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Аналіз роботи дошкільного навчального закладу № 86  

компенсуючого типу для дітей з вадами зору 

за період 2016 – 2017 н.р. 
Державний комунальний дошкільний навчальний заклад освіти компенсуючого типу для 

дітей з вадами зору №86 перебуває у віданні відділу освіти Залізничної 

райдержадміністрації за адресою : вул.. Садова 20, тел.2920684. 

Приміщення  ДНЗ №86  типове, розраховане на 60 місць, що становить 4 групи, з яких  

1- І молодша ,  3 – садкові. Режим роботи: І молодша група – 9 год., ІІ молодша гр.- 12 

год.,      середня гр..-10.5 год. ,  старша гр.. –10.5 год.   Групи укомплектовано дітьми за 

віком.  

В ДНЗ створені необхідні умови для здійснення повноцінного навчально-виховного та 

корекційно-відновлювального процесу впродовж  навчального року У І молодшій групі 

навчально – виховний процес проводили  вихователі: Дець О.М., няня-санітарка  

Ковалик М.В.; у ІІ молодшій гр.- вихователі Дідик І.М., Шліян І.В., пом.вих. Шалавило 

Н.С.;   у середній гр.- вихователі: Лопатинська     Л.І.,  Садовська О.Д.,пом.вих.Іваш Л.С. 

; у старшій гр.- вихователі:  Сеник Л.С. Тарнопольська Г.Г., пом.вих. Рибалт О.Є..; у 

музичному залі- муз.кер. Мартинів С.Р.; у логопедичному кабінеті - вч.-логопед 

Ядловська І.В.; у психологічному кабінеті -практичний психолог Кузьма І.С.  

    Матеріальна база  відповідає затвердженим нормативам і  знаходиться у 

задовільному      стані. Двір закладу поділено на групові майданчики.  

Педагогічними посібниками та іграшками ДНЗ забезпечений задовільно.  

Упродовж 2016-2017 н. р. педагогічний колектив працював над такими річними 

завданнями:   

1. Забезпечення системного  підходу до охорони життя, збереження здоров’я та 

корекційно-відновлювальної роботи з дітьми  дошкільного віку, шляхом створення 

безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки 

життєдіяльності з дітьми, батьками та педагогами. 

2.  Продовжувати удосконалювати форми роботи  з дітьми щодо  патріотичного 

виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного 

віку шляхом вивчення історії, звичаїв та традицій рідного краю. 

3. Забезпечити цілісний  підхід щодо формування мовленнєвої компетенції дошкільників, 

зокрема удосконалюючи різні форми роботи з грамоти.                                                                                                                                                                                                                               

Організація  освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на 

реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були враховані їх сучасність, 

актуальність, результати діагностування педагогів, можливості колективу, а саме: 

 Розвивати мовлення дітей з урахуваннями компетентісного підходу 

відповідно до Базового компонента дошкільної освіти. 

 Надати дитині змогу повноцінно проживати власне буття у пізнавальній  

діяльності. 

 Спонукати дітей до вивчення історії, звичаїв та традицій рідного краю. 

 Стимулювати у педагогів потребу саморозвитку. 

Зміст освітньо - виховного процесу в закладі визначався Базовим компонентом 

дошкільної освіти України . Педагогічний колектив працював за програмою виховання і 

навчання дітей «Українське дошкілля», програмою розвитку дітей старшого дошкільного 

віку «Впевнений старт» .  
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Крім програмового забезпечення, при організації роботи з дітьми дошкільного віку 

педагоги керувалися переліком навчальних видань, рекомендованих до використання в 

освітньому процесі дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році. 

Відповідно до перспективного плану – графіку курсової перепідготовки в 2016/2017 н. р. 

на курсах при обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили свою 

фахову майстерність 4 педагогів, атестовано 4 педагогів. За результатами атестації Дець 

О.М.., вихователь І молодшої групи, відповідає займаній посаді та раніше встановленому 

11 тарифному розряду; Лопатинська Л.І., вихователь середньої групи,відповідає займаній 

посаді та раніше встановленому 11 тарифному розряду,  підтверджене педагогічне 

звання «вихователь — методист»; Тарнопольська Г.Г.вихователь, відповідає займаній 

посаді та раніше  встановленому 11 тарифному разряду; Сеник Л.С.,вихователь, 

відповідає займаній посаді та раніше  встановленому 11 тарифному разряду. 

З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогів протягом навчального 

року організовувались масові та індивідуальні форми педагогічної діяльності. Серед 

проведених колективних методичних заходів найбільш результативними були: 

 Засідання семінару для педагогів «Інклюзивна освіта дітей у ДНЗ №86» 

 Семінар: «Граматична скарбничка»; 

 Семінар-практикум «Прищеплення цінностей – завдання ДНЗ чи родини» 

 Такі форми роботи забезпечили у педагогів прагнення до самоосвіти, покращили 

теоретичний рівень знань та сприяли удосконаленню практичних умінь педагогів. 

Уся навчально-виховна і лікувально-корекційна робота в ДНЗ здійснюється у тісному 

взаємозв’язку з лікарем-окулістом. Діти займаються лікувально-корекційною роботою у 

спеціальному кабінеті під наглядом медсестри-ортоптистки Станицької І.І., а саме: на 

синоптофорі, КЕМІ, хейроскопі, складному стереоскопі із дзеркалом тощо.Для лікування 

косоокості та амбліопії використовує комп’ютерну програму «еУе».Для зняття втоми очей 

проводить спеціальні вправи. Для підвищення гостроти зору діти роблять вправи на АТЗ та 

працюють з дрібними предметами. Педагоги суворо дотримуються призначень лікаря-

окуліста, режиму оклюзії і роботу організовують так, щоб активізовувалися всі збережені 

аналізатори. 

Робота з дітьми проводиться в таких трьох напрямках: 

-навчально-виховний; - корекційно-відновлювальний; - лікувально-профілактичний. 

Завдяки такій співпраці є відповідні досягнення у підвищенні гостроти зору дітей. 

/Звіт м/с-ортоптистки  Станицької І.І. додається/ 

Проблемним питанням у роботі закладу є фізичний розвиток дітей, тому на цьому аспекті 

приділялась належна увага. Усі вихованці проходять комплексний медичний огляд. На основі 

медичних показників у кожній віковій групі розроблено «Листок здоров’я», в якому 

зазначено діагноз дитини та рекомендації лікаря. У своїй роботі педагоги дотримуються цих 

рекомендацій. 

Для ефективного вирішення 1-го і 2-го завдань було організовано колективні перегляди 

занять в усіх вікових групах, здійснено тематичне і вибіркове вивчення стану фізичного 

розвитку, корекційно-відновлювальної роботи, мовленнєвого розвитку та проведено 

моніторинг знань, умінь та навичок дітей за освітніми лініями. Практичним психологом 

Кузьмою І.С. проведений соціально- психологічний тренінг з вивчення принципів взаємин 
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між педагогами і дітьми , умінь саморегуляції емоцій у педагогічній діяльності. З 

педагогами психолог провела такі консультації: «Адаптація дітей до умов ДНЗ» /жовтень/, 

«Забезпечення психічного здоров’я дітей в умовах ДНЗ» /грудень/, «Педагогіка 

співробітництва» /лютий/.  Планомірно проводилась гурткова робота, спрямована щодо 

розвитку творчих здібностей та обдарованості дошкільників – гурток 

«Вишиванка»/кер.Сеник Л.С../ драматичний гурток /кер. Мартинів С.Р./. Також в цьому н.р. 

пр. психолог організувала  гурток «Клуб розумних та кмітливих» діяльність якого була 

спрямована на підготовку дітей до навчання в школі.  

(Звіти гурткової роботи додаються.) 

Вихователі мали можливість обмінятися досвідом роботи під час колективного 

перегляду занять: 

- "Мовленнєві ігри-заняття з використанням приладу Монтессорі" (І молодша 

група,, вихователь Дець О.М. ); 

- "Використання інноваційних технологій для корекції звуковимови дітей з вадами 

зору" (заняття, старший дошкільний вік, вихователь Сеник Л.С.); 

- "Мовленнєвий конструктор" (заняття з мовлення дитини, середній дошкільний вік, 

вихователь Лопатинська Л.І. ); 

- "Продовж розповідь…" (заняття з мовлення дитини, старший дошкільний вік, 

виховательТарнопольська Г.Г. ). 

Варто відмітити, що патріотичне  виховання  було одним із пріоритетних завдань 

реалізація річного плану. Цьому надала підтвердження виставка матеріалів педагогів: 

"Моя країна - Україна". Заслуговують уваги матеріали вихователів, а саме: Сеник Л.С., 

Шліян І.В., Садовської О.Д.,Дідик І.М., Ядловської І.В. 

   Упродовж 2016/2017 навчального року робота психологічної служби ДНЗ 

проводилася за такими напрямками: 

1. Адаптація дітей до умов ДНЗ. 

2. Діагностична робота 

3. Розвивально-корекційна робота з дітьми. 

4. Психологічна просвіта педагогічного колективу. 

5. Індивідуальне та групове консультування батьків. 

Результативним стало проведення психолого-педагогічного семінару "Самоосвіта 

педагога, як умова підвищення його професійної компетенції", під час якого, Кузьма І.С.  

наголосила, що самоосвіта - це самостійне поповнення знань із різних джерел з 

урахуванням інтересів, схильностей кожного педагога та об'єктивних потреб 

дошкільного закладу. Організація самоосвіти  педагогів - одна з найважливіших 

індивідуальних форм методичної роботи та одна з форм підвищення їх кваліфікації. 

Вихователі мали змогу поділитися знаннями щодо джерел, які вони використовують у 

своїй роботі. Це не лише робота з книгою та періодичними виданнями, а й інтернет-

джерела такі, як: сторінка Міністерства освіти і науки молоді та спорту України, 

Управління освіти і науки Львівської ОДА, Львівська міська рада, Управління освіти 

виконавчого комітету Львівської міської ради, Львівський інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  освітній портал «Педагогічна преса», газета та журнали для 

вихователів , портал освітян України « Педрада», дитячий портал «Сонечко» та інші.  

Велика увага приділялася вивченню стану організації життєдіяльності дітей. 

Проводилось вивчення освітньо-виховної роботи у старшій групі вихователів Сеник 

http://www.mon.gov.ua/
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Л.С., Тарнопольська Г.Г. Аналіз показав, що було проведено всебічну роботу по 

підготовці дітей до школи. Старші дошкільнята отримали знання, уміння й навички з 

усіх видів діяльності, вміють поводити себе  в різних життєвих ситуаціях. На належному 

рівні знаходиться функціонування всіх когнітивних процесів – сприймання, увага, 

пам'ять, мислення, мовлення, уява, що дають змогу дитині пізнавати світ та бути 

активними суб’єктами пізнання. 

Слід відзначити, що під час тематичних вивчень формування мовленнєвої 

компетентності дошкільників та виховання патріотичних почуттів  на достатньому рівні 

є розвиток естетичного сприймання об’єктів та явищ, творчої уяви, естетичної 

чутливості, емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього, уміння добирати різні 

засоби реалізації задуму. 

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку 

особистості в ДНЗ здійснювалось виховання у дітей патріотизму і толерантності до 

людей різних національностей. Це досягалося активізацією емоційної сфери дошкільника 

на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни. 

Також було проведено тиждень "Моя країна – Україна: єдина, нероздільна", який 

свідчить, що діти виявляють активну патріотичну позицію. Батьки не були осторонь 

свята "Щасти,  тобі, Україно" та патріотичного виховання малят. 

Значна увага в закладі з року в рік приділяється зміцненню та збереженню здоров’я 

дітей. Аналіз захворюваності проводиться сестрою медичною старшою щомісячно та 

щоквартально. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі 

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

фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко розподілені обов’язки між 

вихователем-методистом, сестрою медичною старшою щодо контролю за фізичним 

розвитком дітей.   

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками: 

- контроль за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей; 

- контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей; 

- оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм; 

- нагляд за санітарно-гігієнічними умовами. 

Аналіз медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних занять велися 

щомісячно 

 Захворюваність по ДНЗ №86 2016 рік : І квартал-2.0 %; ІІ квартал-1.0%; ІІІ кв.-0%; ІУ 

кв.-1.0%. Річне захворювання дітей по ДНЗ -1.0%. 

Захворюваність по ДНЗ №86 2017 рік : І квартал-1.0 %; ІІ квартал-_1.0__%; ІІІ кв.-_0%; 

ІУ кв.-___%. Річне захворювання дітей по ДНЗ -___%. 

Вихователям надалі слід дотримуватись виконання заходів по профілактиці та 

зниженню захворюваності, постійно проводити загартовуючи процедури відповідно 

сезону, дотримуватись режиму дня.  

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично 

розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися 

заходи щодо їх покращення. 

Постійно на контролі перебувають питання якості харчування, дотримання норм 

харчування, їх закладки, кулінарної обробки, технології приготування страв, 

правильності їх зберігання, дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Результати 

контролю відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих 
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нарад. Документація з питань харчування ведеться сестрою медичною, комірником, 

кухарями відповідно до встановлених вимог систематично, вчасно.  Усі продукти 

харчування, що надходять до ДНЗ №86  відповідають вимогам державних стандартів, 

супроводжуються накладними, сертифікатами якості. Режим харчування здійснювався 

відповідно до режиму кожної вікової групи. Графік видачі готової продукції з 

харчоблоку дотримується. Результатом щоденної чіткої роботи є відсутність 

зафіксованих випадків отруєнь і  кишкових захворювань дітей. 

Медичною службою організовуються різні форми співпраці з батьками щодо 

забезпечення повноцінного збалансованого харчування дітей, пропагування здорового 

способу життя, здійснюється контроль за режимом та культурою харчування дітей, за 

формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільнят.  

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. 

Вартість харчування одного дня за ІІІ квартал 2016р. становить 23.10 грн.- І мол. група, 31.77 

грн. – садкові групи, ІУ квартал-  21.64грн. та 30.10грн. Вартість харчування одного дня за І 

квартал 2017 року складає 22.40грн.-І мол.група  та 30.97 грн.садкові групи. На основі 

накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно 

проводився аналіз виконання натуральних норм  харчування. 

 

Адміністрація та педагогічний колектив значну увагу приділяли вивченню рідної мови, 

формуванню мовленнєвої культури, навичок і поведінки мовленнєвого спілкування. Для 

виконання Закону України «Про мову» в ДНЗ  було проведено систему відповідних заходів: 

тренінги, усні журнали, консультації. У групах створено відповідне ігрове розвивальне 

середовище, оформлено куточки державної символіки.   Питання , пов’язані із вирішенням 

основних річних завдань навчально-виховного характеру  розглядались на педгодинах та 

педагогічних радах у ДНЗ.  

Навчально-виховний процес в ДНЗ передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття 

плануються з урахуванням розумового і фізичного навантаження. Результативність знань, 

умінь та навичок  дітей проаналізовано згідно з проведеним  діагностуванням  у травні 

2017р.та моніторингом якості знань дітей. Проведено моніторинг навченості дітей в усіх 

вікових групах з таких освітніх ліній:  «Особистість дитини», «Дитина у природному 

довкіллі», , «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі», «Гра дитини», «Дитина у світі 

культури», «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі».  

Для перевірки знань дітей в усіх вікових групах були проведені підсумкові заняття з усіх 

розділів програми. Це дало змогу визначити рівень знань дітей за освітніми лініями. 

 ( Результати проведення моніторингу знань та вмінь дітей додаються). 

Фінансово-господарська робота в ДНЗ здійснювалась згідно з річним планом. Із метою 

забезпечення стабільної роботи закладу за сезонами були розроблені спеціальні заходи, а 

контроль за їх виконанням здійснювався адміністрацією та профспілковим комітетом про що 

свідчать наявні акти і накази. 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація спільно з ПК 

працюють над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь навчально-

виховний процес здійснювався, беручи до уваги Інструкцію з охорони життя і здоров’я дітей. 

Контроль за необхідними і безпечними умовами праці проводили завідувач та комісія з 

охорони праці. 

Певна робота проводилась з дітьми та їх батьками щодо попередження травматизму. З метою 

вироблення у дітей умінь та навичок захисту свого  здоров’я і життя під час надзвичайних 

ситуацій в ДНЗ проводили місячник «Увага! Діти – на дорозі», «Тиждень безпеки дитини», 
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«Тиждень пожежної безпеки», «Тиждень України», «Всеукраїнський тиждень охорони 

праці», «Тиждень правових знань». Відповідно до кожного тематичного тижня виготовлені 

фотоколажі. Результати перевірок виконання вимог із питань охорони праці, техніки безпеки, 

протипожежної безпеки розглядалися на виробничих нарадах, педрадах, зборах трудового 

колективу. Моніторинг з основ безпеки  /»Особиста безпека», «Дитина на вулицях міста», 

«Пожежна безпека», «Небезпечні предмети в руках дитини» показав, що діти засвоїли 

матеріал задовільно, проте,  знання, уміння та навики  дітей є недостатні. 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний 

навчальний заклад, змісту Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним з 

головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається взаємодія з сім'єю.  

Педагогами дошкільного закладу систематично проводяться батьківські збори, 

консультації, готуються наочно-інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для 

певної вікової групи.  

 

На підставі отриманих результатів за 2016-2017н.р. можна виділити такі загальні недоліки в 

роботі ДНЗ: 

- Проблемним питанням в роботі ДНЗ залишається фізичне виховання та корекційно-

відновлювальна робота з дітьми з вадами зору.  

- Не в повному обсязі в навчально-виховній роботі використовуються корекційні засоби та 

реабілітаційне обладнання для дітей з вадами зору; 

- Недостатній рівень знань з різних видів БЖД; 

- Потребує постійного вдосконалення мовленнєвий розвиток дітей. 

Зважаючи на аналіз освітньої роботи у 2016 - 2017 н.р., педагогічний колектив  

ДНЗ № 86 компенсуючого типу для дітей з вадами зору визначає такі пріоритетні напрями у 

роботі на новий навчальний рік: 

-   Виконувати вимоги   Базового компонента дошкільної освіти, програми «Впевнений старт» 

та програми для дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу для дітей з вадами 

зору; 

- Продовжувати роботу щодо корекції та розвитку мовлення, логоритміки, соціально-

побутового орієнтування та самообслуговування  дітей з вадами зору у відповідності до 

психофізіологічних можливостей кожного вихованця; 

- Продовжувати впроваджувати новітні методики навчання, виховання та формування 

гармонійної особистості  як педагогів, так і дітей з високим рівнем творчого, морального та 

фізичного розвитку у відповідності до типу закладу. 

 

  

 

 

 

Завідувач ДНЗ №86 ________/С.Зельман/ 

 

Вихователь-методист  ДНЗ №86 _________/Фуц М.А. 
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Завдання на новий 2017-2018 навчальний рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Продовжувати 

роботу 

педагогічного 

колективу над 

формуванням у 

дітей з вадами 

зору здоров’я 

зберігаючої 

компетентності 

через формування 

доступних знань і 

уявлень про 

здоровий спосіб 

життя, про 

основи безпеки 

життєдіяльності 

з метою зміцнення 

та збереження 

фізичного, 

соціального і 

психічного 

здоров’я кожної 

дитини. 
 

 

2.Удосконалюва-

ти форми 

роботи  з дітьми 

щодо 

патріотичного 

виховання у 

контексті 

розвитку духов- 

ного потенціалу 

особистості 

дитини 

дошкільного віку 

шляхом вивчення 

історії, звичаїв 

та традицій 

рідного краю. 

 

 

3. Формувати у   

дітей з вадами 

зору мовленнєву 

компетентність, 

соціально-

побутове 

орієнтування та 

самообслуговуванн

я у відповідності 

до 

психофізіологічни

х можливостей 

кожного 

вихованця та 

вимог програми. 
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Розділ  2.  Методична робота з кадрами 

 
Форма роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

 

Блок 2.1. Підвищення професійної компетентності працівників 
 

Проведення інструктивно-

методичної наради з педагогами 

ДНЗ 

Вересень Вихователь-

методист 

 

Проведення мікродослідження 

«Запити та потреби педагогічних 

працівників в рамках реалізації 

програми «Впевнений старт» 

 

Вересень, 

травень 

Вихователь-

методист, 

психолог 

анкетування 

Тренінг «Проведення спеціальних 

ігор з метою розвитку творчого 

потенціалу педагогів»  

 

Жовтень психолог  

Перехресний аналіз планування 

освітньо-виховного процесу 

 

Листопад Вихователь-

методист 

 

Обговорення новинок педагогічної 

літератури, творчих знахідок 

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист 

 

Індивідуальні консультації Впродовж 

року 

Вихователь-

методист 

 

Відвідування різних форм 

організації роботи у колег 

 

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист 

 

Забезпечити педагогів науково-

методичною літературою та 

методичними рекомендаціями з 

різних видів діяльності дітей. 

 

Березень Вихователь-

методист 

 

Організувати роботу 

консультпункту для 

батьків“Стежинки до школи” 

 

листопад, 

грудень, 

березень 
Практичний 

психолог   

Проведення перевірок з метою 

визначення рівня опанування 

педагогами методик організації 

роботи в межах особистісно-

орієнтованого навчального 

процесу згідно програми 

«Впевнений старт» 

 

Квітень Вихователь-

методист 
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2.2. Удосконалення педагогічної творчості 

Залучити вихователів до участі в 

контрольно-підсумкових заняттях: 

“Моє краще заняття ” 

листопад, 

лютий, 

квітень 

завідувач, 

вихователі 

Аналіз,співбесіда, 

рекомендації, 

психолого- 

педагогічний 

супровід 

Залучити педагогів закладу  до 

участі  у виставці  «Дари 

осені» (осінні композицій) жовтень Педагоги ДНЗ 

співбесіда, 

рекомендації, 

Творча лабораторія в «Нові 

підходи до організації 

розвивального середовища під час 

навчально-виховного процесу» 

1 раз в 

місяць 

Вихователь-

методист 

 

 

Відкриті заходи 

Взаємовідвідування 

Протягом 

року 

(відповідно 

до плану) 

Вихователь-

методист 

 

 

Залучити педагогів закладу  до 

участі  у виставці  «Зимовий 

вернісаж» (різдвяно-новорічних 

композицій) 

19.12.- 

30.12. 

завідувач, 

практичний 

психолог 

співбесіда, 

рекомендації, 

психолого- 

педагогічний 

супровід 

Семінар « Дитяче 

експерементування: його вплив на 

розвиток креативності, 

пізнавальної активності та 

допитливості дітей» 

Січень Практичний 

психолог 

 

Засідання круглого столу 

«Родинне виховання засобами 

використання національної 

музично-театралізованої 

спадщини» 

1 раз в 

квартал 

Вихователь-

методист 

 

 

Бліц –конкурс «Розвиток 

креативного мислення під час 

навчально-виховного процесу» 

Лютий Вихователь-

методист 

 

 

Забезпечити участь  педагогів в 

міських методичних заходах 

За планом 

роботи 

міського 

методичного 

кабінету 

завідувач, 

вихователь-

методист 

співбесіда, 

психолого- 

педагогічний 

супровід 

Обговорення новинок педагогічної 

літератури 

Протягом 

року 

Керівник 

творчої групи 

 

 

Педчитання «Сторінками нової 

редакції програми «Впевнений 

старт» 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 
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З метою підвищення ефективності самоосвіти: 

Оновлювати  і поповнювати  фонд 

довідкової і методичної 

літератури; 

упродовж 

року 

вихователь-

методист 

 

Знайомити з новинками науково-

методичної літератури, 

періодичними виданнями через 

виставки «Новинки літератури» та 

консультації – огляди 

Перший 

вівторок 

кожного 

місяця 

завідувач, 

вихователь-

методист 

зошит із 

самоосвіти 

Провести вибірковий аналіз 

ведення Зошитів із самоосвіти 

3 01.12. по 

05.12. 

вихователь-

методист 

Картки 

контролю, 

рекомендації 

Надати консультацію щодо 

ведення зошитів із самоосвіти. вересень 

вихователь-

методист рекомендації 

Провести індивідуальні 

співбесіди-консультації щодо 

визначення тем самоосвіти та 

пріоритетних напрямків роботи на 

поточний навчальний рік: вересень 

вихователь-

методист 

завідуюча, 

вихователь-

методист 

З метою підвищення психологічної компетенції педагогів ДНЗ 

Сприяти роботі постійно діючому 

консультативному 

пункту “Консультує психолог»: 

проблеми розвитку, навчання та 

виховання дітей з вадами зору 

раннього і дошкільного віку. 

  

1 раз на 

місяць 

  

  

  

  

  

завідувач, 

практичний 

психолог 

зошит із 

самоосвіти, 

рекомендації 

Семінари та семінари-практикуми: 

Практичний 

семінар «Перспективне 

планування освітньої роботи 

вихователя за програмою 

«Українське дошкілля»: 
· Структура перспективного плану 

· Зміст основних розділів 

перспективного плану 

· аналіз типових помилок в роботі 

педагогів при плануванні 

освітнього процесу з 

дошкільниками. вересень 

вихователь-

методист 

план семінару, 

методичні 

рекомендації 

Семінар з елементами 

тренінгу: «Технологія 

ефективного спілкування з  

батьками»  (негативні чинники 

спілкування, види спілкування вересень 

практичний 

психолог 

 

план та матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 



 11 

педагогів з батьками, традиційні і 

нетрадиційні форми спілкування, 

ефективні способи побудови фраз 

спілкування, електронні засоби 

спілкування та інш.) 

Проблемний семінар: «Розвиваємо 

духовний потенціал особистості 

дошкільника», “Вияви причини 

недоліків у своїй роботі”: 
·  Концепція формування 

національної свідомості 

дошкільника 

·  Структура поняття «духовний 

розвиток випускника дошкільного 

закладу» 

·  Прояви національної свідомості 

дитини 

·  Методи формування 

національної свідомості 

дошкільнят 

·  Робота з батьками вихованців 

щодо духовного розвитку 

дошкільників 

·  Українське декоративне 

мистецтво – незмінний засіб 

формування національної 

свідомості 

·  Музична діяльність засіб 

формування патріотичної 

свідомості 

Жовтень-

листопад- 

Вихователь-

методист, 

пр.психолог, вч.-

логопед, 

музичний 

керівник 

план та матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 

Семінар-практикум: «Міні- музей 

одного предмета»: 
·  Реалізація освітніх завдань 

розвитку мовлення дошкільників   

через експонати міні-музею 

· Форми роботи з розвитку 

мовлення дошкільників в умовах 

міні-музею 

· Творче спілкування педагога і 

дитини в умовах міні – музею 

одного предмету грудень 

 Вихователь-

методист, 

вихователі усіх 

вікових груп 

план та матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 

Семінар-практикум: «Шляхи 

оптимізації мовленнєвої роботи з 

дошкільниками», “Проаналізуй 

роботу колеги”: 

січень Вихователь-

методист, 

пр.психолог,  

вч.-логопед, 

план та матеріали 

семінару, 

роздатковий 

матеріал 
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                Про психологічні аспекти 

мовленнєвого розвитку дітей 

раннього та дошкільного  

віку (інформація) 

·   класифікація мовленнєвих 

занять 

·   методичні  аспекти проведення 

спеціальних занять із розвитку 

мовлення 

·   засоби й методи роботи з 

розвитку мовлення 

·  Конструювання як технологія 

розвитку активного мовленнєвого 

·  Інтерактивні технології розвитку 

мовлення 

·  Вимоги до якості мовлення 

педагога 

·  Рекомендації  вихователям щодо 

забезпечення ефективності 

мовленнєвих занять 

вихователі 
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Розділ  2.4   ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 

 

 

№ 
Термін 

ТЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ, 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

Форма 

обговорення 

Відповідаль-

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

  

І. 

 

31.08. 

2017 

  

Завдання педагогічного 

колективу на 2017-2018 

навчальний рік. 

  

 (настановча 

педагогічна 

рада)) 

  

  

  

  

  

  

  

 

  Порядок денний      

  

1.Ознайомлення із завданнями 

та рекомендаціями МОіНУ. 

2.Підведення підсумків та аналіз 

якості проведення літнього 

оздоровчого періоду. 

 3. Затвердження річного плану 

роботи дошкільного закладу на 

2017-2018 навчальний рік 

(освітні завдання). 

3. Обговорення програми, за 

якою буде працювати колектив, 

єдиної форми планування 

педагогів, розкладу занять, 

переліку додаткової 

документації педагогів і 

навантаження педагогічного,  

персоналу. 

4. Про підсумки конкурсу-

огляду на найкращу групу у 

підготовці до нового 

навчального року. 

5. Власні надбання «Моя 

скарбничка». 

6. Організаційні питання 

початку навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмін 

думками 

 

обговорення 

 

 

 обговорення 

затвердження 

  

  

  

  

  

  

підведення 

підсумків 

  

презентація 

 

Інформація 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

ст.медсестра, 

педагоги 

ДНЗ 
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ІІ. 

  

26.11. 

2017 

«Я – гідний українець!» 

Патріотичне виховання 

дошкільників 

Форма 

проведення: 

Педрада-

консиліум  

  

  

  

  

 

  Порядок денний      

  

  

1.Виконання рішень попередньої 

педради. 

2. Завдання патріотичного 

виховання   дітей дошкільного 

віку відповідно до вимог 

Базового компонента дошкільної 

освіти.. 

2. Шляхи, засоби та методи 

патріотичного виховання. 

3.Обговорення колективних 

переглядів «Україна – рідний 

край». 

4. Форми роботи з батьками з 

питань патріотичного виховання 

дітей. 

5. Підсумки тематичного 

вивчення «Форми та методи 

роботи з дітьми дошкільного 

віку по вихованню у них 

патріотичних   почуттів». 

5. Морально-етичне виховання : 

нові чи старі проблеми?  

 

  

повідомлення 

 

інформація 

  

співдоповідь 

 

  

 

обговорення 

  

  

 

Інформаційна 

мозаїка 

 

 

дискусія 

  

 завідувач 

  

  

 вихователь-

методист 

 

 

 

педагоги 

 

 

вихователі 

 

 

вихователь-

методист 

пр.психолог 

 

  

ІІІ. 

  

26.03. 

2018 

«Моя мова калинова» 

Аспекти педагогічної 

діяльності щодо ефективності 

мовленнєвого  розвитку дітей з 

вадами зору 

Педрада- 

«Ділова гра» 

 

  

  

  

  

  

  

 

  Порядок денний      

  

 

1.Про виконання рішень 

попередньої педради 

2. Використання інтерактивних 

технологій розвитку мовлення 

дітей з вадами зору. 

3. Комп’ютерна програма 

«Видима мова» та «Світ звуків», 

як корекція мовлення дітей. 

4. Моніторинг мовленнєвої 

 

 

інформація 

  

співбесіда  

 

педагогічне 

асорті 

 

 

інформація 

 

завідувач,  

 

вихователь 

старшої 

групи 

 

вчитель-

логопед 

 

практичний 
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компетентності за вимогами 

програми. 

5. Підсумки тематичного 

вивчення  з мовленнєвого 

розвитку дітей. 

5. Презентація дидактичного 

матеріалу з мовленнєвого 

розвитку дітей з вадами зору. 

6. Підведення підсумків 

конкурсу 

 « На кращий посібник з 

мовленнєвого розвитку» 

 

 

 

довідка 

 

 

 

 

повідомлення 

 

 

 

 

психолог 

 

вихователь-

методист 

 

педагоги 

ДНЗ 

 

 

творча група 

 

 

  

ІV. 

 

29.05. 

2018 

«Педагогічні обжинки» 

Аналіз навчально-виховного 

процесу за 2017-2018 

навчальний рік. 

 Педрада- 

 « Круглий 

стіл» 

 

  

  

  

  

  

  

 

  Порядок денний      

  

1. Про виконання рішень 

попередньої педагогічної ради. 

2.Аналіз виконання завдань 

річного плану. 

3. Аналіз рівня засвоєння дітьми 

знань, умінь і навичок у 2017-

2018 н.р. 

4. Аналіз стану  захворюваності  

дітей  за навчальний рік. 

5. Моніторинг  вихователів про 

розвиток базових якостей дітей у 

різних формах активності. 

6. Готовність дошкільників до 

навчання у школі./аналіз 

моніторингу/ 

 7. Пріоритетні напрями роботи 

ДНЗ в наступному навчальному 

році. 

8. Обговорення та схвалення 

плану роботи під час 

оздоровчого періоду. 

 

 

 

  

повідомлення 

 

аналіз 

 

інформація 

 

 

аналіз 

 

 

моніторинг 

 

звіт про 

підсумки 

діагностики 

звіт 

  інформація 

обговорення 

 

 

 

 

 

 

завідувач 

  

 вих-

методист 

  

 

  

  ст. 

медсестра 

 

 

педагоги 

 практ.  

 

психолог 

 

  

завідувач 

 

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

Заходи щодо проведення 

атестації: 

Видання наказів з питань 

атестації педагогічних кадрів; 

 

Впродовж року Голова 

атестаційної 

комісії 

 

Атестувати в поточному 

навчальному році наступних 

педагогів: Садовська О.Д. 

 

2017-2018 н.р.   

Засідання атестаційної комісії (4 

засідання) 

 

Згідно плану Атестаційна 

комісія 

 

Вивчення роботи педагогів, які 

атестуються у поточному році; 

 

Впродовж року Атестаційна 

комісія 

 

Заслухати творчі звіти 

педагогів, що атестуються:  

Згідно плану Вихователь 

Садовська О.Д. 

методичні 

розробки, 

описи, ширми 

тощо 

Ознайомлення членів 

педагогічного колективу з 

атестаційними 

характеристиками педагогів, які 

атестуються, та визначення 

оцінки їхньої професійної 

діяльності. 

 

Згідно плану Атестаційна 

комісія 

 

Курсова перепідготовка 

педпрацівників у ЛОІППО за 

кредитно-модульною 

програмою 

 

Згідно 

індивідуальних 

планів  

Вихователь-

методист 

 

 

Участь педагогів в роботі 

методичних об’єднань району, 

міста. 

 

Протягом року педагоги  

Участь педагогів в семінарах та 

інших заходах району, міста 

Протягом року педагоги  
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2.6. Діагностика, моніторингові дослідження 

 

Назва 

моніторингового 

дослідження 

Вид моніторингу Етапи 

проведення/  

термін 

Відповідальний Примітка 

Моніторинг знань 

дітей 

Діагностичний 

 

Проміжний 

Підсумковий 

Вересень-10 

днів, 

Січень-5 

днів, 

Травень-10 

днів 

Педагоги ДНЗ  

Моніторинг якості 

організації 

навчально-

виховного процесу 

Діагностичний 

 

Проміжний 

Підсумковий 

Жовтень-10 

днів 

Січень-10 

днів 

Квітень-10 

днів 

Завідувач, 

вихователь-

методист 

 

 

Діагностика «Я 

психічне» 

Діагностичний 

 

Проміжний 

Підсумковий 

Вересень-10 

днів, 

Січень-5 

днів, 

Травень-10 

днів 

Практичний 

психолог 

 

Моніторинг «Я 

фізичне». Рівень 

виконання основних 

рухів дітьми 

Діагностичний 

 

Проміжний 

Підсумковий 

Вересень-5 

днів, 

Січень-5 

днів, 

Травень-5  

днів 

Вихователі 

Вихователь-

методист 

 

 

Діагностика 

професійної 

компетентності 

педагогів 

Попереджувальний 

 

Проміжний 

Підсумковий 

Жовтень-10 

днів 

Січень-10 

днів 

Квітень-10 

днів 

Вихователь-

методист 

 

 

Діагностика та 

визначення  рівня 

підготовки до 

навчання в школі 

майбутніх 

першокласників 

Діагностичний 

 

Проміжний 

Підсумковий 

Січень- 5 

днів 

Травень-10 

днів 

Практичний 

психолог 

Вихователь-

методист 
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Розділ 3. Робота методичного кабінету 
№ 

з/п Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відпові- 

дальний 

  Примітка 

Відм. 

про 

викон. 

1 2 3 4 5 6 

 

Скласти розклади занять та 

гурткової роботи для всіх 

вікових груп. До 01.09 завідувач розклад  

 

Поновити матеріал куточку 

“Методична робота в ДНЗ” та 

матеріал куточку для батьків. 

До 15.09 

  завідувач 

інформація 

для стенду  

 

Скласти плани семінарських 

занять. 

До 18.09 

  завідувач план  

 

Підготувати рекомендації 

педагогам щодо виконання 

річних планів До 01.10. завідувач рекомендації  

 

Організувати виставку 

педагогічної та методичної 

літератури з 

проблеми «Сучасні форми 

 взаємодії дитячого садка і 

сім’ї щодо гармонійного 

розвитку особистості До 09.10. завідувач виставка  

 

Розробити пам’ятку для 

педагогів «Партнерські 

відносини з батьками як засіб 

поліпшення їх педагогічної 

вправності» До 10.10. завідувач Пам’ятка  

 

Організувати колективну 

передплату фахових видань на 

2018р. До 05.12 завідувач абонементи  

 

Оновлювати інформацію на 

презентаційних стендах 

1 раз на 

місяць завідувач 

інформація 

для стенду  

 

Забезпечити роботу сайту 

ДНЗ щотижня 

завідувач, 

практичний 

психолог    

 

Організувати виставку 

педагогічної та методичної 

літератури з 

проблеми «Сучасні підходи 

до мовленнєвого розвитку 

дітей» До 01.02. завідувач   

 

Поповнити кабінет новими 

методичними виданнями. 

упродовж 

року завідувач посібники  

 

Організувати виставку 

дитячих робіт:        
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 “ Барвиста осінь”. 

 “Зимонька  зима”. 

 “Веснонька – краса” 

  «Літо танцює, літо 

співає» 

  

01.09-30.11 

01.12 – 30.01 

01.03-30.04 

01.06-30.08 

  

  

  

  

дитячі 

роботи 

 

Поповнення предметно-

ігрового середовища 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист 

конспекти 

занять  

 

Оформлення фотоколажів 

згідно проведення тематичних 

тижнів 

Впродовж 

року 

Педагоги 

ДНЗ 

папка  

 

Оформлення тематичних 

виставок 

Протягом 

року 

Вихователь-

методист   

 

 

Робота над Проектом Річного 

плану 

Червень-

серпень завідувач 
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Розділ 4. Організаційно-педагогічна робота 

4.1. Робота з батьками 
№ Назва заходу Дата 

провед. 

Відповідальний При- 

мітка 

1 Зустріч з батьками за круглим столом: 

а) запитуєте – відповідаємо; 

б) ознайомлення батьків з режимом дня 

у ДНЗ  

в) ознайомлення з інформаційними 

стендами; 

г) безпека життєдіяльності дітей в ДНЗ 

вересень Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

2 Загальні батьківські збори: 

1.Результативність проведення літньої 

оздоровчої кампанії. 

2. Пріоритетні напрями роботи ДНЗ 

на2017-2018 н.р 

3. Ознайомлення батьків з вимогами 

програми розвитку дитини дошкільного 

віку «Українське довкілля» та програми 

«Впевнений старт» 

4. Звіт і вибори батьківського комітету 

жовтень Завідувач ДНЗ 

 

Медсестра 

Завідувач 

 

Вихователь-

методист 

Завідувач  

 

3 Дні відкритих дверей Протягом 

року 

Завідувач ДНЗ, 

вихователі 

 

3.1 Соціально-педагогічний патронат; 

вивчення досвіду родинного виховання 

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист 

 

 

4 Допомога батьків у створенні 

розвивального середовища. 

Протягом 

року 

вихователі  

5 Участь батьків у зміцненні матеріально – 

побутових умов ДНЗ: спонсорська 

допомога; робота щодо благоустрою і 

ремонту приміщень ДНЗ 

Протягом 

року 

Завідувач ДНЗ, 

вихователі 

 

6 Організація спільних заходів  у ДНЗ Протягом 

року 

Вихователі, 

спеціалісти 

 

7 Проводити консультації для батьків  Постійно  Педагоги ДНЗ  

8 Підготувати інформацію для батьків 

згідно тематичних тижнів, виготовлення 

фото колажів проведення тематичних 

тижнів 

Протягом 

року 

Вихователі, 

спеціалісти, 

медсестра 

 

9 Провести конкурс-огляд «Кращий 

батьківський куточок» 

листопад вихователі  

10 Залучати батьків до проведення 

тематичних виставок спільних робіт з 

дітьми 

Згідно 

плану 

Вихователі, 

методист 

 

11 Загальні батьківські збори:  

1. Про результати навчально-виховної та 

Травень- 

червень 

Завідувач ДНЗ, 

методист, 
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корекційно-відновлювальної роботи. 

2.Про підготовку до літнього 

оздоровлення дітей . 

3.Безпека життєдіяльності дітей в 

умовах ДНЗ. 

4. «Забезпечення психологічної 

допомоги дітям та сім’ям вихованців» 

вихователі,  

логопед, 

психолог, 

ст..м/с, м/с-

ортоптист 

12 Участь батьків у підготовці закладу до 

нового навчального року 

Червень-

серпень 

Вихователі   

13 Звіт керівника ДНЗ перед колективом та 

громадськістю за 2017-2018 н.р.. 

серпень Завідувач ДНЗ  
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4.1.  Наради за участю завідувача 

 
№ Заходи Термін 

викон. 

Відпові- 

дальний 

Примітка 

1 Підсумки конкурсу-огляду груп 

щодо підготовки до нового н.р. 

Розподіл педнавантаження, графіку 

роботи,атестація педагогів, курсова 

перепідготовка 

Про підготовку до осінньо-зимового 

періоду. 

вересень Завідувач, 

вихователь-

методист 

 

2 Стан роботи щодо попередження 

дитячого травматизму. 

Дотримання режиму дня. 

Виконання розпоряджень, наказів. 

жовтень Завідувач, 

вихователь-

методист 

 

3 Стан ведення документації. 

Результативність навчально-

виховної та корекційно-

відновлювальної роботи. 

Рівень захворюваності. 

листопад вихователь-

мтодист, ст.. 

м/с, 

м/с орто- 

птист 

 

4 Результативність корекційної 

роботи вч.-логопеда з дітьми 

логопатами 

грудень Завідувач, 

вихователь-

методист 

 

5 Оцінка результативності роботи 

педагогічних працівників у 

навчально-виховному процесі за І 

півріччя 

січень вихователь-

методист 
 

6 Результати персонального і 

вибіркового контролю. 

Ведення документації. 

Виконання норм харчування. 

лютий Завідувач, 

вихователь-

методист 

 

7 Загартовуючі заходи з дітьми в усіх 

вікових групах. 

Медико –педагогічний контроль. 

березень Старша 

медична 

сестра, 

вихователь-

методист 

 

8 Підсумки роботи бракеражної 

комісії. 

Результати використання 

енергоносіїв 

квітень Голова ПК, 

завгосп 
 

9 Дотримання вимог санітарно-

гігієнічних правил. 

Результативність роботи з батьками. 

травень Ст..м/с 

вихователь-

методист 
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4.1.  План роботи з помічниками вихователів 
 
№ Зміст роботи дата відповідальний прим. 
1 Участь пом.вих у підготовці 

закладу до н.н.року 

До 01.09 адміністрація  

2 Проведення інструктажів згідно 

плану 

завідувач ДНЗ  

3 Виконання функціональних 

обов’язків пом.вих у 

відповідності до посадових 

інструкцій 

постійно адміністрація   

4 Дотримання правил маркування 

інвентарю і посуду 

постійно ст..медсестра  

5 «Спільна робота ДНЗ і сімї»  

/Співпраця з родинами/ 

вересень практичний 

психолог 
 

6 Конкурс «Дари природи» жовтень методист, ст..м/с  
7 Участь пом.вих.  у навчально-

виховному процесі 

листопад вихов-методист, 

вихователі 
 

8 Консультація «Мова дорослих-

взірець до наслідування» 

листопад Вчитель-логопед  

9 Участь помічників вих.. у 

святах та розвагах 

грудень музичний керівник  

10 Правила поведінки в 

екстремальних ситуаціях /БЖД/ 

грудень завідувач, 

вихователь-методист 
 

12 Роль пом.вих. в житті дітей 

відповідної вікової групи 

постійно вихователі, 

вихователь-методист 
 

13 Взаємозв’язок з педагогами постійно Вихователі, 

вихователь- 

методист 

 

14 Участь у громадському житті постійно завідувач, голова ПК  
15 Вікторина «Чи знаємо ми 

українські звичаї та обряди» 

січень психолог, муз.кер.  

16 «Ой, співаночки мої» лютий муз.керівник  
17 Виставка «Розмалюю 

писанку…»     

квітень вихователі  

18 «Посієш звичку-пожнеш 

характер» /про виховання 

культур-гігієнічних навичок/ 

травень вихователь-

методист, ст..м/с 
 

20 Консультація «Завдання 

оздоровчої роботи  в ДНЗ» 

червень ст.. медсестра  

21 Круглий стіл «Результативність 

співпраці» 

червень практичний 

психолог 
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4.2 Загальні заходи для дітей 
№ Зміст роботи дата відповідальний прим. 
 Тижні безпеки:    

1 Увага!  Діти  на 

дорозі! (місячник) вересень 

завідувач, 

вихователі наказ 

2 Тиждень знань з основ 

безпеки життєдіяльності 

населення  листопад 

завідувач 

вихователі наказ 

3 З вогнем не 

жартуй! (Тиждень 

протипожежної безпеки)  грудень 

завідувач, 

вихователі груп наказ 

4 Тиждень охорони 

праці (місячник) квітень 

завідувач, 

вихователі груп наказ 

5 

Тиждень цивільної оборони травень 

завідувач, 

вихователі наказ 

6 

Тиждень правових знань червень 

вихователь-

методист, 

вихователі груп наказ 

 Конкурси:    

 Провести огляд-

конкурс «Дизайн групових 

кімнат» 

01.05 -

30.05 

завідувач, 

вихователь-

методист 

узагальнені 

матеріали, 

фотоматеріали 

 Педагогічні виставки:    

 

Виставка  буклетів –

презентацій груп для батьків 

до 17.10. 

  

  

завідувач, 

вихователь-

методист  

 Виставка – 

презентація освітніх 

проектів «Взаємодія з 

батьками» до 21.11. вихователі фотоматеріали 

 «Зимовий 

вернісаж» виставка 

новорічно-різдвяних 

композицій. 

15.12 – 

24.12 

  вихователі 

матеріали 

виставки, 

фоторепортаж 

 Організувати фото 

вернісаж: «Моя країна – 

Україна» (з досвіду 

організації патріотичного 

виховання  дошкільників) Березень 

Вихователь-

методист, 

вихователі груп 

матеріали 

виставки, 

фоторепортаж 

 “Мій педагогічний 

досвід!”(виставка 

узагальнених матеріалів, 

педагогів,  що атестуються). Березень 

завідувач, 

вихователь-

методист 

ширми, папки, 

брошури 
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4.3.   Співпраця зі школою 
№ Зміст роботи Термін Відповідал. При 

мітка  

1 Ознайомити педагогів з планом спільної роботи школи і          

ДНЗ 

ІХ Методист 

ДНЗ 

 

2 З метою мотиваційної готовнотіті дитини і підвищення 

інтересу           до навчання в школі провести: 

Екскурсію дітей ст.гр. до школи 

Тема: «В гості до першокласників» 

- на перший дзвоник; 

- ознайомлення з приміщенням  школи та класом; 

- до шкільної бібліотеки; 

- на урок з метою ознайомлення з правилами поведінки  

вересень Вихователь-

методист, 

вихователі, 

пом.вих. 

ПШ 

«Світа-

нок» 

3 Провести День відкритих дверей у ДНЗ для учнів школи 

та вчителів 

Протягом 

року 

Завідувач, 

вих..-метод. 

ДНЗ   № 

86 

4 З метою виявлення рівня мотиваційної готовності до 

навчання у школі провести з дітьми бесіду про школу. 

ІХ - Х Виховат., 

вих.-методист 

 

5 З метою розширення знань дітей про школу та 

підвищення інтересу до навчання в школі систематично 

в використовувати в роботі: 

Читання художньої літератури про школу, на морально-

етичну тематику; 

-бесіди  про школу; 

-розглядання ілюстрацій, книжок про школу; 

-знайомство з деякими правилами поведінки школярів;  

-сприяти розвитку сюжетно-рольових ігор «Школа», 

«Бібліотека», «Їдальня»… 

Вподовж 

року 

Вихователі Плану 

вання 

6 Запрошувати першокласників, вчителів на свята, 

дозвілля,          на свято випуску дітей до школи. 

Впродовж 

року 

Вих..-   

методист 

 

7 Залучати школярів до організації вистав драматичного  

гуртка для дошкільників,виставок дитячих робіт 

Протягом 

року 

Вих.-метод., 

заст..дирек. 

 

8 Аналіз психологічної готовності дітей до школи на 

основі досліджень психолога ДНЗ 

Фізична  готовність дітей   до навчання в школі 

Моніторинг знань, умінь і навичок дітей 6-го року життя 

04 - 05 Психолог, 

логопед, 

вихователі 

Тести, 

бесіди, 

підсу-

мкові 

заняття 

9 Проводити просвітницьку роботу з з батьками                            

щодо підготовки дітей  до навчання в школі. 

«Готовність до школи – що це означає?»  

«Як дошкільник стає школярем» 

«По дорозі до школи» /БЖД/ 

Складання  «Портрета першокласника» очима 

вихователів та батьків. Рекомендації щодо кожного 

випускника для батьк. 

Впродовж 

року 

Вих.-

методист, 

вихователі, 

психолог 

Бесіди, 

консульт

ації 

інформац

ія в 

батьківсь

кі 

куточки, 

10 Організувати екскурсію для майбутніх першокласників        

до школи під час канікул у школі 

Під час 

канікул у 

школі 

Вих.-методист, 

виховат. 

ПШ  

«Світа-

нок» 
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4.4. Співпраця з громадськістю,  установами, організаціями 
 

Організація святкових дійств  

 

Протягом року Адміністрація  

Здійснювати роботу по залучення 

спонсорських коштів на 

зміцнення матеріально-технічної 

бази дошкільного закладу. упродовж року 

завідувач, завгосп, 

голови 

батьківських 

комітетів 

 

Організувати роботу 

Консультативного центру для 

батьків або осіб, які їх замінюють, 

і дітей, які виховуються в умовах 

сім’і. упродовж року 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

практичний 

психолог  Наказ 

Співробітництво з дитячою 

бібліотекою: використання фондів 

бібліотеки, екскурсії дітей 

старшого дошкільного віку упродовж року 

Вихователі 

старших груп  

    

Дні відкритих дверей 

 

1 раз в квартал Адміністрація  
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5.Адміністративно-господарська робота 
Мета:   зміцнення матеріально – технічної бази; 

              сприяння залученню   позабюджетних коштів. 

 

№ Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка 

І. Адміністративний контроль 

1 Здійснити комплектування груп у 

відповідності до віку дітей 

До 01.09 завідувач  

2 Здійснити комплектування ДНЗ 

педагогічними кадрами  

вересень завідувач  

3 Перевірити готовність ДНЗ до 

нового навчального р. 

До 30.09 Завідувач, методист  

4 Контролювати готовність ДНЗ до 

зимового періоду 

Вересень- 

листопад 

Завідувач, завгосп  

5 Контролювати роботу 

структурних підрозділів 

постійно Адміністрація  

5.1 Конролювати роботу комірника 

щодо своєчасного завезення, 

збереження продуктів харчування, 

дотримання термінів реалізації, 

вхідного контролю якості 

продуктів  

Впродовж 

 року 

Завідувач, старша 

медична сестра 
 

5.2 Контролювати роботу кухарів: 

- Закладання продуктів 

харчування; 

- Якість приготування 

страв; 

- Технологію 

приготування страв; 

- Норми видачі порцій на 

групи; 

- Дотримання санітарно-

гігієнічних вимог під час 

обробки продуктів 

харчування; 

- Виконання інструкцій з 

ОП 

Впродовж  

року 

Завідувач, старша 

медична сестра  
 

5.3 Контролювати роботу завгоспа 

щодо: 

-економічного використання 

мийних засобів; 

-своєчасного ремонту меблів та 

сантехнічного обладнання; 

-виконання режиму економії води, 

газу та електроенергії,. 

-своєчасної підготовки системи 

Впродовж 

 року 

завідувач  
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опалення; 

-здійснення вимірів опору ізоляції 

електрообладнання; 

-виконання профілактичних робіт 

у системі вентиляції; 

-перевірка стану 

електрообладнання та 

електропроводки; 

-своєчасного завезення піску (для 

посипання доріжок взимку) 

5.4 Контролювати роботу старшої 

медичної сестри: 

-ведення бракеражної 

документації; 

-ведення медичної документації; 

-своєчасне придбання 

медикаментів та терміни їхнього 

використання; 

-своєчасне обстеження дітей, 

проведення щеплень; 

-аналіз захворюваності; 

-своєчасне проходження 

медогляду працівниками 

постійно завідувач  

6 Перевіряти якість прибирання 

приміщення і території ДНЗ 

постійно Завідувач, завгосп, 

медсестра 
 

7 Контролювати роботу пральні: 

-наявність та дотримання графіка 

зміни білизни, якість прання 

білизни; 

-збереження обладнання; 

-виконання інструкцій ОП  

 

 

Впродовж 

року 

  

 

ІІ. Зміцнення матеріальної бази 

1 Провести капітальний ремонт 

загального коридору на другому 

поверсі 

До 01.09 Завгосп, роб.по  

обслуговуванню 
 

2 Замінити вікна в туалетній кімнаті 

молодшої групи на 

металопластикові  

В міру 

поступлен. 

коштів 

завгосп  

3 Оновити карнизи в групах  завгосп  
4 Замінити двері в приміщенні 

середньої групи  

До  01.09 завгосп  

5 Відремонтувати овочесховище До 15.09 завгосп  
6 Підготувати приміщення ДНЗ до 

зимового періоду 

До 30.10 завгосп  
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7 Оновити тюль в  молодшій групі До 01.10 завгосп  
8 Впорядкувати квітники до 

зимового періоду 

листопад виховат., пом.вих.  

9 Організувати рейд по прибиранню 

території 

І раз в квартал завгосп  

10 Придбати канцтовари  методист  
11 Придбати медикаменти До 01.09 Ст.. м /с  
12 Зробити поточний ремонт меблів 

та іншого обладнання 

Впродовж 

року 

Завгосп, столяр  

13 Впорядкувати зелені насадження 

на території  

березень Колектив ДНЗ  

14 Завести пісок до пісочниць До 01.05 завгосп  
15 Провести акцію «зЗелена 

хвиля»(благоустрій території) 

 

Березень- 

квітень 

Завідувач, завгосп  

ІІІ. Фінансово – господарська діяльність 

1 Контролювати своєчасне ведення 

та здачу необхідної документації: 

-табелів на зарплату; 

-табелів щоденного відвідування 

дітей; 

-накопичувальні відомості щодо 

харчування дітей; 

-статистичний звіт; 

-звіт щодо травматизму 

Впродовж 

року 

Завідувач, 

медсестра,завгосп 
 

2 Затвердити штатний розпис, 

кошторис 

 завідувач  

3 Вести постійний облік витрат 

бюджетних та позабюджетних 

коштів (медикаменти, іграшки 

канцтовари, господарський 

інвентар) 

постійно Матеріально - 

відповідальні особи 
 

4 Провести інвентаризацію, списати 

непридатне майно 

 Завідувач, матеріально – 

відповідальні особи 
 

5 Разом із батьківським комітетом 

контролювати роботу щодо 

використання позабюджетних 

коштів 

Впродовж 

 року 

Батьківський комітет, 

завідувач ДНЗ 
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5.1.  Створення розвивального життєвого простору дитини  

 
№ Заходи Термін 

виконання 

Відпо - 

відальний 

При - 

мітка 

1 Поновити в групах ігрове розвивальне 

середовище: 

-куточки ранкової зустрічі 

-куточки чергових 

-куточки природи 

-національні куточки 

До 01.09 вихователі  

2 Доповнити корекційні куточки 

необхідним дидактичним матеріалом 

До 15.09 вихователі  

3 Обладнати «Кабінет здорової дитини» Вересень-

жовтень 

Практичний 

психолог 

 

4 Придбати індивідуальні зошити для 

розвитку дрібної моторики руки 

Вересень-

жовтень 

Вихователі 

середньої, 

старшої гр. 

 

5 Доповнювати куточки СХД 

персонажами різноманітних театрів, 

дидактичними іграми 

Впродовж 

року 

вихователі  

6 Підібрати конспекти занять та розваг з 

БЖД 

Вересень - 

груднь  

Вихователі, 

муз.кер. 

 

7 Поновити дидактичні ігри для розділу 

«Музичне виховання» 

Впродовж 

року 

Музичний 

керівник 

 

8 Поновити в групі раннього віку 

матеріал з сенсорного виховання 

До 01.09 вихователі  

9 Систематично поповнювати 

інформаційними матеріалами куточки 

для батьків 

Впродовж 

року 

вихователі  
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

Зміст роботи 

 

 

 

Поповнити методичними та дидактичними 

матеріалами кабінети практичного  

психолога та вчителя-логопеда для 

обстеження та корекції дітей. 

 

Провести косметичний ремонт загального 

коридору на першому поверсі. 

 

Придбати 2 павільйони та ігрові споруди на  

дитячі майданчики . 

 

Придбати нові меблі в групові кімнати та в 

музичний зал. 

 

Замінити коридорні двері в приміщенні 

ДНЗ та вхідні двері у І молодшій групі 

. 

Провести ремонт фасаду будівлі. 

 

Замінити асфальтове покриття на території 

ДНЗ бруківкою. 

 

 

Придбати канцтовари та медикаменти. 

Проводити акції «Зелена хвиля» 

(благоустрій території)  

Термін 

виконання 

 

  

2017р.- 

2018 р. 

Від-

пові-

даль-

ні  

 

Заві-

дувач, 

зав-

госп, 

робі-

тник 

по 

обс-

луго-

вува-

нню 

 

 

 

 

Створення 

належного 

розвивального 

середовища для 

дітей з вадами 

зору. 

Створення 

кожній дитині 

можливості 

реалізувати 

себе в 

навчальній 

діяльності. 

Зміцнення 

матеріально-

технічної бази; 

сприяння 

залученню 

позабюджетних 

коштів. 
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5.2.  Загальні збори колективу, 

 рада  дошкільного навчального закладу, виробничі наради 

 
№ Загальні збори трудового колективу 

 

Дата 

провед. 

Відповідальний Прим- 

мітка 

1 1. Готовність ДНЗ №86  до нового навчального 

року.Результативність проведення літньої 

оздоровчої кампанії. 

2. Пріоритетні напрями роботи ДНЗ на2013-2014 н.р 

3.Проведення інструктажів з працівниками ДНЗ. 

вересень Зав.ДНЗ, 

вихователь-

методист, 

медсестра 

 

2 Звіт керівника дошкільного навчального закладу 

перед колективом та громадськістю за 2013-

2014рр.. з питань статутної діяльності та з метою 

оцінювання професійно-педагогічної  і фінансово-

господарської діяльності дошкільного навчального 

закладу. 

серпень Завідувач ДНЗ  

 

 

Виробничі наради 
№ № ЗМІСТ  РОБОТИ ДАТА ВІДПОВІДАЛЬНИЙ 

І 1 Правила внутрішнього трудового 

розпорядку. Затвердження графіків 

роботи. 

До 01.09 Завідувач ДНЗ 

2 Інформація про готовність до нового 

навчального року 

 Зав.ДНЗ, вихователь-

методист 

3 Підсумки проведення літньої оздоровчої 

кампанії 

 Ст..медсестра 

4 Безпека життєдіяльності дітей 

дошкільного віку,організація ОП у ДНЗ 

 Зав. ДНЗ,  методист 

ІІ 1 Організація харчування дітей. Виконання 

норм. 

листопад Зав. ДНЗ, 

ст..медсестра 

2 Підготовка приміщення до зимового 

періоду. 

 завгосп 

3 Трудова дисципліна . 

Підготовка до Новорічних свят. 

 Зав. ДНЗ, голова ПК 

ІІІ 1 Виконання Угоди по охороні праці . січень Зав. ДНЗ 

2 Обговорення та затвердження Угоди на  

2014. 

 Зав. ДНЗ 

3 Затвердження графіку відпусток  Зав. ДНЗ 

4 Звіт ст..м/с щодо аналізу захворюваності.  Ст..медсестра 

ІУ 1 Інформація про роботу ДНЗ, 

використання бюджетних асигнувань, 

виконання планів за 2013-2014н. р. 

травень Зав. ДНЗ 

2 Підготовка та проведення літньої 

оздоровчої кампанії 

 Зав.ДНЗ, 

ст..медсестра, завгосп 

3 Результати рейдів-перевірок 

 

 адміністрація 
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5.3. Інструктажі 

Охорона здоров’я і техніка безпеки 
 

Форма роботи Термін 

виконан- 

ня 

Форма 

організації 

Форма 

контролю 

Де 

заслухо- 

вується 

Прим

- 

ітка 

Підготовка приміщень ДНЗ до  

початку навчального року. 

Вивчення стану ТБ у 

дошкільному закладі 

Серпень Огляд  Акт Комісія  

Складання акта санітарного 

режиму ДНЗ 

Серпень 

Травень 

Акт  Аналіз 

актів 

Ст..медсес

тра 

 

Створення комісії з охорони 

праці 

Вересень Наказ Аналіз 

актів 

Комісія  

Призначення відповідальних за 

дотримання ТБ, ОП, БЖД 

Вересень Наказ Аналіз 

результаті

в 

Комісія  

Призначення відповідальних за 

організацію харчування дітей 

Вересень Наказ Аналіз 

результаті

в 

Медсестра  

Проведення інструктажів з ОП, 

ППБ, ТБ, БЖД 

Вересень, 

грудень, 

травень 

Інструктаж Залік Зельман 

С.М.,  

Фуц М.А., 

Пудлик 

Г.В. 

Вступ

ні 

первин 

ні, 

повтон

іцільов

і, 

позапл

а-нові 

Перевірка стану куточків 

техніки безпеки 

Серпень  

Квітень 

Огляд  Аналіз 

результаті

в 

Адміністр

ація  

 

Організувати навчання та 

складання заліків з техніки 

безпеки для педагогічного та 

технічного персоналу 

Вересень  

Травень  

Інструктаж  Залік  Зельман 

С.М.,  

Фуц М.А. 

 

Складання комплексу заходів 

щодо попередження дитячого 

травматизму 

Листопад  

Травень   

Плануван- 

ня 

Аналіз  Виховател

ь-методист 

 

Організація харчування дітей, 

робота з профілактики харчових 

отруєнь 

Вересень  

Березень 

Розподіл 

функцій 

Звіт  Медсестра  

Забезпечити навчальні 

приміщення протипожежним 

інвентарем, аптечками 

Вересень  Обладнан- 

ня  

  Завгосп  

Розробити тематику бесід  

стосовно правил дорожнього 

руху, профілактики 

травматизму, протипожежної 

безпеки, правил поведінки під 

Вересень План 

роботи 

Аналіз 

планів 

Виховател

-методист, 
Вихователі 
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час виявлення небезпечних 

предметів, з правил дотримання 

гігієни та санітарії 

Складання соціологічних груп, 

списків дітей за категоріями   

Вересень  Опитування  

батьків 

Аналіз  Вихователь

-методист, 

вихователі 

 

Провести з дітьми бесіди та 

конкурс малюнків , зміст яких 

передбачає дотримання правил 

поведінки на воді, в зимовий 

період на льоду, запобігання 

захворюванням та отруєнням 

грибами, дотримання правил 

харчування та вживання води 

Жовтень,  

Грудень, 

Травень 

Диктанти Аналіз  Вихователь

-методист, 

вихователі 

 

Укласти угоду між 

адміністрацією ДНЗ  і ПК про 

заходи з охорони праці на 

наступний рік 

До 10.01. Угода   Завідувач, 

голова ПК 

 

Здійснити поглиблений 

медогляд дітей;  

Забезпечити медогляд 

працівників ;  

Вересень  

Березень 

Контроль  Аналіз  Медсестра  

Вивчення якості харчування 

дітей 

Жовтень  

Березень 

Рейд-

перевірка 

Аналіз  Медсестра  

Забезпечити проведення 

місячників пожежної безпеки, 

дорожнього руху , спортивно-

оздоровчих заходів.  

  

Забезпечити проведення 

тематичних тижнів БЖД, 

пожежної безпеки. 

Днів здоров’я: 

За планом 

ВР  

  

1 раз в 

квартал 

План 

заходів 

 

 

 

План 

заходів 

Аналіз  Вихователь

-методист 

 

Здійснити облік дітей для 

літнього оздоровлення  

Травень-

червень 

Облік дітей Наказ  Вихователь

-методист 

 

Перевірити стан заземлення 

електрообладнання та робочий 

стан електроприладів 

Вересень,  

січень 

Вивчення  Акт  Завгосп  

Запросити лікарів для читання 

лекцій з профілактики 

шкідливих звичок 

Відповідн

о до плану 

медсестри 

2 рази на 

рік 

Лекції   Медсестра  
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Вести санітарний бюлетень 1 раз на 

місяць 

Бюлетень Аналіз  Медсестра  

Проводити постійну роботу з 

батьками по профілактиці 

травматизму та захворювань 

серед дітей 

Згідно 

плану  

роботи з 

батьками 

Заходи Аналіз Вихователі,  

Медсестра 

 

Стан температурного режиму 

навчального закладу 

Грудень-

січень 

Замірювання 

температури 
Аналіз 

замірювань 
Медсестра  

Бесіди щодо профілактики 

нещасних випадків 

Жовтень,  

грудень, 

березень, 

травень 

Інструктаж  Протокол  Вихователі  

Контроль стану присадкової 

території, усунення обледенінь 

доріжок і сходинок. 

Січень  Перевірка, 

усунення 

Аналіз  Завгосп  

Контроль санітарно-гігієнічного 

режиму у  приміщеннях ДНЗ 

Листопад  

Лютий  

Перевірка  Аналіз  Медсестра  

Підготовка плану літнього 

оздоровлення 

Квітень  Розробка 

заходів 

Аналіз  Вихователь

-методист 

 

Організація  та виконання плану 

літнього оздоровлення 

Травень  Планування  Аналіз  Вихователь

-методист 
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Вивчення стану  організації життєдіяльності дітей 
№ Тема Вид контролю Термін    

вивчення 

Форма 

узагальненн

я 

Розгляд 

результатів 

Відпові- 

дальні 

примітка 

1 Організація початку навчального 

року 

оперативний До 31.08 Наказ, 

довідка 

Педрада Адмініст- 

рація 
 

2 Планування навчально-виховної 

роботи 

попереджу- 

вальний 

Протягом 

року 

Інформація 

до відома 

педгодини Завідувач, 

в.-метод. 

 

3 Готовність педагогів до робочого 

дня 

оперативний Протягом 

року 

Інформація 

до відома 

педгодини в.-метод.  

4 Ведення документації попереджу-

вальний 

Протягом 

року 

Інформація 

до відома 

педгодини в.-метод.  

5 Виконання основних рухів дітьми 

молодшої,середньої, старшої груп 

вибірковий Моніторин

г 

ІХ, ХІІ, У 

Діаграми, 

рекомендації 

нарада за 

участю 

завідувача 

В.-методист,  

м/с  

 

6 Корекційно-відновлюва-льна робота 

з дітьми 

вибірковий Вересень - 

листопад 

аналіз педрада  В.-методист,  

м/с 

ортоптист 

 

7 Безпека життєдіяльності дітей попереджу- 

вальний 

Протягом 

року 

Інформація 

до відома 

педгодини  Завідувач, 

методист,м/с 

 

8 «Погляд у світ крізь «зашорені» 

вікна» /організація навчально-

виховної роботи з дітьми з вадами 

зору/ 

вибірковий жовтень Довідка  педрада  Практичний 

психолог 

 

9 «Форми та методи роботи з дітьми 

дошкільного віку по вихованню у 

них патріотичних   почуттів». 

тематичний листопад Наказ, 

довідка 

педрада  Завідувач, 

вих.-

методист  
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10 Медико– педагогічний контроль за 

оздоровчою роботою у закладі 

 

вибірковий Протягом 

року 

Інформація 

до відома, 

рекомендації 

нарада при 

завідувачу 

Завідувач, 

вих.-

методист, 

.м/с 

 

11 Проведення тематичних тижнів порівняльний За планом 

роботи 

циклограма педгодини  Творча група 

ДНЗ 

 

12 Співпраця логопеда, психолога, 

виховат. 

оперативний грудень Інформація  

до відома 

нарада при 

завідувачу 

Логопед, 

психолог 

 

13 Аналіз організації харчування дітей 

Формування культурно-гігієнічних 

навиків у дітей  

адмінконтроль Грудень - 

лютий 

інформація до ради 

трудового 

колективу 

Завідувач,      

в.- методист, 

м/с, 

вихователі 

 

14 «Мовленнєва компетентність 

дошкільнят 

тематичний лютий Наказ, 

довідка 

педрада Завідувач,   

в.-методист 

 

15 Проведення логоритмічних занять 

 

вибірковий Січень -

лютий 

довідка педгодина Завідувач,  

в.-методист 

 

16 Планування навчально-виховної 

роботи з дітьми раннього віку 

персональний січень рекомендації педгодина Вихователь-

методист 

 

17 Гурткова робота в ДНЗ вибірковий січень довідка педгодина Завідувач, 

 в.-методист 

 

18 Діагностика психологічної, 

розумової та фізичної готовності 

дітей до школи 

вибірковий Квітень - 

травень 

довідка Педрада психолог, 

логопед 

 

19 Результативність корекційно-

лікувальної роботи 

порівняльний травень довідка педрада Лікар-

окуліст, м/с 

ортоптист 

 

20 Моніторинг рівня навченості дітей 

усіх вікових груп 

моніторинг Вересень, 

грудень, 

травень 

інформація до педради Вихователь-

методист 

 

21 Навчально-виховний процес, 

рівень знань, умінь і навичок 

 дітей 6-го р.ж. 

комплексний травень Наказ, 

довідка 

педрада Завідувач, 

вих..-

методист 
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