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Розділ 1. Аналіз роботи закладу № 51 

 за 2018-2019 навчальний рік 

 та завдання на 2019-2020 навчальний рік 

Заклад дошкільної освіти  №51 підпорядковується відділу освіти  Шевченківського та 

Залізничного районів,  знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Виговського, 43а. 

Заклад дошкільної освіти діє згідно з Конституцією України, Конвенцією         « Про 

права дитини », Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-

епідеміологічних норм», Концепцією дошкільного виховання в Україні, Статутом ЗДО № 51, 

«Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим комітетом та трудовим 

колективом», правилами внутрішнього розпорядку, посадовими інструкціями, нормами 

харчування для закладів дошкільної освіти, інструктивно-методичним листом «Про 

організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі»,  « 

Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні» (нова редакція),  програмою «Українське 

дошкілля», авторською програмою «Профілактика і корекція порушень постави в різних 

видах діяльності дітей дошкільного віку».  

Матеріальна база ЗДО відповідає затвердженим нормативам, знаходиться в 

задовільному стані. В закладі створені відповідні умови для здійснення навчально-виховних 

та оздоровчих заходів з дітьми. 

У   ЗДО № 51   протягом   2018-2019 навчального року функціонувало 8 груп, з них: 

1 група  –ранній вік; 

2 групи – молодший вік; 

2 групи – середній вік; 

3 групи – старший вік. 

       Із перелічених груп – 1 група спеціалізована (1 - для дітей з порушенням опорно-

рухового апарату). 

Режим роботи для звичайних груп: група раннього віку – 9 год., 1 група – 12 год., 2 

групи – 10,5 год. 

Режим роботи для спеціалізованої  групи : 1 група – 12 год. 

Директор закладу дошкільної освіти – Бліда Марія Романівна, стаж роботи—34 рік, 

освіта – вища педагогічна. 

Вихователь-методист закладу дошкільної освіти – Проказюк Марія   Василівна, стаж 

роботи – 14 років, освіта – вища дошкільна. 

Заклад дошкільної освіти обслуговує старша медична сестра –Мрак Наталія 

Євгенівна. 

                Пріоритетний напрямок роботи ЗДО – фізичний розвиток дошкільнят. Це 

питання розглядалось на педагогічній раді «Співпраця батьків та педагогів у фізичному 

розвитку дошкільнят» (грудень 2018 р.) з презентацією досвіду роботи ЗДО в цьому 

напрямку. 

 

Успішно організовані форми роботи з кадрами протягом 2018-2019 року сприяли 

підвищенню фахового рівня педагогів. Конкурсні звіти педагогів засвідчили ріст педагогічної 

майстерності у закладі дошкільної освіти. 

У квітні 2018 р. заклад проводив показовий день безпеки дитини  для  завідувачів та 

вихователів-методистів ДНЗ району. Педагогічний колектив ділився досвідом використання 

інноваційних методик для формування безпечної поведінки дітей дошкільного віку. Цей захід 



отримав схвальну оцінку з боку районного відділу освіти та завідувачів та вихователів-

методистів закладів дошкільної освіти Залізничного району. 

Позитивних результатів отримано від організованих семінарів-практикумів на тему:  « 

Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною», «Розвиток творчих здібностей 

дітей нетрадиційними засобами образотворчого мистецтва та ручної праці» та ділової гри 

«Основні складові трудової діяльності дошкільників». 

           Досвідом використання інноваційних методів в логопедичній роботі з дітьми 

ділилась вчитель-логопед  Знетиняк Л. В. на семінарі-практикумі «Ейдетика як засіб 

гармонійного розвитку та підготовки до школи дітей з мовленнєвими порушеннями». 

     Протягом першого кварталу відбувались засідання постійно-діючого семінару 

«Базовий компонент дошкільної освіти як теоретична концептуальна основа державних вимог 

до необхідного рівня освіченості та вихованості випускника ЗДО», на якому детально 

ознайомлювались із завданнями всіх освітніх ліній БК. У листопаді педагоги мали змогу 

ознайомитись із регіональною програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське 

дошкілля», з реаліями та перспективами її впровадження. 

         Моніторинг знань дошкільнят безпеки дорожнього руху свідчить про належний рівень 

роботи з даного напрямку. Діти обстежувались за такими критеріями: елементарні правила 

поведінки на дорозі та в транспорті, уявлення про світлофор та перехід вулиці без нього, 

поняття про різні види переходів, правила дорожнього руху, машини особливого призначення, 

робота служби ДАІ. З обстежених 167 дошкільнят  високий рівень знань виявило 32 дитини, 

що становить 19% від загальної кількості. Середній рівень- у 105 дітей – 63%, низький –у 30 

дітей – 18%. 

 
           Музичні керівники Захарченко Д. І., Клісовська Л. М. здійснили проміжний моніторинг 

музично-творчих здібностей дошкільнят. Обстежено 170 дошкільнят різного віку. З них з 

високим рівнем музично-творчих здібностей – 16% дітей, середній рівень – у 63% дітей, 

низький – 21% дітей, - що свідчить про належний рівень роботи з музично-естетичного 

розвитку дошкільників. 

Моніторинг знань дітей з безпеки дорожнього руху
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 Моніторинг  рівня обізнаності дошкільнят старшої групи з питань визначення рівня 

мовленнєвого розвитку показав, що на кінець навчального року процентний відсоток дітей з 

достатнім та середнім рівнем  - 94%, з низьким – 6%  від загальної кількості вихованців, що 

свідчить про те, що робота велась на належному рівні. Як результат – І місце  у творчому 

конкурсі для дітей старших дошкільних груп Залізничного району «Мовознавець».  

 
  Педагогічний колектив ЗДО № 51 був неодноразовим переможцем районних  конкурсів: 

« Організація розвивального середовища в групі раннього віку » ( І місце вихователь Худа Г. 

М.), педагоги-дошкільники приймали активну участь у роботі постійно-діючої виставки дитячої 

творчості в приміщенні відділу освіти . Представлені роботи відзначились неординарним 

підходом до висвітлення теми та багатством нетрадиційних методик. 

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить 

про стабільність колективу та його творчий потенціал. Усі педагоги систематично працюють 

над вдосконаленням своєї фахової майстерності, відвідують постійно діючі семінари, 

упроваджують перспективний педагогічний досвід з питань оздоровлення вихованців, 

валеології. 

Моніторинг музично-творчих здібностей дошкільнят
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Моніторинг мовленнєвого розвитку дошкільнят
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 Заслуговують на увагу планомірне, системне проведення комплексних, інтерактивних 

занять, використання сучасних підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи (використання в 

роботі  інтегрально-розвивальних м‘ячів), нетрадиційне проведення фізкультурних занять 

(за сюжетом, в ігровій формі з інноваційними оздоровчими методиками) та лікувально-

профілактичні заходи (використання методу «су-джок-терапії» ).  

          Цікаво протягом року було організована співпраця з батьками. Дні відкритих дверей, 

дискусійні клуби, консультації, ігрові анкетування, свята сприяли кращому вивченню 

мікроклімату в сім‗ї, психологічних особливостей дітей раннього та дошкільного віку, що 

позитивно вплинуло на проходження навчально-виховного процесу, на взаємодію сім‗ї та 

ЗДО у реалізації спільних педагогічних завдань. 

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж 

навчального року, показав, що всі вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, 

були спрямовані на усунення недоліків, допущенних в питаннях організації навчально-

виховного процесу.  

З метою організації успішного літнього відпочинку та оздоровлення дошкільнят у ЗДО 

проведена відповідна підготовча робота, а саме: 

- заслуховувалось питання про особливості організації освітньої та оздоровчої роботи у 

літній період на засіданні педагогічної ради 27.05.2019 р. ; 

- проведений інструктаж усіх працівників з питань безпеки життєдіяльності дітей, 

пожежної безпеки, охорони праці ( Проказюк М. В., Боднарчук І. Я.); 

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

- інформували батьків про особливості літньої оздоровчої  кампанії у 2019 році  

- замінений пісок в пісочницях, приведені до належного стану тіньові навіси, 

забезпечений групи виносними іграшками, проведено випробування на міцність ігрового та 

спортивного обладнання, забезпечений своєчасний покіс трави. 

Аналіз роботи закладу у літній оздоровчий період показав, що в ЗДО оздоровилось 136 

вихованців, захворюваність – 0,08%. Діяльність ЗДО спрямовувалась на організацію 

активного відпочинку та оздоровлення дітей, закріплення, розширення запасу знань, набутих 

протягом навчального року, збагачення досвіду застосування практичних умінь, навичок у 

процесі різних видів організованої та самостійної діяльності дошкільнят на свіжому повітрі. 

Організаційно-педагогічна робота велася за тижневим тематичним календарним 

планом і включала рухову, ігрову, пізнавальну, комунікативно-мовленнєву, художню, 

предметно-практичну діяльність. Вихователі активно використовували традиційні і 
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нетрадиційні форми, методи, засоби фізичного виховання, які сприяли оптимізації рухового 

режиму у літній період. 

Ефективно був розподілений час у життєдіяльності дітей із врахуванням чергувань 

фізичних, психічних навантажень та відпочинку, різних видів дитячої активності, 

максимального перебування на свіжому повітрі, тривалості сну для дітей певного віку. 

Заслуговують на увагу проведені Дні здоров‘я  та розваги. Для батьків, діти яких не відвідують 

ЗДО, проведений День відкритих дверей 23.08. ( вих.-методист Проказюк М. В.). До 

відзначення Дня незалежності України 23.08. у всіх групах проведені форми народознавчої 

роботи.  

 

Систематично здійснювався медико-педагогічний контроль за організацією 

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

дітей; за дотриманням санітарно-гігієнічних норм; за умовами зберігання та терміном 

реалізації продуктів. Проведені круглі столи з працівниками харчоблоку, комірником, з 

вихователями та їх помічниками з питань санітарно-протиепідемічного та 

протипаразитарного забезпечення, режиму та умов харчування дітей в літній період. 

Враховуючи вище сказане, вважаємо роботу ЗДО у 2018-2019 н. р. такою, що 

проводиться на належному рівні. 

 

Аналізуючи пройдений рік, слід відмітити, що є потреба продовжувати працювати над 

фізичним вихованням дітей, більше приділяти уваги нетрадиційним методам загартування, 

розвитку психічних процесів у дошкільників через різні види ігрової, трудової діяльності, а 

також формування рис громадянина української держави, удосконаленням комунікативно – 

мовленнєвого розвитку дітей, екологічне виховання дошкільників засобами музейної 

педагогіки та продовження впровадженню в освітню діяльність програми розвитку дитини 

дошкільного віку                  « Українське дошкілля ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завдання навчально-виховної роботи 

 на 2019-2020 н. р. 
 

 

1.  Реалізація завдань Базового компонента дошкільної освіти (освітня 

лінія «Дитина у світі культури» ) щодо формування рис громадянина 

української держави, розвиненої духовності, моральності, правової 

культури. Дитячий туризм як засіб патріотичного виховання 

дошкільників. 

 

 

2.  Формування економічної компетенції дошкільників. 

  

3.  Спрямувати діяльність закладу та сім'ї на створення умов в ЗДО для 

зміцнення та збереження фізичного, психічного, духовного здоров‘я, 

застосування здоров‘язбережувальних методик та технологій. 

Фітбол-гімнастика як сучасна здоров‘язбережувальна технологія. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ 2 .    Методична робота з кадрами 

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників 

 

№ Зміст 
Форма 

проведення  

Термін 

Відповід
альний 

Примі
тка 

1. « Надання психологічної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі 
події » 

 • особливості переживання 
психотравмуючих подій, 
дітьми різного віку; 

• як розпізнати переживання 
"гострої травми" та 
постстресовий розладу; 

• особливості та правила в 
роботі практичного психолога 
і застереження щодо 
надання психологічної 
допомоги дітям. 

Вебінар Вересень 

Гула Л. М. 

 

2. « Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітної діяльності » 

1.  Лекційний модуль (1 засідання): 

- актуальність патріотичного 
виховання; 

- можливості та особливості 
патріотичного виховання 
дошкільників 

 Семінарський модуль(2 
засідання):: 

- завдання та принципи 
патріотичного виховання; 

- зміст та основні напрями 
патріотичного виховання; 

- пріоритетні методи і форми 
патріотичного виховання 

Практичний модуль(3 засідання): 

- розроблення і презентація 
педагогічних проектів «Виховуємо 
патріотів» 

Семінар –
практикум 
для педагогів 

 

 

 

Мозковий 
штурм 

 

 

 

 

 

Методичний 
ринг 
(презентації) 

Жовтень 

Проказюк М. В. 

Гула Л. М. 

 

 

 

Стахів М. В. 

Радик С. Р. 

Бучківська Г. 
М. 

 

 

 

 

Усі педагогічні 

 



 працівники 

3. « Фітбол-гімнастика як сучасна здоров'язбережувальна технологія » 

  1. Привітання. 

2. Вправа «Шифрувальники». 

3. Вправа «Запитання-відповідь». 

4. Гра «Так чи ні». 

5. Оцінювання професійної 
компетентності педагогів.  

6. Вправа «Відкритий мікрофон» 

Ділова гра 
для 
вихователів 

 

Листопад 

Ганушевська Г. 
Я. 

Проказюк М. В. 

 

4. «Підвищення професійної 
майстерності та самоосвіти 
педагогів з питань економічного 
розвитку дошкільників» 

Брейн-ринг Грудень 

Сениськів З. Я. 

Клісовська Л. М. 

Сеньківська Д. І. 

 

5. « Засоби логіко-емоційної 
виразності читання. Мовні такти 
і паузи» 

Тренінг для 
педагогів 

 

Січень 

Проказюк М. В. 

Білас М. О.  

 

6. «Засідання ОСББ» Гра - 
стратегія 

Лютий 

Проказюк М. В. 

Гула Л. М. 

 

7. «Здоров'язбережувальні 
технології» 

Методичний 
фестиваль 

Квітень 

Проказюк М. В. 

Ганушевська Г. 
Я.  

Сех Г. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультації 

1.  Індивідуальні консультації 
педагогам щодо ведення 
документації та планування 
роботи за вимогами Інструкції 
з діловодства в ЗДО 
 

Вересень Вихователь-
методист 

 

2.  Консультація для 
вихователів:  

― Структурні компоненти 
перспективного плану 
вихователя‖ 

 

Консультація для вч-
логопеда, вч-дефектолога 

«Оформлення ділової 
документації вч-логопеда» 

Жовтень Вихователь-
методист 

 

3.  Консультація вихователям : 
―Показники 
загальнопізнавального 
розвитку дошкільника  за 
вимогами  програми 
―Впевнений старт‖ ‖ 

Листопад Вихователь-
методист 

 

4.  Консультація молодим 
спеціалістам щодо підготовки 
і проведення Дня здоров‖я та 
спортивних розваг взимку 

Грудень Вихователь-
методист 

 

5.  Консультація вихователям 
групи раннього віку :  
―Поради вихователям щодо 

мовленнєвого розвитку дітей 
раннього віку‖ 

Лютий Вихователь-
методист 

 

6.  Консультація вч-логопеду: 

«Діагностика 
результативності корекційної 
роботи з дітьми, що мають 
мовленнєві порушення» 

Березень Вихователь-
методист 

 

7.  Розвиток зв'язного мовлення 
у дітей дошкільного віку 
засобами логоритміки 

Березень  Білас  М. О.  

8.  Рекомендації практичного 
психолога з питань 

Квітень Гула Л. М.  



психологічної готовності дітей 
до навчання у школі 

9.  Охорона життя та здоров'я 
дітей в ДНЗ. Підготовка до 
літнього оздоровлення. 

Травень Проказюк М. В.  

Відкриті покази 

Показові форми роботи з дітьми 
з освітньої лінії «Дитина у світі 
культури»(українознавство). 
 
 

Листопад- 
грудень 

Вихователі 
середніх груп 

 

Фінансова грамотність 
дошкільників 

Лютий Вихователі 
старших груп 

 

День відкритих дверей-Тиждень 
Здоров‘я  
Здоров‘язбережувальніі 
технології в ЗДО. 
 

Квітень Вихователі 
усіх груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 2. 2.  Удосконалення професійної творчості 

 

План роботи творчої групи 

на 2019 – 2020 н. р. 

 

Тема: «Інструментарій для моніторингу показників компетентності 

дошкільнят з патріотичного виховання» 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

1. Розподіл обов‘язків між 

членами творчої групи. 

 

Вересень Керівник творчої 

групи, члени 

творчої групи. 

 

 

2. Напрацювання 

методичного 

супроводу моніторингу 

 

 Жовтень Члени творчої 

групи. 

 

3. Напрацювання 

демонстраційного 

матеріалу до 

моніторингових 

завдань. 

 

Грудень Члени творчої 

групи. 

 

4. 1. Систематизація 

матеріалів. 

2. Презентація 

напрацювань. 

 

Лютий Керівник творчої 

групи, 

члени творчої 

групи. 

 

 

 



Блок 2.3. Самоосвіта 
Підвищення теоретичного рівня і фахової підготовки педагогів 

 закладу дошкільної освіти 

 

 

№
 

з/п 
Зміст Термін 

Відповідаль
ний 

Примітка 

1.  Створити атестаційну 
комісію. Провести її перше 
засідання 

Вересень Директор 

 

 

2.  Ознайомити педагогічних 
працівників із Положенням 
про атестацію та 
перспективним планом 
атестації вихователів Здо 

Вересень Голова АК  

3.  Прийняти та розглянути 
заяви про атестацію на 
засіданні атестаційної комісії 

Вересень АК  

4.  З метою підвищення 
теоретичного рівня та 
фахової підготовки 
педагогів, відрядити на 
курси підвищення 
кваліфікації ЛОНМУО 
наступних вихователів: 

1.Ганушевська Г. Я. 

2. Гула Л. М 

3. Сех Г. Д. 

 

Протягом   
року 

Методист  

5.  Забезпечити завданнями 
педагогів, які атестуються у 
поточному навчальному році 

Протягом 
року 

Методист  

6.  З метою самоосвіти 
педкадрів опрацювати 
надалі: 

       - Програма розвитку 
дитини дошкільного віку                 
«Українське дошкілля». 

- Базовий компонент (нова 
редакція); 

- Коментар до Базового 

Протягом 
року 

Педагогічні 
працівники 

 



компонента; 
- Програма розвитку дітей 

старшого дошкільного 
віку «Впевнений старт» 

- Методичні посібники, які 
будуть 
використовуватися в 
роботі впродовж  2019-
2020 н. р. 

 

 

 

7.  З метою надання 
методичної допомоги 
здійснювати контроль за 
самоосвітою педагогів 

1 раз в 
квартал 

Завідувач, 
методист 

 

8.  З метою підвищення якості 
проведення атестації, 
вихователям, що 
атестуються, підготувати 
матеріали методичних та 
практичних доробок до 
районного конкурсу-огляду 
творчих груп 

Протягом 
року 

Творча група 
ЗДО 

 

9.  З метою підвищення 
теоретичного рівня та 
фахової підготовки, 
зобов‗язати педагогів 
відвідувати методичні 
об‗єднання району 

Протягом 
року 

Конспекти 
занять, 
колективні 
перегляди 

 

10.  З метою підвищення якості 
проведення атестації 
вивчити систему роботи 
вихователів, які підлягають 
черговій атестації 

Протягом 
року 

Голова АК, 

заст. голови 
АК,члени 
атестаційної 
комісії 

 

11.  З метою забезпечення 
психологічної підтримки 
учасників навчально – 
виховного процесу створити 
позитивний психологічний 
клімат у колективі і провести 
тренінгові заняття « Увага ! 
Конфлікт» із педагогічним 
колективом. 

Листопад - 
грудень 

Практичний 
психолог 

 

12.  З метою підвищення Протягом Практичний  



внутрішньої мотивації до 
праці педагогів, провести 
тренінгові вправи з 
елементами тренінгового           
спілкування 

року психолог 

13.  З метою підвищення якості 
реалізації річних завдань : 

- визначити зміст 
педпроцесу, скласти 
навчальні плани. 

- систематично проводити 
педгодини; 

- створити мікроклімат 
педагогіки співробітництва ; 

 

До 01.09. 

 

Протягом 
року 

 

 

 

Методист, 
педагоги 

 

 

 

 

Практичний 
психолог 

Методист, 
керівник 
творчої групи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 2.4.  Педагогічні ради 

№ Зміст Термін Відповідальний Примітка 

І. “Про завдання діяльності ЗДО в 2019-2020 н. р.” 

 

1. 1. Аналіз виконання 
рішень попереднього 
засідання педагогічної 
ради   

2. Презентація та 
затвердження річного 
плану роботи ЗДО на 
2019-2020 н.р.  

3. Аналіз роботи  закладу 
дошкільної освіти  в літній 
оздоровчий період.  

4. Про нормативно-
методичне забезпечення 
організації освітнього 
процесу 

5. Організаційні питання 
початку навчального 
року(вибори секретаря 
педагогічної ради, 
нагадування питань 
«Положення про 
атестацію..», плану 
курсової перепідготовки…)  

6.Гурткова робота в ЗДО 

серпень Бліда М.Р. 

інформаційний 
виклад 
Вихователь-
методист,педагоги 
презентація, 
схвалення річного 
плану 
аналітична довідка 
 
затвердження 
освітніх програм  та 
форм планування  
 
Директор 

голосування 
 
 
 
 
керівники гуртків 
затвер.планів 
гурт.роботи 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ІІ. “Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльностй ” 

 

 

1.  1.Виконання рішень 
попередньої педради 
2.Актуальність, структура 
освітньої лінії БК «Дитина 
у світі культури» та 
завдання лінії «У світі 
людей» програми 
«Впевнений старт» . 

Грудень Директор 

Інформ.виклад 
Вихователь-

методист 

Методичні 
рекомендації 
 

 

 

 

 

 



3. Завдання патріотичного 
в-ня за «Базовим 
компонентом.», 
пріоритетні методи та 
форми роботи в дитячому 
садку 
  
 
4. Модель патріотичного в-
ня в ЗДО як інтегрованої 
системи 
5. Результативність 
роботи з патріотичного в-
ня дошкільнят 
 

 
Педагоги 

Банк ідей 
 

 

 

 

 

Педагоги 

(моделювання) 
 
Вихователь-
методист 
Довідка за 
результатами 
тематичного 
вивчення 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Економічне виховання дошкільників за допомогою дидактичних ігор  

 

1.  1.Виконання рішень 
попередньої педради. 
2. Концептуальні засади 
економічного виховання 
дошкільників. Показники 
сформованості 
економічної 
компетентності дитини 
старшого дошкільного 
віку. 
3.Етапи ознайомлення 
дошкільників з 
елементарними 
економічними поняттями  
4. Підсумки тематичного 

вивчення «Рівень 
організації освітньої 
діяльності щодо 
формування економічної 
компетенції дошкільників» 

 

Березень Директор 

Інформ.виклад 
Вихователь-

методист 

Методичні 
рекомендації 
Педагоги 

(методичний ринг) 

Робота у підгрупі 
Вихователь-
методист 
Довідка за 
результатами 
тематичного 
вивчення 
 

 

 

 

 



 

ІV. «Готовність дошкільників до навчання в школі за програмою 
розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та 

підводимо підсумки» 

 

1.  1.Інформація про 
виконання рішень 
попередньої педради 
2.Аналіз роботи ЗДО за 
2019-2020 н. р. та 
виконання програми 
розвитку. Пріоритетні 
напрямки роботи на 
наступний н. рік 
3. "Психологічна 
готовність шестирічок до 
навчання в школі". 
4.Результативність  
корекційно-відновлюваної 
роботи у групах 
компенсуючого типу 
5. Стан впровадження в 
освітню роботу  
схвалених педрадою 
програм розвитку 
дошкільника. 
6.Рівень готовності дітей 
6 р. життя до навчання в 
школі 
 7.Робота ЗДО у літній 
оздоровчий період 2020 
року 

Травень Директор 
Інформаційний 
виклад 
 
 
Вих.-методист 
Кольорограма 
 
 
 
 
Пр.психолог 
Аналітичний звіт  
 
 
Вч-логопед, в-лі гр.,  
 
Звіти спеціалістів 
 
 
 
Вих.-методист 
Аналітична довідка 
 
 
 
Завідувач 
Наказ за результ. 
комплексн.монітор.  
Презентація та 
затвердження 
плану. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

Блок 2.6.  Діагностика, моніторингові дослідження 

 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відповідальний Примітка 

1. 

Моніторинг рівня 

навченості дітей 

дошкільного віку 

відповідно до вимог  

програми  розвитку 

дитини дошкільного 

віку « Українське 

дошкілля» та 

програми розвитку 

дітей старшого 

дошкільного віку 

«Впевнений старт» 

Вересень, 

січень, 

травень 

Вихователі, 

вихователь-

методист 

 

2. 

Анкета 

«Самосвідомість 

педагога» 

Вересень 
Вихователь-

методист 

 

3. 

Діагностика 

комунікативних 

здібностей 

вихователя 

Грудень 
Вихователь-

методист 

 

4. 

Тест на визначення 

креативності та 

творчого потенціалу 

Лютий 
Вихователь-

методист 

 

5. 

Анкета оцінки 

професійних якостей 

та вмінь педагога 

«Вихователь очима 

колег по роботі» 

Березень 
Вихователь-

методист 

 

6. 

Анкета для педагогів з 

метою прогнозування 

методичної  роботи 

педагогів на 

Травень 
Вихователь-

методист 

 



наступний рік 

 

Розділ 3. Робота методичного кабінету 

№ 
з/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідал

ьний 
Примітк

а 

1. Поповнення 
методичного фонду 
наочно-дидактичними 
посібниками, новими 
розвивальними іграми, 
атрибутами, 
аудіовізуальними 
засобами   

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

2. Скласти розклад занять Вересень Вихователь 
- методист 

 

3. Провести консультацію 
з педагогами щодо 
планування навчально-
виховної роботи з 
дітьми за діючими 
програмами 

Вересень Вихователь 
- методист 

 

4. Оформити підписку  
періодичних видань  

Жовтень Вихователь 
- методист 

 

5. Доповнювати папку 
«Програма розвитку 
ЗДО»  

Лютий Вихователь 
методист 

 

6. Проводити огляд 
періодичних видань 

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

7. Скласти план роботи 
гуртків 

Вересень Вихователь 
- методист 

 

8. Скласти план роботи 
творчої групи 

Вересень Вихователь 
–методист, 
керівник 
творчої групи 

 

9. Індивідуально-
методична робота з 
педагогами з питання 
навчально-виховних 
програм, планів, 
конспектів занять. 

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

10. Оформити фотоколажі 
проведення тематичних 

Протягом Вихователь  



тижнів. року - методист 

11. Організація відкритих 
заходів, 
взаємовідвідувань 

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

12. Створення каталогів та 
картотек, упорядкованих 
за розділами, темами, 
актуальними 
проблемами та 
питаннями 

 

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

13. Забезпечення 
інструктивно-
методичними 
документами; 
методичною, науковою, 
довідковою 
літературою; 
матеріалами з 
вітчизняного та 
зарубіжного досвіду 
роботи, досвіду роботи 
вихователів 
дошкільного 
навчального закладу та 
району 

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

14 Оформити тематичні 
виставки педагогічних 
посібників 

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

15 Розроблення 
методичних 
рекомендацій, зразків 
планування, 
узагальнення матеріалів 
з питань вивчення 
роботи педагогів. 

Протягом 
року 

Вихователь 
- методист 

 

16 Оформити тематичний 
куток до літнього 
оздоровлення 

Травень Вихователь 
- методист 

 

 

 

 

 



 

 

Розділ 4. Організаційно – педагогічна робота 

Блок 4.1 Робота з батьками 

№ 
п/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідаль

ні 
Примітка 

1. Загальні батьківські 
збори: 

 Пріоритетні 
напрямки роботи 
ЗДО на 2019-
2020 н. р. 

 Спільна робота 
ЗДО та сім'ї щодо 
виховання 
загальнолюдськи
х цінностей 

 Попередження 
дитячого 
травматизму 

 «Запитуйте-
відповідаємо» 

Жовтень Завідувач, 
методист, 
психолог, вч.-
логопед, 
вихователі 

Інформація, 
анкетування, 
співбесіда 

2. Групові батьківські 
збори 

Жовтень вихователі  

3. Консультація 
"Культура взаємин 
батьків і педагогів" 

Жовтень вихователі  

4. Засідання школи 
свідомого батьківства 

Протягом 
року 

Вихователі  

5. Залучення батьків до 
участі в освітньо-
виховному процесі 

1 раз на 
місяць 

Директор, 
вихователь - 

методист 

 

6. Загальні батьківські 
збори: 

  Круглий стіл 
"Розберемося 
разом, що заважає 
нашим дітям бути 
вихованими"; 

   Профілактика 
інфекційних 
захворювань; 

   Анкетування «Чи 

лютий Директор 

 

 

 

 

Ст. 
медсестра 

Практичний 

 



знаєте ви своїх 
дітей?»  

психолог 

7. Майстер-клас для 
батьків «Ефективні 
методи оздоровлення 
дошкільників» 

Гудень Вихователі  

8. Загальні батьківські 
збори: 

 Звіт керівника 
закладу за 2019-
2020 н. р. перед 
батьками; 

 Готовність 
старших 
дошкільників до 
початкової 
школи; 

 Батьківські 
страхи перед 
школою. 

Травень - 
червень 

 

   Директор 

 

 

 

    
Вихователь-
методист 

 

Практичний   
психолог 

 

9. Засідання 
батьківського лекторію 
«Що таке готовність 
дитини до школи» 

Квітень Вихователь-
методист, 
практичний 
психолог, 
вчитель-
логопед, 
інструктор з 
фізкультури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок 4.3 Співпраця з школою 

№ 
п/п 

Зміст роботи Термін 
Відповідаль

ні 
Примітка 

1. Ознайомити педагогів 
з планом спільної 
роботи школи і ЗДО 

вересень методист ЗДО № 51 

2.  З метою мотиваційної 
готовності дитини і 
підвищення інтересу до 
навчання в школі 
провести: 

 Екскурсія дітей 
старших груп до 
школи на свято 
Першого 
дзвоника; 

 Ознайомлення з 
приміщенням 
школи та класу; 

 До шкільної 
бібліотеки; 

 На урок. 
 

вересень Методист, 
вихователі, 
завуч 

ЗШ      

« Світанок» 

3. Провести « День 
відкритих дверей ЗДО» 
для учнів школи та 
вчителів 

Протягом 
року 

Завідувач, 
методист 

ЗДО № 51 

4.  З метою розширення 
знань дітей про школу, 
та підвищення інтересу 
до навчання 
систематично 
використовувати в 
роботі : 

 Читання 
літературних 
творів про школу; 

 Бесіди про школу; 
 Знайомство дітей 

з правилами 
поведінки в школі; 

 Проведення ігор 

Протягом 
року 

Вихователі  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на шкільну 
тематику. 

 

5. Організувати участь 
вихователів в 
адаптаційних уроках 

Протягом 
року 

Методист, 
вихователі, 
завуч 

ЗШ « 
Світанок» 

6. Запрошувати 
першокласників та 
вчителів на свята, 
дозвілля. 

Протягом 
року 

Завідувач, 
методист 

ЗДО № 51 

7. Моніторинг рівня 
готовності дітей до 
школи 

Квітень-
травень 

Психолог, 
логопед, 
вихователі 

Тести, 
бесіди, 
підсумкові 
заняття 

8. Проводити 
просвітницьку роботу з 
батьками щодо 
підготовки дітей до 
навчання в школі 

Протягом 
року 

Методист, 

психолог, 
логопед, 
вихователі 

Бесіди, 
консультації, 
інформація в 
батьківські 
куточки 

9. Організовувати 
спільно з молодшими 
школярами та 
дошкільниками 
спортивні свята та дні 
здоров‘я  

Протягом 
року 

Методист, 
вихователі, 

інструктор з 
фізкультури 
завуч 

ЗШ                
« Світанок», 

ЗДО № 51 

10
. 

Організувати екскурсію 
для майбутніх 
першокласників до 
школи 

травень Методист, 
вихователі, 
завуч 

ЗШ  

« Світанок» 



 

 

Розділ 5.  Адміністративно –господарська робота 

Блок 5.1 Створення розвивального життєвого простору дитини 

№ 
п/п 

                     Зміст роботи 
   Термін 

виконання 

Хто 
виконує 

Примітки 

1. 
Підготувати ЗДО до нового 
навчального року. 

серпень Зав., 
завгосп, 
колектив 

 

2. 

Систематично перевіряти виконання 

службових обов'язків працівниками 

ЗДО 

протягом року Зав.  

3. 
Комплектація груп відповідно до віку 

дітей. 

вересень Зав.,ст. 
м. с. 

 

4. 

 

Тарифікація працівників. вересень Зав.  

5. 
Робота з трудовими книжками, 
особовими картками та справами 
працівників. 

жовтень Зав.  

6. 
Ремонт даху. серпень-

вересень 
Зав., 

завгосп 
 

7. 
Побілка двох спальних приміщень Протягом 

року 
Зав., 

завгосп 
 

8. 
Здійснення контролю за харчуванням 
дітей 

постійно Зав., 
ст.м.с. 

 

9. 
Забезпечити своєчасну оплату 
батьківських коштів за відвідування 
дітьми ЗДО 

постійно Зав., 
виховат
елі груп 

 

10. 
Часткова заміна вікон Протягом 

року 
завгосп  

11. 

Підготовка ЗДО до зимового періоду. листопад завго
сп, 
колек
тив 

 

12. Річні звіти грудень Зав.  

13. Звірка та виконання кошторису грудень Зав.  

14. 
Забезпечення своєчасного 
проходження медичного обстеження 
працівників. 

протягом року Зав., 
ст.м.с. 

 

15. 
Здійснення контролю за економією 
електроенергії та інших ресурсів. 

постійно Зав., 
завгосп 

 

16. 
Організація весняних робіт на грядках, 
посадка квітів. 

березень-
квітень 

завгосп  

17. Завести пісок у пісочниці на травень Зав.,  



майданчиках. завгосп 

18. 

Організація літніх оздоровчих заходів 
в ЗДО 

травень Зав., 
завгосп, 
методис
т, ст.м.с. 

 

19. 
Часткова заміна меблів та м‘якого 
інвентаря 

протягом року Зав., 
завгосп 

 

20. 
Часткове облаштування ігрових та 
спортивного майданчиків 

протягом року Зав., 
завгосп 

 

21. 
Підтримувати у робочому стані 
системи водопостачання  та опалення 

протягом року Зав., 
завгосп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

навчального закладу, виробничі наради 

Ради трудового колективу 

 

№ 

п\п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальн

і 
Примітки 

1. 1. Правила внутрішнього 

розпорядку в 3ДО 

2. Звіт про стан літнього 

оздоровлення, готовність до 

нового навчального року. 

3. Технічний стан дошкільного 

закладу. Підготовка  3ДО  до 

роботи в зимовий період. 

4. Виконання інструкцій з 

харчування. 

5. Погодження плану роботи 

атестаційної комісій 

вересень Директор 

 

Директор 

ст. м\с 

 

завгосп 

ст. м\с 

 

Директор 

 

голова ПК    

методист 

 

2. 

 

1. Дотримання техніки безпеки 

і 

пожежної безпеки під час 

проведення різноманітних 

свят. 

2. Інформація медичного 

контролю про якісне 

прибирання 

групових приміщень. 

3. Аналіз дитячої 

захворюваності. 

4. Графік затвердження 

відпусток. 

листопад Директор 

методист 

завгосп 

ст. м\с 

завгосп 

 

ст. м\с 

 

Директор 

 

 

3. 

 

1. Виконання інструкції з 

охорони 

життя та здоров'я дітей. 

2. Аналіз харчування та 

батьківської оплати. 

3. Допомога помічника 

вихователя 

в роботі педколективу. 

березень Директор 
 

 

 

Директор 

ст. м\с 

 

 

 



4. Трудова дисципліна. 

 

голова ПК 

Директор 

4. 1. Підготовка до літньої 

оздоровчої кампанії. 

2. БЖД дітей в літній період. 

Інструктаж з охорони життя і 

здоров‘я дітей.  

3. Аналіз дитячої 

захворюваності. 

4. Різне 

 

 

 

Травень 

Директор 

 

Директор 

 

Директор 

 

ст. м\с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Розділ 6. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 

           

№ Тема 
Вид 

контролю 

Вікові 

групи 

Форма 

узагаль

нення 

Розгляд 

результ

атів 

Термін 

вивченн

я 

Відповідал

ьний 

1.  Готовність 

 до нового 

навчального 

року 

Тематичний Всі На 

педраді 

Довідка 

Наказ 

  

До 

31.08.19 

р. 

Директор 

, методист 

2.  Впровадженн

я в освітню 

діяльність 

Програми  

«Українське 

дошкілля» 

Оперативни

й 

Всі Нарада   Протягом 

року 

Директор 

, методист 

3.  Планування 

освітнього 

процесу за 

діючими 

програмами 

Попереджув

альний 

Всі Педгодин

а, 

інформаці

я 

Жовтень, 

січень, 

квітень 

Методист 

4.  Стан 

використання 

предметно – 

Порівняльни

й 

Старші 

групи 

Педгодин

а, 

інформаці

Листопад Методист 



розвивальног

о 

середовища 

я 

5.  Готовність 

вихователів 

та інших 

спеціалістів 

до робочого 

дня 

Оперативно-

оглядовий 

Всі Педгодин

а, 

інформаці

я 

Протягом 

року 

Директор, 

методист 

 

6.  Виховання 

культурно-

гігієнічних 

навичок у 

дітей 

Порівняльни

й 

Всі Педгодин

а, 

інформаці

я 

Раз в 

квартал 

Директор 

, методист 

 

7.  Відповідність 

документації 

педагогів 

«Інструкції 

про ділову 

документацію

» 

Попереджув

альний 

Всі Педгодин

а, 

інформаці

я 

Вересень Директор 

, методист 

8.  Дотримання 

режиму дня з 

урахуванням 

програмових 

вимог 

Попереджув

альний 

Всі До 

виробнич

ої наради, 

інформаці

я 

 

Протягом 

року 

Директор, 

методист, ст. 

медсестра 

 

9.  Спільна 

робота сім'ї 

та 

дошкільного 

закладу з 

охорони 

життя та 

здоров'я 

дітей 

Оперативно-

оглядовий 

Всі  Інформаці

я до 

виробнич

ої наради 

 Директор 

, методист 

 

10.  Забезпеченн

я рухової 

Вибірковий Всі До 

виробнич

Протягом 

року 

Методист 



активності 

протягом дня 

ої наради, 

інформаці

я 

 

11.  Забезпеченн

я 

ефективності 

співпраці між 

вихователям

и та 

практичним 

психологом і 

вчителем- 

логопедом 

Порівняльни

й 

Всі До 

педради, 

інформаці

я 

Грудень, 

травень 

Методист 

12.  Формування 

екологічної 

компетенції 

дошкільників 

засобами 

музейної 

педагогіки 

Тематичний Старші 

групи 

До 

педради, 

довідка 

Березень Методист 

 

13.  Організація 

харчування 

Вибірковий Всі До відома, 

інформаці

я 

Протягом 

року 

Директор 

, ст. 

медсестра 

 

14.  Нові підходи 

до організації 

розвитку 

дітей 

раннього віку 

Вибірковий Ранній 

вік 

До відома, 

інформаці

я 

Жовтень Методист 

15.  Організація 

та 

проведення 

музичних 

свят та 

розваг 

Оперативно-

оглядовий 

Всі До відома, 

інформаці

я 

Протягом 

року 

Директор 

, методист 

16.  Організація 

роботи з 

патріотичного 

Тематичний Середні, 

старші 

групи 

До 

педради, 

Грудень Директор, 

методист, 

старша 



виховання 

дошкільнят 

довідка медсестра 

17.  Моніторинг  

знань, умінь і 

навичок дітей 

6-го року 

життя 

Комплексний

, аналітичне 

вивчення 

Старші 

групи 

До 

педради, 

, довідка 

 Травень Директор, 

методист 

18.  Безпека 

життєдіяльно

с-ті дітей 

Вибірковий Всі До відома, 

на  

педгодині 

Травень Директор, 

методист, 

старша 

медсестра 

19.  Аналіз 

виконання 

програми 

розвитку ЗДО 

Підсумковий Всі Інформаці

я до 

педради 

Травень Директор, 

методист  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


