-

му класі НВК «Гроно» 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 
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6. Ознайомити з шкільними традиціями. 

Відвідати свята «Перший дзвоник», 

«Прощання з Букварем», «Останній 

дзвоник» 

Протягом 

року 

Вихователі 

старших груп 

 

7. 

 

 

 

Визначити відповідність фізичного, 

психічного і соціального розвитку 

дітей показникам, наведеним у 

Базовому компоненті дошкільної 

освіти 

Квітень  Вихователь – 

методист 

Вихователі 

старших груп 

 

8. 

 

Проведення свята «Здрастуй, школо!» Червень   Муз. керівник, 

Вихователі 

старших груп 
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РОЗДІЛ 5 

Адміністративно – господарська робота 

 

5.1. Створення розвивального життєвого простору дитини 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

 

1.  Впровадити в роботу закладу 

проекти:  

 « Бережімо тепло»;  

 «Нове життя спортивного 

майданчика» 

 

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

2.  Провести екологічні акції з 

метою очищення та озеленення 

території 

 

 

Осінь - 

весна 

Завідувач 

Молоко О.Й.  

Завгосп  

Кокоцька Л.Г.. 

 

3.  Удосконалювати матеріально – 

технічну базу дошкільного 

закладу: 

 провести поточний ремонт 

кабінетів, групових 

приміщень та коридорів; 

 провести часткову заміну 

дверей в групах     

 

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

Завгосп  

Кокоцька Л.Г. 
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5.2. Загальні збори колективу, рада дошкільного навчального закладу, 

виробничі наради 

   

5.2.1. Загальні збори колективу 

 

№ 

з\п 
Зміст роботи Термін Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Зміст і пріоритетні напрями 

науково-методичної, фінансово-

господарчої, медичної підсистем 

управлінської підструктури ДНЗ 

на новий навчальний рік. 

 

Вибори дорадчих органів 

управління ДНЗ: Ради ДНЗ, 

Ради з питань харчування, 

Комісії ОП при ПК, Комісії ОП. 

 

Готовність технічних служб 

дошкільного навчального 

закладу до функціонування у 

новому навчальному році. 

 

 

Вересень  

 

Вихователь – 

методист  

 завгосп 

медсестра 

 

 

Завідуюча  

Завгосп  

 

 

 

Завідувач 

Завгосп  

 

 

Інформація  

 

 

 

 

 

Протокол  

 

 

 

 

Акти   

готовності 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

Звіт керівника та голови Ради 

ДНЗ з питань статутної 

діяльності ДНЗ. 

 

Затвердження основних 

напрямів удосконалення і 

розвитку дошкільного 

навчального закладу 

 

 

Червень  

 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

 

 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

 

Інформація   

 

 

Інформація  
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5.2.2. Організаційна робота 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконанн

я 

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

викон. 

1. Здійснити комплектування дошкільного 

закладу кадровим складом на 2017 – 

2018 н.р. 

Серпень  Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

2. Здійснити комплектування вікових груп 

відповідно віку дітей 

Серпень  Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

3. Здійснювати контроль за виконанням 

службових обов’язків працівників 

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

4. Здійснювати контроль за організацією 

харчуванням дітей 

Протягом 

року 

Завідувач 

Ст. мед.сестра 

 

5. Здійснювати контроль за санітарним 

станом у групах та на ділянках 

дошкільного закладу 

Протягом 

року 

Завідувач 

Ст. мед.сестра 

 

6. Здійснювати техогляд та ремонт 

обладнання дошкільного закладу 

Протягом 

року 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

7. Здійснювати контроль за економією 

електроенергії, водо- теплоресурсів, 

вчасність подачі звітів 

Протягом 

року 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г.. 

 

8. Забезпечити своєчасне проходження 

медичного обстеження працівниками 

ДНЗ 

Протягом 

року 

Завідувач 

Ст. мед.сестра 

 

9. Проводити інвентаризацію та списання 

матеріальних цінностей, які вийшли з 

ладу 

Протягом 

року 

Завгосп 

Кастеляна 

Вихователь – 

методист 

 

10. Підготувати дошкільний заклад до 

зимового періоду 

До 

10.2017 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

11. Провести екологічні акції з метою 

очищення та озеленення території 

Осінь - 

весна 

Завідувач 

Завгосп 

 

12. Організувати літні оздоровчі заходи Травень – 

серпень  

Завідувач 

Вих. – 

методист 

 

13. Здійснювати звітно – інформаційну 

діяльність шляхом залучення 

педагогічних та матеріально – 

відповідальних осіб 

Постійно Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

14. Продовжити роботу клубу «Надійний 

помічник» для помічників вихователя  

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко О.Й. 
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5.2.3. Робота з кадрами 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. 
Провести  тарифікацію 

працівників 
Вересень 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

2. 

Створити комісії з питань 

контролю за функціонуванням 

усіх підструктур ДНЗ 

Вересень 
Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

4. 

Проводити інструктажі з 

охорони праці працівників 

дошкільного закладу 

Згідно 

нормативних 

вимог 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

5. 

Здійснювати роботу з 

трудовими книжками, 

особовими картками та 

справами працівників 

Жовтень, 

за 

виробничою 

необхідністю 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

6. 

Забезпечити курсову 

перепідготовку працівників 

усіх підструктур, що того 

потребують 

Протягом 

року 

Завідувач 

Молоко О.Й. 
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5.2.4.Засідання ради дошкільного навчального закладу  

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконанн

я 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

 

1.   Засідання 1. 

1.  Про оздоровлення дітей в ДНЗ 

2. Затвердження  пріоритетних  

напрямків  роботи дошкільного 

закладу на  навчальний  рік. 

3.Організація  харчування  дітей  в  ДНЗ  

Жовтень 

 

 

Завідувач 

Вихователь – 

методист 

 

Ст. медсестра 

 

2. Засідання 2. 

1. Патріотичне виховання 

дошкільників – пріоритетний напрямок 

роботи ДНЗ 

2. Проведення медико – 

профілактичних заходів в дошкільному 

закладі 

3. Вивчення  рейтингу серед батьків, 

педагогів, які атестуються 

Грудень 

 

Вих. – 

методист  

Стецюк В.Г. 

Старша 

медсестра 

Кичма М.М. 

Завідувач 

Молоко О.Й.  

 

3. Засідання 3. 

1. Про хід атестації педагогів ДНЗ 

2. Організація роботи з дітьми, які не 

відвідують ДНЗ 

3. Дотримання  безпеки  

життєдіяльності  у  закладі.  

Лютий 

 

Вих. – методист  

Завідувач 

 

Завгосп 

 

 

4. Засідання 4. 

1. Сімейне  виховання – 

найактуальніша  проблема  нашої  

держави. 

2. Покращення  матеріально-технічної 

бази  закладу. 

3.Реалізація заходів щодо 

попередження дитячого травматизму в 

ДНЗ 

Квітень 

 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

 

Завгосп  

Кокоцька Л.Г.. 

Старша 

медсестра 

Кичма М.М. 

 

5. Засідання 5. 

1. Підготовка  до  літнього  

оздоровлення  

2.Про підготовку до робіт по ремонту та 

впорядкуванню приміщень та території 

дошкільного навчального закладу 

3.Підсумки роботи Ради ДНЗ 

Травень 

 

Ст. медична 

сестра 

Завгосп  

 

 

Голова ради 
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5.2.5. Виробничі наради 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи  Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. 1. Правила внутрішнього 

розпорядку у ДНЗ. 

Затвердження графіків 

роботи служб.  

2. Підсумки результатів 

літнього оздоровлення дітей. 

Аналіз захворюваності (звіт) 

3. Підготовка приміщення 

дошкільного навчального 

закладу до осінньо – 

зимового періоду (бізнес - 

план) 

Вересень 

 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

 

Старша 

медсестра 
Кичма М.М. 

Завгосп 
Кокоцька Л.Г.. 

 

 

 

2. 1. Затвердження 

функціональних обов’язків 

працівників. 

 2. Звіт про роботу комісії по 

харчуванню  

3. Аналіз захворюваності 

дітей. 

Листопад 

 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

Старша 

медсестра 
Кичма М.М. 

 

3. 1. Звіт про роботу ради по 

харчуванню 

2. Про виконання санітарних 

норм і правил утримання 

дошкільного закладу (аналіз) 

3. Вимоги до організації 

безпеки життєдіяльності. 

Лютий 

 

Старша 

медсестра 
Кичма М.М. 

 

 

Вих. – методист 

Стецюк В.Г. 

 

4. 1. Підготовка до літньої 

оздоровчої компанії 

(інформація) 

2.Про дотримання санітарно-

гігієнічних вимог у всіх 

приміщеннях та території 

дошкільного закладу. 

3.Організація та проведення 

ремонтних робіт (аналітична 

бесіда) 

Травень 

 

Завідувач 

Молоко О.Й. 

 

Старша 

медсестра 

Кичма М.М. 

 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г.. 

 

 

 



53 
 

5.2.6. Наради при завідувачу 

 

№ 

з\п 
Зміст роботи 

Термін 

викон. 
Відповідальні 

Відмітка  

про вик. 

1. -Про підсумки конкурсу на краще методичне 

забезпечення освітнього процесу.  

-Благоустрій території дошкільного закладу: 

стан квітників, малих ігрових форм,  якість 

прибирання тощо. 

 

09.17 

Вих. – методист  

Стецюк В.Г. 

Завгосп  

Кокоцька Л.Г.. 

 

2. -Підготовка  до  осінньо-зимового  періоду. 

-Аналіз заборгованості по батьківській платі 
10.17 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

 

3. -Виконання  норм  харчування.  

-Підсумки  роботи  бракеражної  комісії. 
11.17 

Кичма М.М. 

Пштир У.І. 

 

4. -Затвердження графіка проведення 

Новорічних свят 

-Дотримання вимог до зберігання продуктів 

харчування     

 

12.17 

Пінчак О.С. 

 

Кичма М.М. 

 

 

5. -Аналіз харчування за 2017 рік – виконання 

натуральних та грошових норм. 

-Ознайомлення з кошторисом на 2018 рік.  

Аналіз батьківської плати. 

 

01.18 

Завідувач 

Молоко О.Й.   

 

6. -Забезпечення повноцінного безпечного 

функціонування закладу у період 

несприятливих погоних умов в зимовий 

період    

-Про організацію проходження 

профілактичних медичних оглядів. 

 

02.18 

Завгосп  

Кокоцька Л.Г.. 

 

 

Ст. медсестра 

Кичма М.М. 

 

7. -Результати  використання  енергоносіїв.  

-Стан оздоровчої роботи в зимовий період. 

Статистика захворюваності.   

 

03.18 

Кокоцька Л.Г.. 

Ст. медсестра 

Кичма М.М. 

 

8. -Дотримання правил пожежної безпеки 

працівниками закладу  

-Дотримання  санітарно-гігієнічних  норм.  

 

04.18 

Завгосп  

Кокоцька Л.Г... 

Кичма М.М. 

 

9 -Рівень підготовки дітей 6-річного віку до 

шкільного навчання. 

-Хід підготовки до літнього оздоровлення 

 

 

05.18 

Вих. – методист  

Стецюк В.Г. 

Ст. медсестра 

Кичма М.М. 
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План роботи клубу помічника вихователя 

 «Професійний імідж» 

 

Мета: 

 розширити можливості розуміння помічниками вихователів їх ролі у 

забезпеченні освітньо – виховного процесу в дошкільному навчальному 

закладі; 

 поліпшити рефлексію взаємин між педагогами, помічниками та 

вихованцями груп; 

 сформувати у помічників вихователів необхідні навички взаємодії з 

дитиною; 

 активізувати комунікації в групі. 

Контингент: помічники вихователів. 

Керівник: старша медична сестра Левкут О.Г. 

 

 

№ 

з/п 

Тема Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Професійна допомога 

помічника вихователя у 

проведенні навчально – 

виховного процесу  

 

Вересень  

Вихователь 

Бучок О.М. 

 

2.  Дотримання Санітарного 

регламенту ДНЗ 

 

Жовтень  

Старша 

медсестра 
Кичма М.М. 

 

3.  Мистецтво взаємодії з дітьми в 

процесі діяльності помічника 

вихователя. Основні правила 

виховання дітей 

 

Листопад  

Психолог  

Пилис А.Б. 

 

4.  Взаємодія помічника 

вихователя з дітьми та 

батьками 

 

Січень  

Вих. – методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

5.  Вимоги, яким має відповідати 

працівник на посаді помічника 

вихователя. Охорона життя і 

здоров’я дітей. Профілактика 

негативних станів 

 

Березень  

Завідувач 

Молоко О.Й. 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 
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РОЗДІЛ 6 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 

 

 

№ 

 з/п 

Назва контролю Форма Група Термін Відпові-

дальний 

В
ід

м
. 
п

р
о

 

в
и

к
о

н
. 

6.1. Комплексний контроль 

6.1.1. Стан освітньо - 

виховної роботи в 

групі раннього 

віку  

До наказу Група раннього 

віку вихователь: 

Букеда І.І. 

Березень Завідувач 

Молоко О.Й.   

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

6.2. Тематичний контроль 

6.2.1. Використання 

музейної 

педагогіки та 

екскурсійної 

роботи  для 

формування 

маленького 

патріота рідного 

міста. 

До пед. 

ради, 

довідка, 

наказ 

Всі вікові групи Листопад  Завідувач 

Молоко О.Й.   

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

6.2.2. Економічне 

виховання у теорії 

та практиці 

дошкільної освіти 

До пед. 

ради, 

довідка, 

наказ 

Середні групи  

старші групи 

 

 

Лютий  Завідувач 

Молоко О.Й.   

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

6.2.3. «Сім’я, школа, ДНЗ 

– суб’єкти 

педагогічної 

взаємодії в 

освітньо-виховному 

процесі» 

До пед. 

ради, 

довідка, 

наказ 

Старші групи 

 

Квітень  Завідувач 

Молоко О.Й.   

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

6.3. Оперативно-якісний контроль 

6.3.1. Вивчення 

сформованості 

компетенцій 

дитини відповідно 

освітнім лініям 

Базового 

компоненту  

 

 

до відома 

(аналітична 

документація) 

 

Всі вікові 

групи 

Вересень  

Січень 

Травень  

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

Вихователі всіх 

вікових груп 
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6.3.2. Обстеження 

нервово 

психічного 

розвитку дітей 

раннього віку 

до відома 

(аналітична 

документація) 

Група 

раннього віку  

Жовтень 

Травень  

  

Ст. медсестра 

Вихователь 

Букеда І.І.  

Психолог  

 

6.4. Епізодичний контроль 

6.4.1. Виконання  

режиму дня 

до відома 

(довідка) 

Всі вікові 

групи 

Вересень 

Листопад 

Січень 

Березень 

Травень 

Липень  

Завідувач 

Вихователь – 

методист 

Старша м/с  

 

6.5. Попереджувальний контроль 

6.5.1. Підготовка 

вихователів до 

робочого дня 

до відома 

(аналітична 

документація) 

всі вікові 

групи 

Жовтень 

Грудень 

Лютий 

Квітень  

Вих. – 

методист  

Стецюк В.Г. 

. 

 

6.5.2. Ведення ділової 

документації 

до відома всі вікові 

групи 

Вересень 

Грудень 

Червень  

Вих. – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

6.5     

.3. 

Планування 

освітньої роботи, 

його зміст та 

якість 

до відома 

 

всі вікові 

групи 

1 раз на 

місяць 

Вих. – 

методист  

Стецюк В.Г. 
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Додаток 1 

 

«Погоджено»                                                                           «Затверджено» 

«28» серпня  2017 р.                                                          «28» серпня 2017 р.     

Начальник Віллілу освіти                             Завідувач ДНЗ №30 

Шевченківського та Залізничного районів                   

УО ДГП ЛМР                                                                           ___________О. Молоко 

_____________Г.В. Синницька 

          

 

                                                     «Схвалено» 

                                                                          Рішення педагогічної ради 

                                                                             Протокол №1 від 28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

План роботи 

дошкільного навчального закладу № 30  

на оздоровчий період  

2018 року 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

1. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу 

під час оздоровчого періоду 2017 р. 

 

З 1 червня 2017 року дошкільний навчальний заклад був переведений на 

літній оздоровчий період.  

Відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій  «Організація  

роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (лист 

МОНмолодьспорту України від 16.03.2012 № 1/9-198) діяльність закладу було 

спрямовано  на  організацію змістовного, різноманітного буття з метою 

оздоровлення дітей, забезпечення їхнього активного відпочинку на збереження, 

зміцнення й відновлення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей, 

забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного розвитку з 

перших років життя, закріплення, уточнення, розширення запасу набутих 

упродовж навчального року знань, уявлень про навколишній світ і самих себе, 

збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок  у процесі різних 

видів дитячої діяльності: рухової, ігрової, пізнавальної, комунікативно-

мовленнєвої, художньої, предметно-практичної тощо. 

Під час літнього відпочинку та оздоровлення дітей в умовах дошкільного 

навчального закладу було проведено: 

-  інструктажі з педагогами, медичною сестрою, технічним персоналом 

закладу з питань безпеки життєдіяльності дітей, пожежної безпеки, охорони 

праці; 

- консультації для педагогів («Організація дозвілля дітей»; «Організація 

дитячої пізнавальної діяльності влітку»; «Підвищення рівня педагогічної 

культури батьків щодо формування здорового способу життя дітей дошкільного 

віку»); 

- інформування батьків про особливості перебігу літньої оздоровчої 

кампанії у дошкільному закладі (виготовлення у групах інформаційних стендів, 

бюлетенів тощо); 

- поповнення оснащення методичного кабінету, груп інформаційно-

інструктивно-методичними матеріалами на допомогу вихователям і батькам з 

питань організації та змісту літнього оздоровлення, освітньої роботи з дітьми, 

зокрема, щодо розпорядку дитячої життєдіяльності, харчування, перебування на 

сонці  та у воді, праці на ділянці;  

- проведено епізодичні спостереження, цільові прогулянки та екскурсії, 

походи за межі дошкільного закладу, досліди, ігри й вправи спортивного 

характеру, ігри з піском, вітром, водою та іншими природними матеріалами,  

- ремонтні роботи в групах та методичному кабінеті, фарбування 

обладнання, завезення піску для ігор, виготовлено пісочниці та кришки на 

окремих пісочницях на ігрових майданчиках груп.  

Значна увага приділялася плануванню і проведенню освітньої роботи з 

безпеки життєдіяльності дітей: правил дорожнього руху, поведінки на вулицях, у 

транспорті, при зустрічах з незнайомими людьми, безпечної  поведінки під час 

відпочинку на сонці, воді, у лісі, користування електричними і газовими 

приладами, запобігання харчовим отруєнням і кишковим інфекціям. Робота 

проводилась як під час занять, так і інших форм організації життєдіяльності дітей.  
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Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 28.05.2012р. №1/9-413 «Інструктивно-методичні рекомендації «Про 

організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

літній період», вихователями усіх  вікових груп, було сплановано та проводилася 

система загартовуючих заходів: 

 гімнастика  з елементами дихальних вправ, щоденна гімнастика пробудження, 

повітряні ванни з вправами, ходіння босоніж, сон із доступом свіжого повітря, 

сонячні ванни тощо; 

 загартування водою (умивання протягом дня прохолодною водою, полоскання 

рота, обливання ніг водою).  

Крім традиційних, використовувалися нетрадиційні технології й методики, 

спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: зональний точковий 

масаж, корекційні ігри, «хвилинки – здоровинки» (самомасаж), музикотерапія, 

вправи для релаксації та медитації.  

Загартування здійснювалося  з дотриманням індивідуального підходу. 

Проводилися заняття з фізичної культури; фізкультурно-оздоровчі заходи 

(ранкова гімнастика, гімнастика після денного сну, фізкультхвилинки, 

фізкультпаузи); різні форми організації рухової активності у повсякденному житті 

(заняття з фізкультури на прогулянках, рухливі ігри, самостійна рухова 

діяльність, дні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання). 

Серед основних критеріїв оздоровлення дітей – повноцінне харчування, у 

щоденний раціон якого входили свіжі овочі, фрукти та соки, гнучкий режим з 

максимальним перебуванням дітей на свіжому повітрі та активний відпочинок – 

свята, розваги, ігри, конкурси, туристичні походи тощо. 

Вихователі ДНЗ планували освітньо-виховну роботу з дітьми,  відповідно до 

тематичних блоків та тематичних тижнів. 

Не залишились поза увагою і батьки. З ними проводилась санітарно – 

освітня робота щодо літнього періоду у вигляді лекцій, консультацій. Так, було 

надано консультації для батьків на тему: «Дитина має право на любов – про це 

усім нагадуємо знов», «Ігрова пісочна терапія», «Запобігання сонячним опікам»; 

старшою медсестрою Кичмою М.М. проведено бесіди: «Загартування влітку. 

Принципи профілактично-оздоровчих заходів в ДНЗ», «Профілактика 

гельмінтних захворювань», «Профілактика харчових отруєнь», «Літо. Дитячі 

інфекційні захворювання», «Стригучий лишай (мікроспорія)». 

Під час оздоровлення не зафіксовано випадків дитячого травматизму.  

Проаналізувавши  стан літньої оздоровчої роботи в 2017 році, з метою 

підвищення якості навчання та виховання дітей, педагогічний колектив 

дошкільного закладу в 2017 - 2018 навчальному році ставить перед собою такі 

завдання на оздоровчий період: 
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1.2.Завдання дошкільного навчального закладу 

на оздоровчий період 

 

 Забезпечити  збалансоване раціональне харчування дітей відповідно 

Інструкції з організації харчування в дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої наказом МОН України і МОЗ України від 17.04.2006 року та 

змінами до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України від 26 

лютого 2013 року № 202/165. 

 

 Сприяти зміцненню здоров'я та забезпеченню емоційно-психологічного 

комфорту вихованців. Створити належні  умови для змістовного дозвілля, 

фізкультурно-оздоровчої роботи. здійснювати комплексний та інтегрований 

підхід до оздоровлення і загартування дітей раннього та дошкільного віку, 

використовуючи нетрадиційні методики, шляхом введення гнучкого 

динамічного режиму та використання цілющого впливу природних засобів і 

рослинної їжі (фрукти, овочі, соки, вітамінні чаї). 

 

 Забезпечити належний розвивальний простір для дітей. Розвивати 

пізнавальні інтереси та емоційну сферу дітей, збагачувати їх чуттєвий 

досвід. Створити умови для прямих контактів дітей з природою, 

формування системи наукових знань про основні чинники розвитку живої 

природи, уявлень про природоохоронну роботу. 



 

2. Методична робота з кадрами 

№ 

з\п 

Зміст роботи 

 

Термін  Відповідальні 

 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

 

 

1. 
 

Провести педагогічні години: 

 

 Організація фізкультурно-оздоровчої 

роботи у літній період 

 

 Активізація рухової діяльності 

дошкільників як необхідність 

сьогодення. 

 

 Адаптаціїя  дітей раннього віку  

 

 

 

 

 

 

Червень  

 

 

Липень 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

 

Вихователь- 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

 

 

 

2. 

 

Надати консультації  педагогам: 

 

 Оптимізація пізнавальної діяльності 

дошкільника засобами пошуково-

дослідницької діяльності.  

(Вихователі груп дошкільного віку)  

 

 Розвиток рухової активності дітей за 

методикою М.М.Єфименко 

(Вихователі всіх вікових груп) 

 

 Запобігання ускладнень адаптації до 

умов дитячого садка 

(Вихователі груп раннього та 

молодшого дошкільного віку)  

 

 

 

 

Червень  

 

 

 

 

Липень  

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

Вихователь - 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

 

 

 

Вихователь - 

методист  

Стецюк В.Г. 
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3. Провести семінар - практикум 

«Оптимізація системи пізнавально-

оздоровчої роботи з дітьми влітку» 

1.Функціональні обов’язки працівників 

ДНЗ під час проведення за гартувальних 

заходів. 

2.Створення умов для проведення літньої 

оздоровчої компанії. (методичні 

рекомендації) 

3.Інструкція з охорони життя і здоров’я 

дітей під час організації і проведення 

прогулянок та пішохідних переходів за 

межі дитячого садка в літній період 

4.Правила для дітей : «Прогулянки-

походи» (Розробити) 

5.Наш веселий літній день (моделювання) 

 

 

Червень  

 

 

 

Вихователь- 

методист  

Стецюк В.Г. 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

 

 Вихователь- 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

Педагоги 

 

 

 

4. Провести огляд публікацій у фахових 

періодичних виданнях та новинок 

методичної літератури 

1 раз на 

місяць 

 

Педагоги  

5. Здійснити координацію планів самоосвіти 

вихователів на 2018/2019 навчальний рік 

 

Серпень 

 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

6. Організувати роботу творчої групи з 

питань:  

- оформлення інтер’єрів дошкільного 

закладу;  

- планування роботи на 2018/2019 н.р. 

 

Червень  

 

Серпень  

Завідувач  

Молоко О.Й.  

 Вихователь- 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

7. Провести засідання педагогічної ради:  

1.Виконання рішень попередньої педради 

(інформація). 

2.Аналіз навчально-виховної роботи за рік. 

 Основні педагогічні проблеми. 

 (звіт) 

3.«Обговорення і затвердження плану 

роботи на наступний навчальний рік. 

Визначення виду, форми планування 

навчально-виховної роботи» (аукціон 

педагогічних ідей) 

4.« Я дивую своїх дошкільнят» 

(презентація дидактичного матеріалу та 

методичних посібників 

 

 

Серпень 

 

Вихователь-

методист 

Стецюк В.Г. 

 Завідувач  

Молоко О.Й.  

  

Педагогічний 

колектив 

 

 

 

Педагоги 

 

8. Конкурс-огляд з підготовки груп до 

навчального року 

30-31 

серпня 

Молоко О.Й.  

Стецюк В.Г. 
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3. Робота методичного кабінету 

 

№ 

з\п 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

Відповідальний  Відмітка 

про 

виконання 

 

 

1. 

 

Упорядкувати картотеку 

матеріалів з організації 

літнього оздоровлення 

 

 

До 

08.06.2018 

 

 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

 

2. 

 

Поповнити кабінет науковою, 

навчально-методичною та 

енциклопедично літературою 

щодо загартування дітей 

водою, повітрям та сонцем 

 

 

Червень - 

серпень 

 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

 

3. 

 

Доповнити картотеки 

періодичних видань, 

методичної та дитячої 

літератури 

 

 

 Серпень  

 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

 

4. 

 

Оформити розвивальне 

предметне середовище 

дошкільного закладу 

 

 

Червень - 

серпень  

 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

 

 

5 

 

Розробити посібник «Безпека 

дошкільників – турбота 

дорослих» 

 

 

Липень 

 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 
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4. Організаційно-педагогічна робота 

 

 

№ 

з\п 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

 

1. 

 

Перевести роботу дошкільного 

навчального закладу на літній режим 

 

 

01.06.2018 

 

 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

  

 

 

2. 

 

Забезпечити:  

•   максимальне перебування дітей на 

свіжому повітрі  

•   проведення занять згідно з літнім 

розкладом  

•   організацію питного режиму 

 

 

01.06 -

31.08.2018 

 

 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

 Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

 

3. 
 

Провести заходи до Міжнародного дня 

захисту дітей:  

 «Правова абетка» 

(розвага); 

 Конкурс малюнків на асфальті 

«Щасливе дитинство» 

 

  Організувати змістовне дозвілля 

дітей:  

 День іменинника; 

 Козацькі розваги 

  

Провести екскурсії з дітьми з участю 

батьків: 

 у звіринець; 

 До ботанічного саду; 

 в садибу – музей  

«Шевченгківський гай». 

 

Провести  спортивне свято «Літні 

забави». 

 

 

 

 

Червень  

 

 

 

 

 

 

Липень 

Серпень 

 

 

 

 

Червень 

Липень 

Серпень 

 

 

Серпень  

 

 

 

Вихователь – 

методист 

Стецюк В.Г. 

 Муз. 

керівник, 

вихователі 

 

Муз. 

керівники, 

вихователі 

 

 

 

Вихователі 

груп старшого 

дошкільного 

віку 

 

Муз. керівник. 

Вихователі сер. 

та ст. груп 
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Провести Дні здоров’я: 

 «День лікаря Айболита»; 

 «Смійтеся на здоров’я»; 

 «Наші друзі м'яч й скакалка». 

 

 

 

Червень  

Липень  

Серпень   

 

 

Муз. керівник. 

Вихователі  

 

 

4. 

 

Поповнити інформаційні куточки для 

батьків матеріалами з питань 

оздоровлення, загартування, харчування 

дітей та профілактики захворювань у 

літній період 

 

 

До 

02.06.2018 

 

 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 вихователі 

 

 

5. 

 

Провести консультації для батьків: 

 «Загартування дошкільників»; 

 «Загартування в домашніх 

умовах»; 

 «Загартування дітей від двох до 

шести-семи років». 

 

 

 

Червень 

 

Липень 

 

Серпень  

 

 

Корпало О.В. 

 

Андраш Т.І. 

 

Єгорова Л.І. 

 

 

6. 

 

Скласти та погодити план спільної 

діяльності зі школою на 2018/2019 

навчальний рік 

 

 

Серпень 

 

 

Завідувач ДНЗ 

Директор  

НВК «Гроно» 
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5. Адміністративно - господарська робота  

 

 

№ 

з\п 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

1 Ремонт ігрового та спортивного 

обладнання 

До 1-го 

червня 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

2 Завезення та санітарна обробка піску До 1-го 

червня 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

3 Забезпечення груп інвентарем та 

іграшками для ігор з водою та піском 

До 1-го 

червня 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

4 Введення 2-го сніданку 

 

До 1-го 

червня 

Кичма М.М.  

5 Розробити графіки роботи персоналу на 

літній період 

До 01.06.17 Стецюк В.Г. 

Кокоцька Л.Г. 

 

6 Провести інструктаж з ПТБ, ППБ, 

ознайомлення з „Інструкцією з охорони 

життя та здоров'я дітей", "Орієнтовною 

інструкцією з безпеки діяльності 

працівників дошкільного закладу під час 

навчально - виховного процесу" 

Червень – 

серпень 

(згідно 

графіка) 

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

7 Перевірити готовність ДНЗ до дій з 

ліквідації пожеж 

Червень Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

8 Засідання пожежно – технічної комісії  Червень  Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

9 Провести ремонтні роботи відповідно 

графіка проведення ремонту ДНЗ у літній 

період 

Червень  

Серпень 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

10 Провести профілактичний ремонт 

системи опалення, сантехніки, 

вентиляції. 

Червень - 

серпень 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

11 Підготувати акти перевірки готовності 

ДНЗ до початку нового навчального 

року. 

Серпень Стецюк В.Г. 

Кокоцька Л.Г. 

 

 

12 Підготувати овочесховище до роботи в 

осінньо-зимовий період 

Серпень 

 

Комірник 

Пштир У.І. 
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6.Вивчення ходу і стану літнього оздоровлення, організації 

життєдіяльності дітей 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Форма  

узагальнення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

 

1 
 

Вибірковий 

контроль: 

 Організація і 

проведення 

фізкультурно

-оздоровчої 

роботи в 

літній період 

 

 Проведення 

прогулянок  

 

 

 

 

 

Червень 

 

 

 

 

 

Липень  

 

 

 

 

 

 

 

 

Картки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 

 

 

 

2 
 

Оперативно-

оглядовий  

контроль: 

• Стан      

підготовки 

дошкільного 

навчального 

закладу до  

нового 

навчального 

року 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

 

Довідка, 

наказ 

 

 

 

 

Завідувач  

Молоко О.Й.  

Вихователь – 

методист  

Стецюк В.Г. 
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7. Медико-профілактичні заходи 

 

№ 

з\п 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1. Провести інструктаж щодо 

дотримання санітарно-

епідеміологічного режиму 

04.06.2018 

 

Ст. медична 

сестра  

Кичма М.М. 

 

2. Оформити екрани здоров’я в 

групах за результатами обстеження 

фізичного розвитку та 

антропометричних даних 

До 01. 

06.2018 

 

Ст. медична 

сестра  

Кичма М.М. 

вихователі 

 

3. Провести антропометричні 

обстеження дітей та відобразити 

результати на екранах здоров’я 

1 раз на 

місяць 

 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 

вихователі 

 

4. Увести в раціон харчування дітей 

свіжі ягоди, фрукти, соки 

01.06-

31.08.2018 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 
 

5. Проаналізувати виконання 

натуральних норм харчування та 

внести необхідні корективи 

Тричі на 

місяць 

 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 

 

6. Забезпечити харчування дітей 

відповідно до гігієнічних норм 

01.06-

31.08.2018 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 
 

7. Провести огляд території щодо 

наявності отруйних ягід, рослин, 

грибів. 

Щоденно 

 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 

вихователі 

 

8. Провести консультації з технічним 

персоналом на теми:  

профілактика сальмонельозу; 

як запобігти вірусному гепатиту; 

 

Червень 

Липень 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 

вихователі 

 

9. Провести консультації з 

педагогами та батьками на теми:  

«Профілактика шлунково-

кишкових захворювань»; 

«Збалансоване харчування»; 

«Отруйні рослини і гриби»; 

 

 

Червень  

 

Липень 

Серпень 

 

 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 

 

10. Провести семінар-практикум з 

працівниками харчового блоку на 

тему: «Технологія обробки сирої і 

готової продукції» 

Червень 

 

Ст. медична/ с 

Кичма М.М. 
 

11. Проаналізувати результативність 

літнього оздоровлення дітей 

 

Серпень 

 

Молоко О.Й.  

Кичма М.М. 
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Додаток 2 

План роботи  з молодими спеціалістами  

на  2017-2018 н.р.  

 

Керівник:  

         вихователь першої категорії– Бучок О.М. 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Заходи по 

реалізації 

Дата Відпові- 

дальні 

1.  Призначити наставників  До 15.09.2017  Завідувач  

Молоко О.Й.  

 

2.  Складання індивідуальних 

планів професійного 

зростання молодого 

вихователя з урахування 

потреб і можливостей 

 

Індивідуальна 

бесіда 

01.10.2017 Молоді спец. 

Наставники 

3.  Взаємовідвідування 

занять, ігор, режимних 

процесів з їх подальшим 

обговоренням 

 

Спільне 

складання 

конспектів 

За 

індивідуальним 

планом 

Молоді спец. 

Наставники 

4.  Відвідування відкритих 

переглядів у досвідчених 

колег 

Відвідування За річним 

планом 

Жовтень 

Листопад 

Січень 

Лютий 

Березень 

Квітень 

Педагоги: 

 

Пінчак О.С. 

Букеда І.І. 

ЖеребнаО.М. 

Гарван Т.М. 

Єгорова Л.І. 

Филипів З.І.  

5.  Попереднє відвідування 

молодим педагогом занять, 

які проводить наставник 

 

Відвідування За 

індивідуальним 

планом 

Молоді  

спеціалісти 

6.  Спільне складання 

перспективних, 

календарних планів, 

конспектів занять 

 

Індивідуальна 

консультація 

За потребою Молоді спец. 

Наставники 

7.  Допомога в розробці 

конспектів занять 

 

Індивідуальна 

консультація 

Постійно Молоді спец. 

Наставники 
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8.  Надання рекомендацій 

щодо самоосвіти 

Вибір теми та 

розробка 

заходів 

За потребою Вих.- метод 

Стецюк В.Г. 

9.  Ознайомлення з 

новинками науково-

методичної літератури 

 

Спільна 

бесіда 

Перший 

вівторок місяця 

Керівник 

Бучок О.М. 

10.  Обговорення новинок 

педагогічної літератури, 

творчих здобутків інших 

педагогів 

 

Педагогічні 

ради 

Педагогічні 

дні 

За планом Керівник 

Бучок О.М. 

11.  "Розвиваємо соціальність 

дитини-дошкільника" 

 

Консультація  Вересень 2016 ЖеребнаО.М. 

12.  "Соціалізація дитини у грі" 

 

Консультація  Жовтень 2016 Гарван Т.М. 

13.   «Формування 

комунікативних вмінь та 

навичок вихователів» 

 

Тренінг Листопад 2016 

 

Стецюк В.Г. 

14.   «Використання 

символічних зображень 

для формування 

мовленнєвої діяльності 

дошкільників»  

Консультація  Грудень 2016 Бучок О.М. 

15.   «Пошуково-дослідницька 

діяльність дітей 

дошкільного віку» 

 

Консультація  Січень2017 Стецюк В.Г. 

16.  «Завдання, зміст, засоби та 

методи художно - 

естетичного виховання 

дітей дошкільного віку» 

 

Лекція Лютий 2017 Корпало О.В. 

17.   «Спілкування з дитиною» Тренінг 

взаємодії 

Березень 2017 Бучок О.М. 

18.   «Екологічні цікавинки» Тренінг Квітень 2017 Стецюк В.Г. 

19.   «Буду професіоналом» Ділова гра Травень 2017 Пилис А.Б. 
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Додаток 3 

Медико - профілактичні заходи 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відповідальні 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

1. Скласти і затвердити графік роботи 

лікаря і старшої медсестри 

Вересень Ст. медична 

сестра. Лікар 

 

2. Здійснювати прийом дітей – новачків до 

ДНЗ за наявності всієї необхідної 

документації 

Постійно Ст. медична 

сестра 

 

 

3. Здійснювати правильне ведення історії 

розвитку дитини і профілактичних 

карток 

Постійно Ст. медична 

сестра 

 

 

4. Вести систематично всю обов’язкову 

медичну документацію за встановленою 

формою 

Постійно Ст. медична 

сестра 

 

 

5. Взяти участь у методичних заходах,  на 

які виноситься питання оздоровлення і 

фізичного виховання дітей 

Згідно 

плану  

 

Ст. медична 

сестра 

 

 

6. Аналізувати стан захворюваності дітей з 

медичним і педагогічним персоналом 

ДНЗ 

1 раз на 

місяць 

Ст. медична 

сестра 

Лікар 

 

 

7. Систематично поповнювати запас 

медикаментів 

Постійно Ст. медична 

сестра 

 

8. Стежити за маркуванням обладнання на 

харчоблоці, у групах, використанням 

його за призначенням 

 

Постійно Ст. медична 

сестра 

 

9. Контроль за виконанням 

співробітниками правил особистої 

гігієни 

Протягом 

року 

Ст. медична 

сестра 

Лікар 

 

10. Здійснювати контроль за якістю 

харчування дітей у д/з, технологією 

приготування страв 

Протягом 

року 

Рада по 

харчуванню 

Ст. медична 

сестра 
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Санітарно - освітня  робота 

 

Бесіди  для  вихователів 

 

 

№ 

з/п 

Тема Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Контроль за фізичним навантаженням 

на заняттях з фізкультури і в 

повсякденному житті 

Вересень  Ст. медична 

сестра 

 

 

2. Загартування в осінньо-зимовий 

період 

Жовтень Ст. медична 

сестра 

 

3. Попередження респіраторно-вірусних 

інфекцій, грипу 

Листопад  Ст. медична 

сестра 

 

4. Раціональне харчування дітей 

 

Грудень  Ст. медична 

сестра 

 

5. Профілактика дитячого травматизму 

 

Січень  Ст. медична 

сестра 

 

6. Чи потрібні дитині щеплення? 

 

Лютий  Ст. медична 

сестра 

 

7. Венеричні захворювання, їх 

профілактика. Правда про СНІД 

Березень  Ст. медична 

сестра 

 

8. Долікарська допомога при травмах 

 

Квітень  Ст. медична 

сестра 

 

9. Режим дня, загартування в літній 

період 

 

Травень  Ст. медична 

сестра 
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Бесіди  для  працівників  харчоблоку 

 

№ 

з/п 

Тема Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.   Поняття про мікроби.  Вересень  Ст. медична 

сестра 

 

2. Основи дитячого харчування. Дієтичне 

харчування 

Жовтень Ст. медична 

сестра 

 

3. Зберігання та використання кухонного 

приладдя 

Листопад  Ст. медична 

сестра 

 

4. Дотримання товарного сусідства при 

зберіганні продуктів в холодильнику 

Грудень  Ст. медична 

сестра 

 

5. Санітарні вимоги до кулінарної обробки 

продуктів харчування та їх роздачі 

Січень  Ст. медична 

сестра 

 

6. Харчові отруєння та їх профілактика Лютий  Ст. медична 

сестра 

 

7. Гельмінтози та шляхи їх передачі. Березень  Ст. медична 

сестра 

 

8. Особиста гігієна працівників харчоблоку Квітень  Ст. медична 

сестра 

 

9. Профілактика термічних опіків, 

перегріву 

Травень  Ст. медична 

сестра 

 

 

 

 

Бесіди  для  помічників  вихователів 

 

№ 

з/п 

Тема Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Кишкові інфекції, шляхи їх передачі і 

профілактика. 

Вересень  Ст. медична 

сестра 

 

2. Гігієнічні вимоги до організації 

харчування дітей 

Жовтень Ст. медична 

сестра 

 

3. Профілактика крапельних інфекцій 

 

Грудень Ст. медична 

сестра 

 

4. Що таке СНІД? Його профілактика Лютий Ст. медична 

сестра 

 

5.  Особиста гігієна персоналу 

 

Квітень Ст. медична 

сестра 
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Робота з батьками 

 

№ 

з/п 

Тема Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Консультація для батьків:  

- Як вберегти свою сім’ю від 

туберкульозу» 

- «Грип. Його різновиди» 

 

Жовтень 

 

Листопад  

Ст. медична 

сестра 

 

2. День відкритих дверей (дошкільні 

групи) 

1 раз на 

рік 

Завідувач 

Ст. медична 

сестра 

 

3. Дні здоров’я Останній 

день 

місяця 

Ст. медична 

сестра 

Вих. - методист 

 

4. Бесіди при прийомі дітей в 

дошкільний заклад 

Постійно Ст. медична 

сестра 

 

 

5. Наочна форма роботи з батьками 

«Криничка Здоров’я»  

Постійно Ст. медична 

сестра 

 

 

Медико - профілактичний  контроль 

за  станом  фізичного  виховання 

 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Контроль за санітарним станом 

приміщень, ігрових та 

фізкультурного майданчиків 

Постійно Ст. медична 

сестра 

Вих. - методист 

 

2. Перегляд та аналіз усіх 

фізкультурно-оздоровчих 

міроприємств (занять з 

фізкультури, ранкової гімнастики, 

загартовуючих  процедур, інших 

режимних моментів) 

Щомісячно Завідувач 

Вихователь – 

методист  

Ст. медсестра 

Лікар  

 

3. Контроль за дотриманням режиму 

дня 

Постійно Ст. медсестра 

Вих. - методист 

 

4. Контроль за руховою активністю 

дітей протягом дня 

Постійно Вих. – методист  

Ст. медсестра 

 

5. Контроль за повітряно-

температурним режимом 

Постійно Ст. медсестра 

Завгосп 

 

6. Контроль за проведенням 

загартовуючих процедур 

Протягом 

року 

Вих. – методист  

Ст. медсестра 
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7 Контроль за виконанням основних 

рухів дітьми усіх вікових груп 

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователь – 

методист  

Ст. медсестра 

 

8. Контроль за прищепленням 

культурно-гігієнічних навичок: 

а) під час підготовки до їжі та її 

вживання; 

б) на заняттях; 

в) при проведенні днів здоров’я; 

г) при підготовці до сну 

Протягом 

року 

 Завідувач 

Вихователь – 

методист  

Ст. медсестра 

 

 

 

Лікувально-профілактична  та  оздоровча  робота 

 

№ 

з/п 

Зміст  роботи Дата Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Проводити антропометричний 

огляд дітей усіх вікових груп 

1 раз в 

квартал 

Ст. медсестра 

Лікар  

 

2. Проводити медико-педагогічний 

контроль за станом фізичного 

виховання 

Протягом 

року 

Завідувач 

Вих. – методист  

Ст. медсестра 

 

3. Проводити поглиблений огляд 

вузькими спеціалістами, 

диспансеризацію дітей 

1 раз на 

рік 

Ст. медсестра 

Лікар  

 

 

4. Контролювати проведення 

загартовуючих процедур 

Протягом 

року 

Ст. медсестра 

Лікар  

 

5. Направляти дітей на щеплення Згідно 

графіка 

Ст. медсестра 

Лікар  

 

6. Проводити лікувально-

профілактичні заходи, спрямовані 

на оздоровлення дітей ДНЗ 

Протягом 

року 

Ст. медсестра 

Лікар  
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Додаток 4 

План заходів ДНЗ  

щодо охорони життя та безпеки життєдіяльності дітей 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний 

В
ід

м
іт

к
а

 п
р

о
 

в
и

к
о

н
а

н
н

я
 

1. Організаційна робота: 

- перевірити наявність та стан 

засобів гасіння пожежі, забезпечити 

їх утримання в справному стані; 

- забезпечити групи настільно – 

дидактичними матеріалами згідно 

методичних вимог, поновити в 

групах куточки пожежної безпеки; 

- узгодити перспективне планування 

занять, роботи поза заняттями з 

правил дорожнього руху у всіх гр. 

 

Вересень 

 

 

 

 

Завгосп  

Кокоцька Л.Г. 

 

Вихователь - 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

вихователі 

 

2. Робота з кадрами: 

- провести інструктажі: «Дії 

персоналу на випадок пожежі»; 

- організувати і провести 

просвітницьку роботу з дітьми і 

батьками з пожежної безпеки та  

профілактики дорожньо – 

транспортного травматизму 

(тематичні папки – пересувки, усні 

журнали, ширми – розкладки тощо); 

- надати індивідуальні консультації, 

забезпечувати посібниками, літ-рою; 

- систематизувати, поповнити 

матеріали методкабінету з 

попередження дорожньо – 

транспортного травматизму та 

пожежної безпеки 

 

Двічі на рік 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Завгосп  

Кокоцька Л.Г. 

Вихователь - 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

 

 

Вих. - методист 

Стецюк В.Г. 

Вихователь - 

методист 

Стецюк В.Г. 

 

 

3. Робота з дітьми: 

- провести тематичні заняття, бесіди, 

вікторини, екскурсії, спостереження; 

- провести сюжетно – рольові ігри 

«Пожежники на навчанні», «Сім’я» 

«Водії і пішоходи», «Перехрестя»; 

 

 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

 

 

 

Вихователі всіх 

вікових груп 

Вихователі 

старших груп 
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- використовувати в навчально – 

виховній роботі читання художньої 

літератури з правил пожежної 

безпеки та дорожнього руху; 

- провести конкурси малюнків «Будь 

обережним»;  

- провести музичне дозвілля з 

пожежної безпеки та закріпленню 

правил  дорожнього руху; 

- провести тренувальні вправи з 

надання першої медичної допомоги 

- провести тиждень безпеки 

Протягом 

року 

 

 

Травень 

 

Травень 

 

 

Квітень 

 

Травень 

Вихователі всіх 

вікових груп 

 

 

Вихователі всіх 

груп 

Муз. керівник,  

Вихователі 

 

Вихователі 

старших груп 

Завідувач  

4. Робота з батьками: 

- поповнювати інформаціями папки 

– пересувки; 

- проводити індивідуальні бесіди, 

анкетування, консультації ; 

- залучати батьків до участі у 

музичних дозвіллях. 

 

Протягом 

року 

Протягом 

року 

Згідно 

плану 

розваг 

 

Вихователі всіх 

вікових груп 

Вихователі всіх 

вікових груп 

Муз. керівник, 

вихователі всіх 

вікових груп 

 

 

 

 

 

 



78 
 

Додаток 5 

 

План роботи з охорони дитинства на 2017 – 2018 н. р 

Заходи щодо правової освіти населення 

 

 

№ 

 з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

1 Залучати батьків до співпраці з 

питань правового виховання через 

«Скриньку довіри» 

Протягом 

року 

Завідувач 

Вихователі всіх 

вікових груп 

 

2 Оформити в куточках для батьків та 

інтер'єрі ДНЗ рубрику «Права 

дитини» 

Грудень  Вихователі всіх 

вікових груп  

 

3 Оформити фотовиставку «Захистіть 

мене від лиха і зла, бо я дитина ще 

мала» 

Травень  Вихователі 

дошкільних груп 

 

4 Надавати консультативну допомогу 

з питань правової освіти 

 

Протягом 

року 

Вихователь 

Бучок О.М. 

Вихователі 

 

 

Охорона прав дитинства та соціальний захист  

дітей пільгових категорій 

 

Мета: забезпечення соціального захисту дітей пільгового контингенту. 

 

 

№ з\п  

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідаль 

ний 

 

 

 

Відмітк

а про 

викона

ння 

1.  Виявлення та здійснення обліку дітей 

пільгового контингенту 

 

вересень Завідувач  

2.  Знайомство з банком даних 

нормативних, законодавчих, 

інструктивних документів із питань 

організації роботи щодо соціального 

захисту неповнолітніх 

 

 

вересень 

 

Вихователь – 

методист  

 

Вихователі 
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3.  Сприяння здійсненню державного обліку 

дітей пільгового контингенту: 

• обстеження умов життя дітей - сиріт 

(двічі на рік); 

• дітей пільгового контингенту (один раз на 

рік); 

• дітей знов прибулих (один раз на рік); 

• стеження за правильністю внесених 

даних: 

• своєчасне надання всіх необхідних даних 

та документів до відділу соціального 

захисту неповнолітніх міської ради. 

Протягом 

року 

Завідувач  

 

Вихователі 

 

 

4.  Активізувати просвітницьку роботу з 

роз'яснення прав сімей пільгового 

контингенту: 

• надавати консультативну допомогу 

батькам та особам, що їх замінюють щодо 

правильності оформлення документів, 

необхідних для безкоштовного 

харчування; 

• допомагати роботі педагогічного 

персоналу колективу щодо виявлення 

сімей, які потребують матеріальної 

підтримки; 

• сприяти координації планів роботи ДНЗ із 

питань соціального захисту неповнолітніх 

та охоплення плануванням усіх напрямків 

у роботі педагогічного колективу. 

Протягом 

року 

Завідувач 

 

Вихователь – 

методист  

 

 

 

5.  Сприяти створенню належних умов 

щодо навчання та виховання дітей 

пільгового контингенту: 

• психолого-педагогічна допомога сім'ям, 

де виховуються діти пільгового 

контингенту; консультації вихователів; 

• консультації психолога; 

• залучення дітей пільгового контингенту 

до відвідування гуртків на пільгових 

умовах; 

• залучення психолога, вихователів до 

здійснення розвивальних, корекційних 

виховних програм із метою 

повноцінного розвитку особистості у 

дітей пільгового контингенту 

Протягом 

року 

Завідувач  

 

Вихователь – 

методист  

 

Психолог 
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6.  Надання матеріальної підтримки дітям 

пільгового контингенту: 

• безкоштовне харчування; 

• пільгове відвідування гуртків за 

інтересами; 

• організація акції «Допоможи 

ближньому» (за участю вихователів, 

батьків) 

 

 Протягом   

року 

 

Завідувач 
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Додаток 6 

 

План підготовки дошкільного навчального закладу до осінньо – зимового 

періоду на 2017– 2018 н. р. 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Заходи  

Термін 

виконання 

Відповідальний 

В
ід

м
іт

к
а 

п
р

о
 

в
и

к
о

н
ан

н
я 

1. Забезпечити безперебійне 

функціонування опалювальної, 

каналізаційної, водопостачальної 

систем та освітлення 

протягом 

осінньо – 

зимового 

періоду 

Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

 

 

2. Підготувати овочесховище до 01.10.17 Завгосп 

Кокоцька Л.Г. 

  

 

3. Провести благоустрій території до 01.10.17 Двірник  

Яворський І.А. 

 

4. Здійснити ремонт та утеплення вікон і 

вхідних дверей 

до 15.10.17 Завгосп  

Кокоцька Л.Г. 

техперсонал 

 

5. Забезпечити двірників необхідним 

інвентарем для роботи в осінньо – 

зимових умовах 

до 01.10.17 Завгосп  

Кокоцька Л.Г. 

 

 

6. Підготувати пісок для посипання 

доріжок під час обледеніння 

до 01.10.17 Завгосп  

Кокоцька Л.Г. 

 

7. Привести в належний стан підсобне 

приміщення 

до 01.11.17 Завгосп  

Кокоцька Л.Г. 

 

 


