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І. Аналіз результатів освітньої та методичної роботи  

дошкільного підрозділу Чернівецького НВК «Берегиня» 

 за 2020/2021 навчальний рік. 
1.1. Інформаційна картка 

 
2. № 

п/п 

Відомості Показники 

1. Мова навчання українська 

2. Кількість груп усього 11 

переддошкільний  вік 2 

дошкільний вік 9 

Інклюзивні групи 5 

3. Режим роботи груп: 10,5  годин 

4. Кількість вихованців 262 

5.  Кількість працівників усього 41 

педагогічний персонал 25 

обслуговуючий персонал 16 

 

Найвища цінність освіти не тільки діти, а й педагоги, здатні до розвитку 

здібностей, таланту, спеціального захисту, збереження індивідуальності 

дитини. 

 Дошкільний підрозділ  забезпечений кваліфікаційними педагогічними 

кадрами, які постійно підвищують свій професійний рівень, відвідуючи семі-

нари, методичні об'єднання, курси підвищення кваліфікації; Всього в  закладі 

працює 29 педагогічних працівників, серед них:   вихователь-методист, вчитель 

– логопед, музичні керівники-2, практичний психолог та вихователі. 

                        

                   Освітній рівень педагогів 

 

 
 

Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників 

свідчить про стабільність колективу. 

   

За рівнем кваліфікації у дошкільному навчальному закладі педагоги 

мають такі кваліфікаційні категорії: 
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                 Фаховий рівень педагогів 
           

 
  

Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, 

забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє атестація, яка 

проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», р.6. ст.30,Закону 

України «Про дошкільну освіту» та Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти і науки України 

від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві юстиції України 14 

грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного плану на 5 років у 

зазначені терміни. Усі документи до організації і проведенню атестації ведуться 

і оформляються згідно з установленими термінами. В дошкільному  підрозділі 

складений перспективний план атестації на 5 років   та курсової 

перепідготовки. 

Хід атестації педагогічних кадрів у навчальному закладі перебував на 

постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки надавалась методична 

допомога в організації атестації безпосередньо вихователям, а й забезпечувався 

контроль за її проведенням: своєчасно і організовано проведені засідання 

атестаційної комісії. В міжатестаційний період вивчалась система роботи 

педагогів шляхом відвідування занять, інших видів діяльності з дітьми, аналізу 

результатів роботи з батьками вихованців, проведення анкетування, що дало 

змогу провести атестацію без зайвих психічних перевантажень і конфліктних 

ситуацій. 

В 2020/2021 н.р. були атестовані такі педагоги : 

-  Павлюк С.А. -  підтверджено  кваліфікаційну категорію «спеціаліст» та 

звання «старший вихователь»; 

-  Шкрета А.В. /вихователь/ - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст IІ 

категорії»; 

- Чура А.Р. /музичний керівник/ - підтверджено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст». 

На сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не 

обмежується лише курсами підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації 

педагогів на сучасному етапі здійснюється шляхом формальної, неформальної 

та інформальної освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання 

або їхнім поєднанням. Педагоги мають можливість самостійно долучитися до 

короткострокового підвищення кваліфікації шляхом участі у тренінгах, 

семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-

1 4 5
321

Вища категорія

ІІ категорія

І категорія

спеціаліс



класах за різними професійними темами і проблемами. Реалізувати 

самоосвітню діяльність педагоги мали можливість у різноманітних методичних 

заходах, конкурсах, виставках. Так в 2020 році курси підвищення кваліфікації 

пройшли : Драгомецька Р.П. (24 год), Ілащук Ю.Ю. (26 год), Кодовбецька В.В. 

(150 год), Вебер О.В. (80 год), Червоноградська І.С. (30 год), Репушинська А.А. 

(80 год), Паскал О.М. (30 год).   

 

  1.2. Аналіз освітнього процесу. 
 Діяльність дошкільного підрозділу здійснюється   згідно з Конституцією 

України, Конвенцію «Про права дитини», Законом України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про 

охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм», 

концепцією про дошкільне виховання, Статутом  Чернівецького НВК 

«Берегиня»,  «Колективною угодою між адміністрацією, профспілковим 

комітетом та трудовим колективом», Правилами внутрішнього розпорядку, 

Посадовими інструкціями, Інструктивно-методичним листом «Про організацію 

фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі». 

У своїй роботі заклад  керується   новим Базовим компонентом дошкільної 

освіти ( прийнятим у січні 2021 року),Освітньою програмою для дітей від двох 

до семи років «Дитина» (переддошкільні групи), програмою «Впевнений старт» 

(для дітей старшого віку, середнього віку, молодшого віку), використовує 

авторську програму М. Ефименка «Казкова фізкультура», спадщину 

В.Сухомлинського, методику ТРВЗ. Також вихователі використовують у своїй 

роботі: «Україна – моя Батьківщина», програма національно-патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку (авт. – Кичата І. І., Каплуновська О. М., 

Палець Ю.М.;  «Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку»- парціальна 

програма для закладів. 

Вивчення стану навчально-виховної діяльності, результативності роботи 

педагогічного колективу здійснювалась за допомогою різних форм контролю, а 

саме: 

*спостереження за діяльністю педагогів  ; 

*анкетування педагогів та батьків  ; 

*аналізу відкритих занять ; 

*аналізу контрольних зрізів ; 

*аналізу стану здоров'я дітей. 

 

Результативність роботи педагогічного колективу 

У  2020/2021 навчальному році  педагогічний колектив закладу свою діяльність 

направляв на реалізацію основних завдань: 

 1. Сприяти дотриманню соціальної дистанції перебування дітей у групових 

осередках. Організувати простір ігрових кімнат у вигляді осередків діяльності, 

які будуть відображати освітні потреби й інтереси дітей дошкільного віку.  

Організація осередків діяльності має давати можливість забезпечити основні 

види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах,а 

також індивідуально, уникаючи скупчення.    



 2.Впроваджувати  інноваційні  технології для розвитку здоров’язбережувальної 

компетентності дітей через формування доступних знань і уявлень про 

здоровий спосіб життя. 

 3. Впроваджувати в роботу технології формування екологічної свідомості, 

навичок практичного життя, готовності до взаємодії з навколишнім світом 

шляхом упровадження інноваційних методик і технологій – освіта для сталого 

розвитку. 

4.Забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої  моделі 

освіти в дошкільній та початковій ланках освіти  для реалізації освітніх вимог, 

орієнтуючись на Концепцію НУШ.  

 
 Методична робота 

З метою реалізації головних завдань адміністрацією закладу  був 

переглянутий на основі самооцінки педагогів та оцінки адміністрації рівень 

професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної 

роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у 

досягненні мети. В кінці навчального року традиційно було проведено 

анкетування педагогів з метою оцінювання методичних заходів педагогами та 

вивченням пропозицій щодо планування на новий навчальний рік. 

Для визначення рівня педагогічної компетентності вихователів, проводився 

моніторинг: «Педагогічна компетентність вихователів», велась діагностична 

картка професійної майстерності вихователів. За даними моніторингу 

підвищився рівень професійної компетентності вихователів, знань з різних 

розділів програми та підвищилась результативність навчально-виховного 

процесу: зріс рівень професійної компетентності вихователів. 

Рівень професійної компетентності вихователів. 

З метою підвищення педагогічної майстерності вихователів, спрямовуючи 

навчально-виховний процес на виконання головних завдань, були сплановані та 

проведені протягом року такі форми методичної роботи: 

- найважливішою формою підвищення педагогічної майстерності, креативності 

педагогів була педагогічна рада. Проведені педагогічні ради відзначались 

актуальністю, науковістю та доцільністю тематики, інноваційними підходами 

до їх проведення з використанням інтерактивних форм і методів. 

Тематика педагогічних рад відповідала ключовим завданням на навчальний рік. 

В кожній педраді розглядалось перше питання на виконання рішень 

попередньої педради, в педагогічних радах передбачені заходи для участі 

педагогів всіх категорій. 

Цікаво й змістовно були проведені педагогічні ради: 

Педагогічна рада №1: «Погляд у майбутнє: реальні кроки 

для особистісного становлення і творчої самореалізації 

кожної дитини» (установча). 

серпень 

2020 р. 

Педагогічна рада №2: « Екологічне, економічне та 

соціальне виховання дітей дошкільного віку в умовах 

освіти для сталого розвитку» 

грудень 

2020 р. 



Педагогічна рада №3:  «Виховання здорової дитини в 

сучасних умовах закладу дошкільної освіти » 

лютий 

2021 р. 

Педагогічна рада №4:  «Навчальний рік позаду: 

підсумки, реалії, проблеми» 

травень 

2021 р. 

Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги 

обмінювалися досвідом своєї роботи, активно включалися до обговорення «за 

круглим столом», інформували, аналізували, звітували про власні здобутки, 

ділились власним досвідом роботи, демонстрували   презентації з власного 

досвіду роботи, підбивали підсумки роботи щодо вирішення річних завдань. 

Всі педагоги систематично брали участь в засіданнях педагогічних рад. 

Важливою формою підвищення рівня педагогічної майстерності педагогів була 

участь у проведенні семінарів: семінар-практикум:  «Освітня програма 

«Впевнений старт» для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного 

віку, як фундамент успішності в умовах НУШ»», вересень - жовтень 2020 р.; 

семінар-практикум  «Використання в практичній роботі сучасних засобів 

оздоровлення активного використання традиційних і нетрадиційних форм, 

методів і засобів фізичного виховання»  січень 2021 р.; семінар- тренінг 

«Розвиток комунікативної культури та творчості педагогів в сучасному 

дошкільному закладі»  листопад  2020 р. У грудні  2020р. був проведений  

тренінг «Як створити сучасний освітній простір», в жовтні 2020р. «Рухливі  ігри 

– вправи з інтелектуальним  навантаженням в ЗДО» . 

 Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних завдань 

і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В результаті 

роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу за 

комплексною і парціальними Програмами, підвищилась якість роботи по 

вирішенню річних завдань. 

Методична робота в  дошкільному підрозділі  була максимально гнучкою, 

сприяла підвищенню інноваційного потенціалу педагогів – у роботі з 

педагогами переважали інтерактивні форми методичної роботи, в яких мав 

можливість взяти участь кожний педагог. 

  У 2020/2021  вихователі молодших груп ( Велущак М.В., Пелепко І.М., 

Кодовбецька В.В., Кирдей А.В., Колесник І.І.) опробовували програму 

«Впевнений старт» для дітей молодшого дошкільного віку. Моніторінг 

освітнього процесу показав добрий результат. Діти з задоволенням долучались 

до освітнього процесу, відповідно одержуючи нові знання. 

Виконання завдань правового виховання, визначеного новою редакцією 

Базового компоненту дошкільної освіти реалізується як в повсякденному житті 

з дітьми в усіх вікових групах, так і на заняттях. Особливу увагу упродовж 

Тижня правової освіти «Свої права ти, друже, знай, їх цінуй і поважай» було з 

акцентовано педагогами на просвітницьку роботу з батьками. 

Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних 

переглядів занять. В ході відкритого перегляду, педагоги продемонстрували 

свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати 

дітей до пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу 

зацікавленість упродовж всього заняття. Кожне переглянуте заняття свідчило 

про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя 



спостерігався свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з 

малятами; у кожного педагога – були власні творчі родзинки, які варто 

запозичити іншим та впровадити у свою практику роботу. 

В полі зору методичної служби  закладу уже упродовж кількох років є 

вирішення проблеми з  національно-патріотичного виховання. Виховання юних 

громадян нашої країни в  дошкільному підрозділі  здійснюється на засадах 

надбань та цінностей минулих поколінь, народознавства, етнопедагогіки, 

культури, традицій та історії українського народу.  Упродовж року 

забезпечувався організаційно-методичний супровід проведення свят, розваг та 

театральних дійств, спрямованих на вивчення фольклору, етнографії, 

національної культури й мистецтва. 

Проведені різнопланові форми методичної роботи в закладі сприяли 

підвищенню результативності освітньої роботи з дітьми дошкільного віку. 

Результативність освітньої роботи вивчалась та аналізувалась вихователем-

методистом  Павлюк С.А. Так упродовж навчального року був проведений 

тематичний аналіз: «Стан роботи по впровадженню ідей сталого розвитку в 

практику роботи дошкільнят» та «Стан роботи з фізичного виховання дітей та 

впровадження інноваційних технологій». Також була здійснена комплексна 

перевірка «Вивчення системи організації освітньої роботи в молодших групах».       

Протягом навчального року адміністрацією закладу  для поліпшення 

освітньої роботи проводився оперативно-наглядовий та попереджувальний 

контроль. У групах старшого дошкільного віку, порівняно з попереднім 

навчальним роком, підвищився рівень засвоєння програмного матеріалу з 

розвитку мовлення, з патріотичного виховання , покращився стан 

фізкультурно-оздоровчої роботи. Діти здатні до розумової діяльності, 

організовані, вміють зосередитись , старанно виконують завдання. 

В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність 

відповідно до програмових завдань. Педагоги, через різні види занять, 

заохочували дошкільнят до критичного мислення, творчості, винахідливості, 

оцінювали конкретні досягнення дітей. Належна увага приділялась проведенню  

інтегрованих занять. 

Педагогічний колектив дошкільного підрозділу продовжує роботу над 

створенням методичного простору. Методична робота, а саме консультації, 

семінари, ділові ігри, колективні перегляди, круглі столи сприяли розвитку 

творчості, ініціативи, та були спрямовані на підвищення якості освітнього 

процесу. 

Але, були з'ясовані такі основні проблеми: 

-  низький рівень особистої участі деяких педагогів у проведенні методичних 

заходів; 

-  недостатній рівень самоосвіти окремих педагогів; 

-  недостатній рівень інноваційної компетентності педагогів. 

З метою подолання вищевказаних проблем у 2021/2022 н.р. доцільно 

збільшити в роботі з педагогічним колективом частку тренінгів, використання 

передового досвіду роботи педагогів міста та України. 

Методичній службі організувати науково-методичну роботу з педагогами 

щодо діагностики їх утруднень, проводити інформаційно-довідкову роботу, 

продовжувати поповнювати картотеку бази даних інновацій тощо. 



З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки 

вихователів були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, 

розвивальні та дидактичні ігри, підписані періодичні видання: «Дошкільне 

виховання», «Палітра педагога», « Музичний керівник», «Вихователь-методист 

дошкільного закладу», « Практика управління дошкільним закладом»»,  

« БВДС», «Медична сестра дошкільного закладу». Протягом року покращилась 

науково-методична база методичного кабінету. Кабінет поповнився новою 

методичною літературою, конспектами  занять тощо. Зібрані та систематизован 

нормативно-правові документи щодо діяльності  дошкільної освіти. 

 В минулому 2020/2021 н.р. освітній процес носив науково-методичний та 

пошуковий характер. Відповідно до нормативних вимог велась вся ділова 

документація вихователів, музичного керівника, практичного психолога, 

вихователя-методиста. 

Але, були виявлені такі недоліки: 

- вихователі недостатньо використовують інноваційні технології  для розвитку 

зв’язного мовлення дітей, недостатньо володіють методикою розвитку звукової 

культури мовлення дітей, використовують під час занять з  мовленнєвого 

розвитку  більшість   традиційні методи навчання; 

- педагоги в організації освітнього процесу використовують переважно 

традиційні засоби розвитку пізнавального інтересу дошкільників. Діти не 

виявляють бажання щось досліджувати, над чимось есперементувати; 

- педагоги недостатньо уваги приділяють розвитку  ігрової діяльності  дітей під 

час ознайомлення з соціумом. 

Для підвищення рівня роботи методичної служби у 2021/2022 

навчальному році необхідно: 

1. Залучити педагогів до участі в   методичних об’єднаннях, організованих 

управлінням освіти міста Чернівці. 

2. Активізувати педагогів до роботи над індивідуальною науково-методичною 

темою з метою підвищення рівня їх професійної компетентності. 

3. Спланувати заходи, що забезпечать активну участь у підготовці та 

проведенні методичних заходів. 

 Організація та результативність освітнього процесу 

З метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Базового 

компоненту дошкільної освіти в Україні, положень Національної доктрини 

розвитку освіти упродовж 2020/2021 навчального року в дошкільному  

підрозділі  виховний та освітній процес організовувався таким чином, щоб 

забезпечити рівний доступ до якісної освіти кожній дитині дошкільного віку.    

Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом 

дошкільної освіти, Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», 

програмою «Впевнений старт» відповідно віку дітей. 

За минулий навчальний рік педагоги докорінно змінили своє ставлення до 

організації предметно-розвивального середовища ( молодша група «В», старша 

група «В», переддошкільна група «Б», переддошкільна група «А», середня 

група «В»). Зміст розвивального середовища в дошкільному навчальному 

закладі задовольняє всі потреби щодо розвитку дитини та становлення її 

творчих здібностей. 



У всіх вікових групах предметно-ігрове середовище організовується так, 

щоб кожна дитина мала можливість займатись улюбленою справою. 

Розміщення матеріалу згідно з осередками дозволяє дітям об'єднуватися в 

підгрупи за інтересами. Дошкільнята мають можливість реалізувати свої знання 

про оточуючий світ у різноманітних іграх, самостійно обираючи те, що їм для 

цього потрібне.   

Діагностування рівня знань дітей у 2020/2021 н.р. проводилось відповідно 

Базового компонента дошкільної освіти, освітньої програми «Дитина»,  

програми «Впевнений старт» на початку та в кінці навчального року. 

Узагальнені результати обстеження освітнього процесу проаналізовано згідно 

контрольних занять, діагностичних карток, умінь та навичок дітей. 

Узагальненні результати рівня розвитку компетенцій дітей переддошкільного 

віку  відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (3-й 

рік життя) 

Група Кількість 

дітей 

Високий 

% 

Достатній 

% 

Середній 

% 

Низький 

% 

 

Переддошкільна 

група «А» 

 24 5(45,4%) 3( 27,3 %) 1 (9%) 2 (18,2%) 

 

Переддошкільна 

група «Б» 

22 3(27,3%) 4 (36,3%) 2(18,2%) 2 (18,2%) 

 

Аналіз результатів діагностування засвідчує, що їх загальні позитивні 

показники в 2020 році у порівнянні з І півріччям 2021 року покращилися, а 

негативні – знизились. Простежується позитивна динаміка за всіма лініями 

розвитку, що свідчить про ефективність навчально-виховної роботи з дітьми 

протягом року. 

Проаналізувавши рівень компетентності дітей раннього віку (3-й рік 

життя) можна зробити висновок, що робота вихователів проводилась на 

достатньому рівні. 

Але, поряд з цим, слід більш доцільно використовувати компоненти 

розвивального предметно-ігрового середовища в групі, що дасть змогу 

забезпечити можливість розвитку у грі пізнавальних, соціальних, естетичних 

потреб дітей. Слабким залишається розвиток дрібної моторики рук, тому 

показники з образотворчої діяльності на середньому рівні: з метою підвищення 

сенсорного розвитку дітей слід поповнити сучасним обладнанням групові 

сенсорні зони. 

Активізувати роботу з мовленнєвого розвитку, особливо роботу в групах 

та індивідуально. 

 

 

Узагальненні результати 

рівня розвитку компетенцій дітей молодшого віку відповідно до освітніх ліній 

Базового компонента дошкільної освіти (4-й рік життя) 



 

 
 

 

 
 

Аналіз розвитку рівнів компетентності дітей молодшого дошкільного віку 

(4-го року життя) показав такі результати: робота вихователів з усіх сфер 

життєдіяльності була на достатньому рівні. Групи молодшого віку поповнилися 

новими дітьми, які не відвідували дошкільні навчальні заклади, вихователі 

створили належні умови для розвитку різних рівнів компетентності у дітей. 

Але необхідно особливу увагу звернути на розвиток мовленнєвої 

компетентності, розвивати її більш активно; працювати над формуванням 

навичок організованої суспільної поведінки, оскільки провідним видом 

діяльності дітей є гра, вихователям необхідно удосконалювати методи 

керівництва ігровою діяльністю, поновлювати предметно-ігрове середовище. 

Освітня лінія « Гра дитини» - слід спрямувати  на заохочення  дітей до участі у 

ігровій  діяльності, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих заходів, 
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розвивати вміння грати в колективі, виховувати основи здорового способу 

життя. 

Узагальненні результати 

рівня розвитку компетенцій дітей середнього дошкільного віку відповідно до 

освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (5-й рік життя) 

 
 

 

 
 

Аналіз результатів обстеження дітей середнього дошкільного віку (5-го року 

життя) за даними компетентностей показав такі результати: показники на 

кінець 2020/2021 н.р. відрізняються незначним відсотком. Це пояснюється тим, 

що відвідуваність дітьми була низькою у зв’язку з адаптивним карантином. 

Робота вихователів з даних розділів проводиться на достатньому рівні, але 
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потребує подальшого вдосконалення робота з мовленнєвого спілкування дітей. 

Мовленнєву компетентність дітей слід розвивати більш активно, працювати над 

формуванням навичок організованої суспільної діалогічної мови, частіше 

спонукати дітей до діалогу, полілогу. 

Більше уваги звертати на розвиток математичної компетентності під час 

прогулянок, умінню орієнтуватися у просторі та часі. 

Серед найнижчих показників – рівень розвитку компетенцій щодо освітньої 

лінії «Дитина в світі культури». Отже, педагогам слід спрямувати зусилля на 

розвиток таких складових як предметно-практична діяльність, образотворча 

діяльність. 

Особливу увагу приділяти зміцненню фізичного, психічного та 

соціального здоров’я дітей, активно залучати до фізкультурно-оздоровчих видів 

діяльності. 

 

Узагальненні результати 

рівня розвитку компетенцій дітей старшого дошкільного віку відповідно до 

освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти (6-й рік життя) 
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Проаналізувавши рівень засвоєння програмових завдань дітьми старшого 

дошкільного віку, слід урізноманітнити напрями і методи формування 

компетентності старших дошкільників до навчання в школі: ретельно стежити 

за розвитком та тренуванням дрібної моторики рук, уваги. Активізувати 

технології мовленнєвого розвитку та процесів мислення, вдосконалити роботу з 

фізичного виховання, розвитку соціальної компетентності. 

У подальшій роботі приділяти особливу увагу щодо створення розвивального 

простору та його вплив на розвиток дітей. 

Педагогам в 2021/2022 н. р. слід і надалі створювати сприятливі умови 

для формування показників розвитку компетентності особистості, а саме: 

фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, пізнавальної, мовленнєвої, 

художньо-естетичної, творчої активності в усіх сферах життєдіяльності. 

При плануванні та проведенні навчально-виховної роботи з дітьми основним 

напрямком в роботі повинен бути особистісно-орієнтований та диференційний 

підхід до дітей, який виявлятиметься в умінні вихователя: 

 - створювати сприятливу психологічну атмосферу в групі, більше уваги 

приділяти психологічним аспектам підготовки дітей до школи; 

 - встановлювати емоційне спілкування з дорослими, однолітками; 

 - розвивати вміння відтворювати знання в життєво-практичних ситуаціях; 

 - формувати схильність до творчості, винахідництва; 

 - формувати самостійність, впевненість, спостережливість. 

-  розвиток зв'язного комунікативного мовлення дошкільників. 

У 2021/2022 н.р. продовжувати роботу щодо формування здорового 

способу життя, збереження і зміцнення здоров'я дітей: 

 - надавати психологічну допомогу дітям з проблемами в емоційно-вольовому 

розвитку; 

-  сприяти розкриттю творчих здібностей кожної дитини, виявляти обдарованих 

дітей; 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

старша гр. "А"

старша гр. "Б"

старша гр. "В"



-  використовувати різноманітні форми роботи з метою психологічної 

компетентності педагогів і психолого-педагогічної освіченості батьків. 

 - використовувати у своїй роботі ІКТ та розробити заняття, дидактичні ігри, 

підготувати цікавий матеріал для використання онлайн у період пандемії. 

Адміністрація  закладу та педагогічний колектив велику увагу 

приділяють вивченню рідної мови, формуванню мовленнєвої культури, навичок 

мовленнєвого спілкування. В дошкільному закладі запроваджена українська 

мова навчання. Навчально-виховний процес, документація, різноманітні заходи 

проводяться державною мовою.   В методичному кабінеті створені умови для 

самоосвіти педагогів, систематизований дидактичний матеріал. 

Створена методична база в кожній віковій групі щодо оснащення педагогічного 

процесу та розвивального середовища: оформлені куточки з народознавства, 

підібрана методична та дитяча література, сучасні наочні матеріали, іграшки 

тощо. У  кожній віковій групі  є в наявності телевізори , які допомагають 

вихователям проводити змістовні та цікаві заняття. Згідно з планом роботи 

проводяться тематичні заняття, свята, розваги . 

 В молодшій групі «Б»  створена певна система роботи з народознавства. 

Так у жовтні була проведена розвага за участю дітей середнього та старшого 

дошкільного віку та їх батьків «Осінь- щедра на дари», на різдвяні свята 

проводились «Щедрик – ведрик…. », на яких діти знайомились з колядками та 

щедрівками,  Андріївські вечорниці . 

У квітні 2021 р. у всіх вікових групах були проведені «Веснянки» та заняття, на 

яких діти знайомилися з традиціями та обрядами Великодніх свят, відповідно 

до свого віку. 

В дошкільному  підрозділі  проводиться робота по виявленню 

обдарованих дітей, простежується їх участь у різних видах діяльності. 

Традиційно діти демонструють свої таланти та здібності на різних заходах: 

святах, розвагах, конкурсах, виставках. 

Безпека життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу 

Керуючись документами, що регламентують діяльність  дошкільного 

закладу  (Закони України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про попередження насильства в сім’ї»), пріоритетним завданням   

дошкільного підрозділу  протягом навчального року була охорона життя 

дитини, реалізація якого сприяла збереженню та зміцненню здоров’я малюків, 

давала поштовх до його формування та відновлення. Адже саме у цьому віці у 

дитини формуються основи здорового способу життя, норми безпечної 

поведінки. виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного 

здоров’я. 

Уся робота з навчання дітей безпечної поведінки не обмежувалася лише 

навчанням дітей норм і правил поведінки, а у практичному формуванні 

обачності, уміння орієнтуватися та швидко реагувати в екстремальних 

ситуаціях. 

З метою поліпшення якості навчально-виховної роботи з дошкільниками 

з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей, удосконалення 

теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з 

формування у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного життя і 



здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків 

проводились різноманітні види роботи. 

Проведений огляд стану виконання педагогічними працівниками та 

дітьми вимог безпеки життєдіяльності. У ході огляду виявлено: 

- у закладі у всіх вікових групах створені і забезпечені умови для збереження 

здоров’я і безпечного перебування дітей; 

- дотримується техніка безпеки всіма працівниками; 

- закріплені меблі; 

- посуд в групах відповідає вимогам; 

- миючі засоби зберігаються у недоступних для дітей місцях; 

- педагоги та технічний персонал виконують всі вимоги ( Постанови  №55) під 

час адаптивного карантину; 

- їжа з харчоблоку переноситься до груп у закритому кришками посуді; 

- всі працівники усвідомлюють важливість проблеми, знають як діяти у випадку 

пожежі, дотримуються правил безпеки під час проведення екскурсій, 

дотримуються інструкцій з організації охорони із життя, здоров’я дітей в 

дошкільному навчальному закладі. 

- кожне півріччя у закладі проводиться навчальна евакуація (пожежа та 

надзвичайні ситуації) співробітників та дітей. 

Більшість заходів для дітей проводились в ігровій формі. З дітьми 

старшого дошкільного віку проведені тренування, як діяти в надзвичайних 

ситуаціях. В цих заходах приймали активну участь всі працівники дошкільного  

підрозділу. Рівень знань і навичок безпечної поведінки дітей відповідає 

вимогам програми відповідно до віку дітей.  

Педагоги провели велику онлайн-просвітницьку роботу з батьками з 

формування активної позиції дитини щодо власної безпеки. Підготовлений для 

батьків комплект пам’яток «Обережно, діти!» для кожної пори року. 

Завдяки активній участі батьків в кожній групі був придбаний дидактичний 

матеріал для проведення освітньої діяльності з дітьми з формування основ 

безпеки їх життєдіяльності. 

Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація 

закладу спільно з профспілковим комітетом протягом навчального року 

працювали над виконанням Угоди з охорони праці з метою організації 

безпечних умов життєдіяльності працівників  закладу. Були розроблені 

комплексні заходи з організації безпечних умов праці відповідно до 

колективного договору; постійно підтримувалось в надійному стані все 

обладнання, створювалось безпечне середовище для перебування працівників у 

закладі. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про 

організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спільно з 

профспілковим комітетом працюють над впровадженням державної політики в 

галузі охорони праці. Весь навчально-виховний процес здійснюється відповідно 

до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку. Контроль за 

необхідними і безпечними умовами праці – триступеневий, за участю 

директора, відповідальних осіб, комісії з охорони праці і батьківського 

комітету. Таким чином, контроль з охорони праці та безпеки діяльності в  

заклады  в 2020/2021 н.р. мав комплексний характер і вчасно реалізовувся. 



У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та 

пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до 

вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все 

обладнання справне, знаходиться в задовільному стані. Постійно проводилась 

робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму. 

У  закладі сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я 

дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму.  В методичному кабінеті 

підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами. 

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого 

травматизму систематично заслуховуються на педагогічних нарадах, нарадах 

колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться 

індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені 

інформаційні матеріали в батьківських куточках.  Директором  були видані усі 

відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники  під підпис. 

З метою запобігання травматизму в групах один день на  місяць 

проводилася різноманітна робота з охорони життєдіяльності вихованців  

закладу. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про 

норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, 

природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги 

приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на 

дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними 

ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім 

того, на виконання програми   «Впевнений старт», відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам 

збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали 

перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, 

систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню Тижнів 

безпеки: в жовтні 2020року  тиждень «Увага! Діти на дорозі» ,  в квітні 

2021року  тиждень протипожежної безпеки «З вогнем не жартуй»,  а у травні 

2020 року  тиждень безпеки життєдіяльності, де мали місце цікаві і дієві форми 

роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки 

життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та 

навички дітей під час проведення підсумкових занять, бесід. 

Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних 

ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки 

життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного 

питання.   

Випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу 

протягом року не зафіксовано. 

 Фізкультурно-оздоровча робота 

Педагоги  дошкільного  підрозділу  у 2020/2021 навчальному році 

особливу увагу приділяв зміцненню фізичного здоров’я дітей та впровадженню 

здоров’язберігаючих технологій. Ефективність оздоровчих заходів визначалась 

тим, що поєднувались тривала комплексна та інтенсивна оздоровчо-

профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах 

звичайного життя дошкільників. 



Дітей оточують кваліфіковані педагоги, практичний психолог, медичні 

працівники, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, 

захворюваності, організації раціонального харчування, здійснюють контроль за 

виконанням оздоровчих заходів, підтримують інтерес дитини до власного 

здоров’я, вирішують питання щодо системи заходів по оздоровленню 

дошкільників. 

В наявності  спортивна зала, яка оснащена необхідним спортивним 

інвентарем, котрий постійно поповнюється. 

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи можна зробити 

висновок, що систематична робота з охорони життя та здоров’я дітей, 

формування основ здорового способу життя, шляхом збагачення спектру 

оздоровчих заходів та підвищенню рухової активності дітей була ефективною. 

Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись до свого здоров’я, 

займаються фізкультурою і спортом. В  закладі створені належні умови для 

фізичного виховання дошкільників. 

Протягом року педагоги вдало використовували методи, прийоми, 

способи організації дітей під час проведення фізкультурних занять, 

різноманітних спортивних заходів. Використовувались традиційні і 

нетрадиційні методи і прийоми навчання дітей за методикою Є.С. 

Вільчковського та М.М.Єфименка. 

У закладі значна увага приділялась проведенню загартовуючих  та 

оздоровчих заходів: щоденна ранкова гімнастика, заняття, спортивні розваги, 

свята, Дні здоров’я,  гімнастика пробудження, фізкультхвилинки та 

фізкультурні паузи під час занять, доріжки здоров’я тощо. 

Удосконаленню системи фізичного виховання в закладі  сприяє чіткий та 

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

розвитком та руховою активністю вихованців старшою  медичною  сестрою  

Кирилюк А.І.  Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками: 

- контроль за здоров’ям, нервово-психічним та фізичним розвитку дітей; 

- контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей; 

- оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм; 

- нагляд за санітарно-гігієнічними умовами. 

Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням фізкультурних 

занять велися щомісячно. 

Щомісячно на нарадах при завідувачі обговорювався стан відвідуваності 

дітьми груп. Особливу увагу приділялось аналізу захворюваності дітей. 

У полі зору роботи з батьками була проведена просвітницька робота з проблеми 

ведення здорового способу життя в сім'ї (розроблені пам’ятки, виготовлені 

папки-ширми (« Дотримуємося режиму вдома», «Фізичне виховання вдома», 

«Піклуймося про здоров’я дитини»,  проводились індивідуальні консультації). 

Але є недоліки цієї роботи: не приділялося достатньо уваги плануванню 

тематичних, сюжетних фізкультурних занять на свіжому повітрі, недостатньо 

цікавих сюжетів та спортивних розваг, не витримувався руховий режим у часі. 

Завдяки виконанню необхідних профілактично-оздоровчих заходів в   закладі 

спостерігається покращення показників здоров’я дітей, особливо в старшому 

дошкільному віці, підвищився рівень фізичного розвитку дітей. 



Санітарно-гігієнічні умови у  закладі відповідають Державним 

санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення 

забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У 

результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори , що впливають на 

здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні рекомендації щодо збереження та 

формування міцного здоров’я дитини. 

 

   Медичне обслуговування 

Медичним персоналом дошкільний підрозділ забезпечений: старша 

медична сестра  - 1,  сестра з дієтичного харчування – 1, лікар – 1 (два дні в 

тиждень).  

Медичний  кабінет  розташований на першому поверсі, забезпечений 

необхідним обладнанням та інвентарем. 

Дошкільний підрозділ у 2020/2021 навчальному році особливу увагу приділяв 

виконанню всіх заходів при адаптивному карантині. 

Санітарно-гігієнічні умови у  закладі відповідають Державним 

санітарним правилам і нормам. Оптимальний рівень природного освітлення 

забезпечений за умови лівостороннього освітлення навчальних приміщень. У 

результаті досліджень виявлено найбільш важливі фактори, що впливають на 

здоров’я дітей. Розроблені індивідуальні рекомендації щодо збереження та 

формування міцного здоров’я вихованців 

Дітей-інвалідів в  закладі немає.   

Аналіз захворюваності дітей. 
 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

Ранній вік 1,27 1,52 1,54 

Дошкільний вік 1,30 1,83 1,88 

Всього по  закладу 1,30 1,80 1,82 

Аналіз зареєстрованих випадків захворювань: 
 

2018 рік 2019 рік 2020 рік 

ясла 12 12 27 

сад 51 57 71 

всього по  закладу 62 69 98 

Робота колективу  в 2020/2021 навчальному році була спрямована на 

зниження захворюваності, а саме : систематичне щеплення дітей; проведення 

загартування вихованців, дотримання вимог санітарії; індивідуалізація рухової 

активності дітей; чітке дотримання режиму дня; загартування, фітотерапія,  

організація роз’яснювальної роботи з батьками з профілактики різних видів 

захворювань, вологе прибирання, провітрювання приміщень, кварцування 

тощо. 

Захворюваність дітей від 2до 3 років збільшилась за рахунок дітей, які 

були прийняті в дитячий садок із дому та перехворіли вітряною віспою, а також 

на  COVID -19 



У результаті аналізу кількісного складу диспансерних дітей, визначені 

найбільш важливі фактори, що впливають на здоров’я дітей у продовж 

навчального року педагогами, враховуючи стан здоров’я дітей під час 

проведення занять з фізкультури, рухового режиму продовж дня, підбору 

рухливих ігор, ігор-естафет, дихальної гімнастики. 

  

 Організація харчування 

Організація харчування в  дошкільному підрозділі  проводиться 

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

охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 

1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», інструктивного листа Міністерства освіти і науки України від 

21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю за організацією харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах», спільних наказів Міністерства 

охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 

№ 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах», від 17.04.2006 №298/227 «Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах».  Організацію харчування в дошкільному підрозділі 

здійснював ПП «Мега Крокус». 

Старшою медичною сестрою Кирилюк  А.І. та сестрою з дієтичного 

харчування Тарасенко Л.Ф.  проводилась постійна планомірна робота щодо 

організації харчування дітей. Здійснювався постійний контроль за роботою з 

організації харчування. 

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі 

перспективного меню, розробленого технологом управлінням освіти 

Чернівецької міської ради та погодженого з Держпродспоживслужбою,  з 

урахуванням наявності продуктів складалось щоденне меню - розкладка. 

Постійно проводився аналіз виконання норм харчування 1 раз на 10 днів. 

Сестрою з дієтичного харчування Тарасенко Л.Ф. регулярно проводились 

зняття проб готової їжі, відбирались добові проби.  Систематично велись 

записи в Журналі бракеражу готової продукції.    

Здійснювався суворий контроль за умовами зберігання, дотриманням 

строків реалізації продуктів харчування та технологією приготування їжі. 

 Завідуюча виробництвом  забезпечувала  оптимальний та різноманітний набір 

продуктів харчування,  своєчасно замовляла, виходячи з наявності їх залишків у 

коморі. 

З батьками вихованців проводилась постійна, планомірна, різноманітна 

робота з метою збереження здоров'я дітей та запобігання виникнення 

захворювань органів травлення, організації якісного та повноцінного 

харчування вихованців були організовані консультації для батьків дане питання 

розглядалось на батьківських зборах; в групах оформлені інформаційні 

матеріали щодо організації харчування дітей, батьки були ознайомлені зі 

змінами в законодавстві щодо оплати за харчування дітей. 

Вихованцям закладу постійно прищеплювались культурно-гігієнічні 

навички прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та 

індивідуальними серветками. Діти знають назви страв, володіють навичками 



культури харчування. Вихователі дотримувались вимог Програми щодо 

виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей. Помічники вихователів 

виконували санітарні норми щодо організації харчування дітей в групах. 

В середніх та старших групах організовувалось чергування дітей. В групах 

оформлені сучасні куточки чергових, наявний привабливий спеціальний одяг 

для дітей. Всі групи повністю забезпечені необхідним посудом, який має 

належний естетичний вигляд. 

Питання організації харчування дітей в закладі   включались в тематику 

батьківських зборів, розглядались на виробничих нарад, нарадах при  

директорові, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках, на сайті 

закладу. 

Подальші напрямки роботи: 

- постійна інформація батьків про стан харчування дітей в  закладі; 

- консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей та дотримання 

режиму вдома. 

Інформування батьків вихованців  щодо організації харчування дітей,   

здійснюється на сайті  закладу  в розділі: «Організація харчування дітей», 

«Накази», «Звіт керівника». Дана інформація достовірна, оновлюється 

відповідно до вимог. 

 Соціальний захист дітей 

  Для виявлення дітей пільгових категорій у вересні 2020 року було проведено 

соціальне опитування сімей. Складено банк даних дітей пільгових категорій. 

Практичним психологом  закладу розроблені відповідні напрямки роботи з 

дітьми із багатодітних сімей, неповних сімей, діти яких потребують соціальної 

опіки. З батьками та членами родин проводилась роз’яснювальна робота щодо 

права користування пільгами, вихователями проведене обстеження житлових 

умов сімей, у яких виховуються діти пільгових категорій.   Для категорії цих 

дітей організовано пільгову оплату за харчування. 

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  підрозділу  систематично 

проводилися онлайн батьківські збори, консультації, готувалися наочно-

інформаційні повідомлення на теми, що актуальні для певної вікової групи. 

Батьки вчасно через групи в вайбері інформувались про нормативно-

законодавчі акти, що регулюють перебування дітей в закладі.   

В  закладі  виховується   61  дитина пільгових категорій, а саме: 

Категорія дітей 
 

діти, батько яких  учасники  АТО 9 

діти з багатодітних родин  33 

діти з малозабезпечених сімей 11 

Діти  переселенці з східних районів України 2 

Діти з ООП 6 

 



Організація харчування дітей пільгових категорій здійснюється відповідно до 

діючого законодавства України: 

 дітей ( з багатодітних родин ) у розмірі - 50 % оплати 

 дітей (воїнів АТО) – безкоштовно; 

 дітей з малозабезпечених родин – безкоштовно; 

 дітей з тимчасово переміщенних сімей – безкоштовно; 

 дітей ООП – безкоштовно. 

 Колектив закладу працює у тісному контакті з батьками, бо саме сім'я 

закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, 

визнавати власні помилки, вміти пробачати чужі. Ми прагнемо, щоб атмосфера, 

яка створена в групах і садочку, остаточно переконувала батьків, що їхніх дітей 

люблять, на них чекають і хочуть навчати. Особлива увага приділяється 

взаємодії  закладу  та сім’ї з розвитку та укріплення здоров’я дітей. Традиційно 

проводиться анкетування батьків на різні теми. 

Нажаль, у цьому навчальному році у зв’язку з пандемією, батьки не 

змогли бути присутніми на святах, не проводились дні відкритих дверей. 

У дошкільному закладі, упродовж багатьох років, проводиться велика робота з 

правового виховання дошкільників та соціального захисту згідно конвенції 

ООН про права дитини. Всесвітньої Декларації про забезпечення виживання, 

захисту і розвитку дітей. Складений план роботи щодо правового виховання, 

розроблені методичні рекомендації, конспекти занять, підібрана література для 

педагогів, різноманітні ігри, наочність. Проводиться активна робота з батьками 

(консультації, бесіди, відкриті заняття, збори).  В  грудні місяці  був проведений 

тиждень по правам дитини. В усіх вікових групах були проведенні заняття по 

правам дитини, бесіди, конкурси малюнків ,вікторини, в яких дошкільники 

показали свої знання . 

 

  Наступність  дошкільного підрозділу та початкової школи 

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти колектив 

забезпечив тісну співпрацю педагогів, шкільного підрозділу  та батьків 

майбутніх першокласників. Для батьків проводились онлайн-зустрічі з 

вчителями, які ознайомили присутніх із особливостями діагностики готовності 

дітей до школи. Такі зустрічі проводяться за проханням батьків майбутніх 

першокласників вже у вересні. Взаємодія дошкільного закладу і школи 

упродовж року здійснювалась у таких напрямках: 

- взаємодія педагогічних колективів: спільні педагогічні ради, консультації, 

бесіди з учителями школи; 

- під час адаптивного карантину взаємодія дитячих колективів дошкільного  

підрозділу  і школи змінилась. Екскурсія вихованців  дошкільного підрозділу  в 

школу не проводились, свята та розваги також були відстрочені. 

Пріоритетними напрямами в методичній роботі з педагогічними кадрами 

стало: 

- спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового 

компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти. 

Базовий компонент дошкільної освіти в новій редакції скеровує педагогів на 

цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до 

органічного, безболісного входження до соціуму, природного й предметного 



довкілля шляхом освоєння основних видів життєдіяльності, а також у напряму 

забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою 

ланками, інтеграції родинного й суспільного виховання; 

- впровадження у педагогічний процес новітніх методик 

здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій, соціально-

оздоровчих проектів; 

- створення умов для накопичення дошкільниками першого позитивного 

загальнолюдського духовного досвіду через активне залучення їх до різних 

видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, предметно-

практичної, образотворчої, музичної, рухової, театралізованої тощо; 

- здійснення системного підходу щодо забезпечення наступності в роботі з 

дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів, створенням 

розвивального життєвого простору для дітей дошкільного віку; 

- організація освітнього процесу в умовах   закладу передбачає проведення 

гурткової роботи, яка спрямована на задоволення потреб та інтересів дітей до 

певного виду діяльності, виявлення та розвиток у них загальних та спеціальних 

здібностей; 

- спрямувати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

практику роботи дошкільних   закладів. 

Протягом 2020/2021 н.р. продовжувалась співпраця педагогів  

дошкільного підрозділу  та вчителів початкових класів  шкільного підрозділу. 

Було організовано онлайн- засідання педради, дискусії, взаємне ознайомлення з 

навчальними програмами, консультування. Спільно з учителями і вихователями 

старших груп та батьками були проведені онлайн - батьківські збори в  закладі  

де розглядалось питання підготовки дітей до навчання в школі та адаптації 

першокласників до навчально-виховного процесу. Використовуючи сучасні 

ІКТ, доступно відповіли на запитання батьків та розповіли про спільну роботу 

між дошкільним та шкільним підрозділами. Організоване постійне 

інформування батьків щодо успішної підготовки дітей до школи. Проведені 

консультації для батьків з теми: «Психологічна готовність 6-ої дитини до 

школи», «Діагностика дошкільника», « Нова школа» України. 

У закладі створені умови для забезпечення відповідності змісту освіти 

дітей старшого дошкільного віку згідно вимог Базового компонента дошкільної 

освіти (нова редакція) та освітньої програми  «Впевнений старт». Основна мета 

– створення рівних стартових умов для дітей п’ятирічного віку для навчання в 

школі. 

   Робота психологічної служби 

 План роботи психологічної служби був підпорядкований напрямкам 

роботи дошкільного  підрозділу з урахуванням основних завдань роботи 

практичного психолога . 

 Основними завданнями роботи практичного психолога в  закладі в 

2020/2021 навчальному році були: 

1.Сприяти створенню оптимальних психолого – педагогічних умов щодо 

саморозвитку та успішної соціокультурної інтеграції дітей дошкільного віку. 

2.Продовжувати проводити роботу з педагогами  закладу та молодими 

спеціалістами з питань психолого – педагогічного супроводу дітей «групи 

ризику», дітей з особливими освітніми потребами. 



3.Сприяти розкриттю творчого потенціалу молодих спеціалістів закладу і 

створення оптимальних умов для адаптації їх на робочому місті. 

4.Забезпечувати в умовах закладу сприятливий мікроклімат в дитячих 

колективах в умовах військових дій на території України. 

Враховуючи завдання роботи дошкільного  підрозділу  і психологічної 

служби практичним психологом  Воєвідко К.В.. були розроблені групові 

консультації, семінари, семінари-практикуми, проводилися індивідуальні 

консультації з батьками і педагогами, корекційно - розвивальні, розвивальні 

заняття з дітьми, діагностична робота, вживалися заходи щодо підвищення 

власного фахового рівня. Все це сприяло вирішенню поставлених задач і 

формуванню відповідних сприятливих умов навчання, виховання та розвитку 

дітей. 

В   2020/2021 навчальному році з метою здійснення психологічного 

супроводу вихованців, практичним психологом проводилась діагностика 

індивідуальних особливостей вихованців; рівня соціалізації; визначався рівень 

самооцінки, тривожності та агресивності; корекційно-розвивальні заняття з 

розвитку самопізнання, впевненості в собі та формування адекватної поведінки; 

проводилась різна консультаційна робота з вихованцями, надавались 

рекомендації батькам. 

 В закладі дошкільної освіти функціонує офіційний сайт. Розділи сайту 

висвітлюють основні аспекти роботи закладу та постійно оновлюються. 

Протягом навчального року активно використовувались ІКТ в управлінській 

діяльності  закладу: 

- використання електронної пошти, програми Skype тощо; 

-  використання «Курс «Дошкілля»; 

-  ведення ділової документації; 

-  проведення онлайн- консультацій та зборів для батьків; 

-  участь в онлайн семінарах та вебінарах для педагогів та адміністрації 

Ефективно використовувались ІКТ в методичній роботі: 

-  мультимедійний супровід різноманітних форм методичної роботи 

(педагогічних рад, семінарів, консультацій, засідань творчої групи); 

 -  робота педагогів із самоосвіти через опрацювання Інтернет-ресурсів з питань 

дошкільної освіти. 

Дошкільний  підрозділ підключено до локальної мережі, яка функціонує.   

  

Соціально-економічний розвиток  дошкільного підрозділу 

У дошкільному закладі створено умови для безпечного проведення 

освітнього процесу, для роботи всіх категорій працівників. 

Фінансово-матеріальне забезпечення  закладу  відбувалось за рахунок 

бюджетних коштів та позабюджетних благодійних внесків фізичних осіб - 

батьків. Було покращено матеріально-технічну базу. 

Так у 2020/2021 р. за батьківські спонсорські кошти був проведений 

ремонт  туалетних кімнат переддошкільних груп «А», «Б»;  придбано та 

встановлено  на майданчиках гірки (молодша група «А», «Б», переддошкільна 

група «А»), пісочниця (молодша група «Б»), шафа для взуття та збереження 

миючих засобів в групі (молодша група «В», старша група «Б») . 



За бюджетні кошти зроблено  поточний ремонт коридорів першого – другого 

поверхів, групового приміщення молодшої групи «Б»;   отримано: 

- емалеві фарби для фарбування майданчиків; 

- миючі засоби (рідке мило, рідину для миття посуду); 

- деззасоби; 

- антисептик;  

Стан приміщень  дошкільного підрозділу  відповідає санітарним нормам, 

має задовільну оцінку. Ігрові майданчики та територія що прилягає до них 

утримується в чистоті відповідно до санітарних норм. Гігієнічний режим 

прибирання постійно і систематично контролюється   старшою медичною 

сестрою, завгоспом. Робочі місця відповідають санітарно-гігієнічним нормам, 

вимогам безпеки і охорони праці. 

 Заклад  забезпечено необхідним обладнанням, меблями, м'яким інвентарем. 

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-

матеріального є забезпечення освітньої діяльності сучасним устаткуванням. 

 

1.3. Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків у 

роботі  закладу  у 2020/2021 н.р. 

  Аналіз роботи  закладу  за навчальний рік показав, що для реалізації 

поставлених завдань були об´єднані зусилля педагогічного колективу та 

адміністрації. Вдало підібрані форми методичної роботи з кадрами позитивно 

вплинули на організацію життєдіяльності та рівень досягнень дітей. Роботу 

педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну. 

Водночас, як зазначалось в аналізі, є проблеми, які надзвичайно актуальні на 

сучасному етапі освітньої діяльності, а тому потребують вирішення у новому 

навчальному році: 

 Виходячи з недоліків роботи, зазначених вище, у наступному 

навчальному році слід спрямувати діяльність усіх служб  закладу на 

удосконалення роботи з різних аспектів життєдіяльності , а саме: 

1. Забезпечити проведення всіх масових заходів (свят, розваг, батьківських 

зборів) виключно українською мовою. 

 2.  Продовжити системну та послідовну роботу з патріотичного виховання 

дітей через подальше формування у дітей комплексу знань про сім’ю, родину, 

рідне місто, Батьківщину, Україну. 

 3. З метою підвищення мовленнєвої компетентності дітей рекомендувати 

вихователям: 

 -  дотримуватись при проведенні занять з мовленнєвого розвитку традиційної 

методики з впровадженням інноваційних методів та прийомів; 

- активізувати використання дидактичних ігор мовленнєвої спрямованості, 

рухливих українських народних ігор зі словесним супроводом, творів 

художньої літератури та творів українського фольклору як на заняттях, так і під 

час проведення режимних моментів; 

 4. Налагодити роботу творчої групи «Формування соціальної компетентності 

особистості як засобу підвищення якості освітньої діяльності через ігрову 

діяльність». 

 5. Підвищити рівень інноваційної компетентності окремих педагогів  закладу. 



 6. Покращити роботу щодо виявлення і розвитку спортивних здібностей дітей, 

оздоровленню кожної дитини, відповідно її індивідуальних особливостей. 

 

  ІІ. Пріоритетні завдання на 2021/2022 навчальний рік. 

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та 

державних вимог, педагогічний колектив   закладу ставить перед собою на 

2021/2022 навчальний рік такі завдання: 

Продовжувати роботу над науково-методичною темою «Формування 

інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної 

освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та гармонійного 

розвитку особистості дошкільника» та реалізацію  завдань: 

  

Завдання  на 2021/2022навчальний рік 
 

 

1. Продовжувати  роботу по створенню й підтримці сучасного 

освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку 

особистості дошкільника як гаранту готовності до Нової 

української школи та реалізації індивідуальних творчих потреб 

кожної дитини. 
 

2. Вдосконалювати роботу по формуванню у дітей ціннісного 

ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового 

способу життя, дотримання гармонійних , доброзичливих 

взаємин між усіма суб’єктами освітнього процесу: педагогами, 

дітьми та батьками вихованців. 
 

3. Вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами 

інноваційних технологій, організації освітнього процесу на 

засадах особистісно зорієнтованої педагогіки співробітництва, 

інтегративного підходу  до організації дитячої життєдіяльності.   
 

4.Оптимізувати роботу з розвитку зв’язного мовлення дітей  

дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання. 
 

 5. Формувати  в дошкільників навичок соціальної взаємодії під 

час ігрової діяльності. 

 

 

 



  ІІ. Діяльність структур колегіального 

управління 

 
         2.1.  Загальні  збори (конференції) колективу 
 

 

1 
Загальні збори колективу на 

2021/2022навчальний рік 
1. Зміст та пріоритетні напрямки діяльності 

дошкільного підрозділу в 2021/2022 

навчальному році. 

2. Про результати роботи колективу в період 

карантину влітку 2021року. 

3. Роль трудового колективу у забезпечені 

належних умов для гармонійного розвитку 

та формуванні життєвої компетентності 

дітей дошкільного віку 

 

 

Вересень 

 

Вихователь - 

методист 

 

2. 1. Виконання Закону України «Про охорону 

праці», Санітарного регламенту, інструкцій з 

охорони праці. 

2. Раціональне та економне використання 

енергоресурсів та води. 

3. Організація харчування.   

 

 

січень 

  

 

2. 
Оцінювання результатів ефективності 

управління закладу. 
1. Звіт керівника про виконану роботу з усіх 

аспектів діяльності закладу протягом 

2021/2022 навчального року. 

2. Організація літнього оздоровлення дітей. 

  

 

 червень  

 

Вихователь - 

методист 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         2.2. Засідання педагогічних рад 
 

№ 

з/п 

 

Тема заходів 

Термін 

проведе 

ння 

Відповідальні 

 

Форма 

проведення 

Приміт

ка 

 

 « Дошкільна освіта: реальні кроки в наявних умовах» 
1. 
 
 

2. 
 

 
3. 
 

 

 

 
4. 

 
5. 

 
 

 
 

 

 

 

 

6. 

 

  

 Про виконання рішень попередньої педагогічної  

ради. 

Підсумок роботи дошкільного підрозділу за 

2020/2021н.р. та організація роботи в умовах 

адаптивного карантину. 

Обговорення нормативних документів МОН 

України  про організацію освітнього процесу  в  

2021/2022 н.р.  (інструктивно – методичні 

рекомендації «Щодо організації діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.». 

Обговорення та схвалення освітньої програми 

дошкільного підрозділу та плану роботи на 

2021/2022н.р.   

 Затвердження:  

*освітніх програм; 

*моделі планування освітньо –виховної роботи 

педагогами та спеціалістами закладу; 

* режиму дня та розкладу занять; 

*положення про внутрішню систему якості освіти; 

* положення про дошкільний освітній заклад. 

Затвердження плану підвищення кваліфікації на 

новий навчальний рік. 

Вибори секретаря педради на 2021/2022 н.р. 

 

                                                      

                                                                                             

                                       

Серпень  

  Вихователь 

- методист 

   

Вихователь 

- методист  

 

Вихователь 

– методист 

 

   

Вихователь 

– методист 

      

 

Вихователь 

– методист 

 

 

 

 

 

Вихователь 

- методист                       

 Інформація 

 

 

 Довідка  

 

  

Бліц - 

опитування 

 

 

Обговорення  

 

 

 

  

 

 

    

  

 

 «Інноваційні методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку» 

1. 
 
 
 

2. 

 

3. 
 
 

 
 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 
 

7. 

 

 Результати виконання рішень попередньої 

педради. 

 Стан роботи з розвитку зв’язного  мовлення 

дітей дошкільного віку. 

Розвиток діалогічного мовлення дітей 

дошкільного віку  під час сюжетно – рольових 

ігор (із досвіду роботи вихователів) 

Розвиток уміння дітей висловлювати власну 

думку під час участі в полілогах і проблемних 

бесідах  (із досвіду роботи). 

Прийоми активізації мовленнєвої активності 

дітей молодшого дошкільного віку (з досвіду 

роботи) 

Презентація різних методів мовленнєвої роботи 

за змістом літературного твору.  

 Рівень комунікативної компетентності педагога. 

                          

                                            

лютий 

 

                                 

                  

вихователь - 

методист 

 Інформація  

 

  довідка,  

 

 з власного 

досвіду 

 

з власного 

досвіду 

 

з власного 

досвіду 

 

презентація 

 
анкетування  

 

  

 



Ігри як засіб соціалізації дошкільників   

 1. 

 

 

2. 

 

 
 

 

3. 
 
 
 
 

4. 

 

 

5. 

 

 
 

6. 

  Результати виконання  рішень попередньої 

педради. 
 

  Цілісність, системність і послідовність 

планування й організації ігрової діяльності, 

спрямованої на розвиток соціально – моральних 

якостей дітей.  ( довідка) 
 

Вплив соціоігрових ситуацій на розвиток 

соціальних навичок дітей. (із досвіду роботи: 

вихователі молодших і середніх груп) 
 

Самостійні ігри як засіб збагачення соціального 

досвіду дітей.(із досвіду роботи: вихователі 

старших груп) 
 

 Діагностика професійної компетентності 

педагогів щодо розвитку соціального  досвіду 

дитини (тест/анкетування) 
 

Підсумки конкурсу – огляду з наповнення 

осередків для сюжетно – рольових ігор.   
 

         

             

листопад 

  Вихователь 

- методист                       

                              

    

 

 

Вихователь    

 Інформація    

 

  

 довідка 

    

 

 

З досвіду 

роботи 

 

  

З досвіду 

роботи 

 

Тест/анкетув

ання 

  

 

Наказ  

 

«Аналіз якості та результативності організації освітньої діяльності 

колективу у 2021/2022н.р.» 
 

 

1. 

 
 

2. 

 

 

 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4. 

 
  
 

               

5. 

  

  Результати виконання рішень попередньої 

педради. 
  

  Аналіз  результатів освітньої та методичної 

роботи за минулий рік та основні педагогічні 

проблеми та завдання педагогічного колективу на 

новий навчальний рік. 
 

Життєва компетентність дошкільника як складова 

формування шкільної зрілості майбутнього 

школяра в умовах нової української школи. 
 

Відкритий мікрофон: запитання,  точка зору, 

пропозиції щодо вдосконалення навчально – 

виховної, методичної роботи в наступному 

навчальному році. 
 

Організація роботи закладу у літній оздоровчий 

період: 

- погодження та затвердження плану роботи 

закладу на літній період: 

- затвердження плану розваг на літній період; 
 

   

 

         

травень          

    

Вихователь 

– методист 

 

Вихователь - 

методист 

 

 

Практичний 

психолог 
  
  

 

 

Вихователі, 

вихователь - 

методист 

 

Вихователь 

– методист 

 

  

 

                             

 

Інформація 

 

  

 

Аналіз  

 

 

 Звіт   

 

  

 

  

  

Обговорення  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



                               2.3. Виробничі наради 

1. Засідання № 1  

1.   Про результати роботи колективу в оздоровчий 

період в умовах адаптивного карантину 2021 року. 

2. Про підсумки підготовки дошкільного 

підрозділу до нового навчального року. 

3.  Комплектування груп на 2021/2022н.р. 

4. Затвердження графіку роботи працівників на 

2021/2022 навчальний рік. 

5.  Про створення тарифікаційної комісії та 

проведення  тарифікації працівників дошкільного 

підрозділу. 

6.  Організація роботи в закладі з охорони праці, 

пожежної безпеки, охорони життя і здоров’я дітей.  

   

Вересень  

 

директор НВК, 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Засідання № 2 

1. Перевірка ведення ділової документації у всіх 

структурних підрозділах 

2.  Відвідування дітьми дошкільного підрозділу 

освітнього закладу. 

3. Харчування дітей дошкільного підрозділу. 

Виконання норм харчування.   

4.Про дотримання вимог щодо організації 

освітнього процесу в умовах карантину. Аналіз 

санітарного стану по групах та її території.  5.Про 

підготовку графіку щорічних відпусток. 

Затвердження графіку щорічних відпусток. 

6.  Формування культурно – гігієнічних навичок у 

дітей (за наслідками оперативного контролю) 

   Грудень  

 Директор,   

вихователь – 

методист, 

 ст.медсестра 

  

 

 

  

  

 

3. Засідання № 3 

 1.Захворюваність та відвідуваність дітей у 

2021/2022 році. 

2. Про стан батьківської плати. 

3.Про дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

4.Щорічних відпусток працівників на 2022 рік. 

5. Організація здорового харчування за новим 

чотиритижневимменю. 

    Лютий  

  

директор 

 

 вихователь – 

методист 

 

голова ПК 

  

 

4. Засідання № 4 

1. Організація літнього оздоровлення дітей в 

дошкільному підрозділі. 

2.  Попередження дитячого травматизму та 

дотримання безпеки життєдіяльності дітей в літній 

період. 

 3. Організації раціонального харчування  в 

дошкільному підрозділі в літній період. Виконання 

норм. 

4.Заходи по підготовці закладу до нового 

2022/2023 навчального року та осінньо – зимового 

періоду. 

    

Травень  

Директор    

  

вихователь – 

методист   

 

старша 

медсестра 

 

 

 

 

   

 

 



 2.4. Адміністративні  наради 

   

 1.Про результати літнього оздоровлення. 

 2.Про забезпечення організованого початку нового 

навчального року.  

3.Про підготовку до опалювального сезону. 

 4.Про забезпечення психологопедагогічного супроводу 

дітей з особливими освітніми потребами, соціально-

незахищених, пільгових і вразливих категорій . 

 5. Про затвердження плану протиепідемічних заходів на 

період адаптивного карантину.  

6. Про затвердження регламенту дій під час адаптивного 

карантин 

серпень Вихователь - 

методист 
 

2.  1. Про внесення батьківської плати. 

2. Про дотримання  санітарно – гігієнічного режиму та 

дотримання карантинних вимог. 

3. Організація харчування дітей в дошкільному підрозділі. 

4. Про адаптацію здобувачів освіти дошкільного підрозділу. 

 

вересень 

 

 

директор 

НВК, 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 1. Організація роботи з батьками. Підготовка та проведення 

групових та загальних батьківських зборів. 

2.   Стан ведення ділової документації педагогами закладу. 

3. Організація атестації педагогічних працівників в 2021/2022 

навчальному році. 

4.Про організацію осінніх свят та затвердження сценаріїв. 

5.Про організацію пільгового харчування дітей 

6. Про підготовку до педагогічної ради №2 «Ігри як засіб 

соціалізації дошкільників»   
7.Про стан захворюваності і харчування дітей за III квартал. 

жовтень 

 вихователь – 

методист, 

 вихователь – 

методист, 

ст.медсестра 

 завгосп 

 

 

  

  

 

4.  1. Про аналіз відвідування дітьми дошкільного закладу за 

вересень жовтень та стан ведення Журналу відвідування.  

2. Про стан проведення осінніх свят.  

3.Дотримання санітарно – гігієнічного та рухового режиму 

дошкільників. 

4. Робота з батьками здобувачів освіти дошкільного 

підрозділу.  

6. Адаптація  здобувачів освіти. 

листопад 

ст.медсестра 

  

 

дієтсестра 

вихователь – 

методист 

вихователь - 

методист 

  

 

 

 

5.  1. Підготовка до новорічних свят (педагогічна робота, 

забезпечення безпеки, робота з батьківськими комітетами) 

Затвердження графіка проведення ранків. 

2.  Моніторинг внесення батьківської плати. 

3. Форми і методи навчання дітей з ООП.  

3. Про роботу системи НАССР в дошкільному закладі.  

6.Стан роботи по забезпеченню безпеки, охорони життя і 

здоров’я дітей. Профілактика  травматизму. 

7. Використання енергоносіїв. Звіт комісії з контролю за 

економією електроенергії, води, тепла. 

  

 

грудень 

 Вихователь – 

методист,  

  

вихователь – 

методист   

дієтсестра 

 завгосп 

 

 

 

 

   

 



6. 1. Аналіз роботи по збереженню і  укріпленню здоров’я 

вихованців за 2021 рік. 

2. Аналіз захворюваності серед працівників. 

3. Аналіз харчування. 

4. Організація роботи щодо захисту прав дитини. Робота з 

сім’ями пільгових категорій.   
5. Про затвердження графіку відпусток на 2022 рік  

6. Про дотримання санітарно – гігієнічного режиму. 

7. Ознайомлення з новою нормативнот – правовою базою 

організації інклюзивного навчання. 

січень 

 Вихователь – 

методист, 

ст.медсестра 

дієтсестра 

вихователь – 

методист   

 

 

 

 

   

 

7.  1. Атестація педагогічних працівників. 

2. Корекційно – розвивальна робота психологічної служби. 

3. Про затвердження сценаріїв до свята 8 Березня 

4. Моніторинг внесення батьківської плати. 

 5. Організація харчування за новим чотиритижневим меню. 

 

лютий 

 вих- метод.,  

 пр.психолог 

вих – метод.,   

дієтсестра 

ст.медсестра 

 

 

 

 

   

 

8.  1.  Моніторинг внесення батьківської плати. 

2. Підсумки атестації педагогічних працівників. 

3.  Виховання культурно – гігієнічних навичок дітей. 

4.Про використання інноваційних технологій педагогами ДНЗ 

5.Про результати проведення музичних свят до 8 Березня 

6. Стан ведення ділової документації  педагогічними 

працівниками. 

7. . Про дотримання санітарно – гігієнічного режиму. 

 

березень 

ст медсестра 

вих – методи  

 завгосп 

  

дієтсестра 

  

 

 

 

 

   

 

9. 1.Про стан ведення щоденників підвищення професійного 

рівня педагогів 

2. Про затвердження сценаріїв випускних свят 

3.  

4.Про виконання плану роботи з наступності в роботі  

дошкільного підрозділу і шкільного  

  

квітень 

 Вихователь – 

методист,  

  

вихователь – 

методист   

  

 

 

 

 

   

 

10. 1. Дотримання санітарно – гігієнічного режиму. 

2. Організація та проведення свят та розваг у дошкільному 

підрозділі. 

3. Моніторинг  якості досягнень дітей з ООП. 

 4. Про дотримання санітарно – гігієнічного режиму. 

5.Організація літньо – оздоровчого періоду. 

Травень  

 Вихователь – 

методист,  

  

вихователь – 

методист   

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



  Діяльність атестаційної  комісії 
 

 

№  

п/п 

Зміст заходів  Термін 

проведення 

Відповідаль

ні 

Примітка 

1 1.Розподіл функціональних обов’язків між членами 

атестаційної комісії.  

2.Планування роботи атестаційної комісії.  

3.Складання графіка роботи атестаційної комісії І рівня  на 

2021/2022 навчальний рік. 

4. Опрацювання наказу МОНУ від 08.08.2013 №1135 «Про 

затвердження Змін до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників». 

5. Різне. 

17.09. 2021  Голова 

атестаційної 

комісії 

 

2 1. Розгляд поданих комісії документів. 

2. Затвердження списків педагогічних працівників, що 

атестуються у 2022 році. 

3. Затвердження графіка засідань атестаційної комісії І рівня   

Чернівецького НВК «Берегиня» на 2021/2022 н.р. 

19.10. 2021   голова 

атестаційної 

комісії 

 

3 Проведення засідання з розгляду питань вивчення системи і 

досвіду роботи педагогів, які атестуються. 

Лютий 

2022 року 

 голова 

атестаційної 

комісії, 

 

4 1. Атестація педагогічних працівників (розгляд атестаційних 

листів, заслуховування тих, хто атестується, прийняття 

рішення). 

2. Порушення клопотання перед атестаційною комісією II 

рівня при Управлінні освіти  Чернівецької міської ради  про 

атестацію педагогічних працівників   

До 25.03. 

2022 

  голова 

атестаційної 

комісії   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Діяльність ради з харчування 
 

 

№ 

з/п 

 

   Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Форма 

виконання 

 

Відповідальний  

Примітка  

1.  1. Виконання  Інструкції з 

організації харчування дітей. 

2. Санітарно – гігієнічні 

вимоги до постачання, якості, 

умов зберігання і реалізації 

продуктів харчування.  

3. Санітарно – гігієнічні 

вимоги до особистої гігієни 

персоналу та дотримання 

графіка видачі їжі.  . 

  

 

жовтень 

інформація   

Директор, 

дієтсестра, 

вихователь - 

методист 

 

 

2. 

1.Аналіз виконання норм 

харчування за рік. 

2.Контроль за отриманням їжі 

та дотримання графіка видачі. 

  

 

 

грудень 

  Директор, 

дієтсестра, 

вихователь - 

методист 

 

3.  1. Виховання культурно- 

гігієнічних навичок  у дітей 

під час прийому їжі.  

2. Аналіз якості харчування по 

вікових групах.  

 3. Єдність та наступність 

вимог педагогів та батьків до 

організації харчування дітей.   

  

 

березень 

   

Директор, 

дієтсестра, 

вихователь - 

методист 

 

4.  Підбиття підсумків роботи 

ради з харчування, 

заслуховування пропозицій. 

 

травень 

   

Директор, 

дієтсестра, 

вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.7. Діяльність з охорони праці  
   

№п/п Зміст роботи Терміни Виконавець 
Примітка про 

виконання 

 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОТІ 

Ж

1

. 

 

    

 

1. 

Забезпечувати заклад законодавчими 

актами та нормативно-технічною 

документацією 

Постійно Директор 

 

2. 

Переглянути (розробити), ввести в дію 

інструкції посадові, з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності, робочі 

інструкції для працівників закладу 

 серпень 
Заступники 

директора з НВР 

 

3. 

Видати та довести до відома всіх 

працівників наказ "Про організацію 

роботи з охорони праці" з визначенням 

відповідальних осіб за пожежну, 

електробезпеку, безпечну 

експлуатацію електромеханічного 

обладнання, будівель і споруд, 

автотранспорту тощо 

До нового 

навчального року 
Директор 

 

4. 

Здійснити перевірку готовності 

закладу до нового навчального року, 

оформити акт готовності закладу, 

актів-дозволів на заняття в кабінетах 

підвищеної небезпеки, актів-

випробувань спортивного обладнання 

 серпень 
Відповідальний за 

охорону праці 

 

      5. 

  Систематично здійснювати контроль 

за виконанням працівниками 

дошкільного навчального закладу 

заходів щодо створення здорових і 

безпечних  умов освітнього процесу. 

 Протягом року 

Відповідальний за 

охорону праці та 

БЖД 

 

6.  

Активізувати профілактичну роботу, 

направлену на недопущення випадків 

травмування учасників освітнього 

процесу. 

Протягом року 
Відповідальний за 

охорону праці 

 

  7. 

Розробити заходи щодо підготовки 

навчального закладу до роботи в 

осінньо-зимовий період 

 жовтень Директор, завгосп 

 

8. 

Своєчасно проводити розслідування 

кожного нещасного випадку (в побуті 

та під час навчально-виховного 

процесу) з працівниками закладу 

відповідно до чинних Положень 

Після кожного 

випадку 

Директор, 

відповідальний за 

охорону праці 

 

9. 

Здійснювати аналіз стану травматизму 

серед учасників навчально-виховного 

процесу 

Щоквартально 

Директор, 

відповідальний за 

БЖД 

 



10. 

 Перевірити дотримання працівниками 

правил внутрішнього трудового 

розпорядку, виконання посадових 

інструкцій 

 постійно 

Директор, 

профспілковий 

комітет 

 

11. 

Розробити заходи щодо підготовки 

навчального закладу до нового 

навчального року 

 квітень Директор, завгосп 

 

12. 

  Брати участь у розробленні розділу з ОП 

колективного договору та вносити 

корективи.   

 січень 

Директор, 

відповідальний за 

ОП 

 

13. 

 

 

 

 

 

Перегляд та розробка інструкцій з охорони 

праці, техніки безпеки та безпеки 

життєдіяльності. 

Вересень-

грудень 

 

 

 

 

Директор, 

відповідальний за 

ОП  

 

 

 

 ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

1. 

Призначити відповідального за пожежну 

безпеку в навчальному закладі, ознайомити 

з обов’язками, організувати проходження 

ним навчання 

 вересень Директор 

 

2. 

Поновити план евакуації працівників, 

учнів, вихованців на випадок пожежі та 

графічну схему евакуації 

 вересень 
Відповідальна 

особа 

 

3. 

Провести практичне заняття з 

відпрацюванням плану евакуації III квартал 

Директор, 

відповідальна 

особа 

 

4. 
Провести заняття з користування 

первинними засобами пожежогасіння 
III квартал 

Відповідальна 

особа 

 

5. 
Провести ревізію укомплектування 

пожежних щитів 
III квартал 

Завгосп, 

відповідальний 

 

6. 

Розробити інструкції з пожежної безпеки 

для кабінетів підвищеної небезпеки До 01.09 

Директор, 

відповідальна 

особа 

 

7. 
Провести інструктажі з працівниками з 

протипожежної безпеки 
До 01.09 

Відповідальна 

особа 

 

8. 

Ознайомити працівників з порядком 

оповіщення про пожежу До 01.09 

Директор, 

відповідальна 

особа 

 

9. 
Перевірити наявність укомплектування 

пожежного щита 
  

 

10. 

Розробити заходи щодо усунення 

недоліків, зазначених у приписах служби 

охорони праці та інспекторів 

Держгірпромнагляду 

В міру 

необхіднос 

ті 

Директор, 

завгосп, 

відповідальна 

особа 

 

11. 

Видати накази про заборону паління в 

закладі, про зберігання легкозаймистих 

речовин, горючих речовин 

До 01.09 Директор 

 

12. 
Забезпечити обробку дерев’яних 

конструкцій та перевірку “на загоряння” 
До 01.09 Директор, завгосп 

 

13. 

Забезпечити утримання шляхів евакуації у 

відповідності з Правилами пожежної 

безпеки 

Постійно 

Завгосп, 

відповідальна 

особа 

 



14. 

Розробити планування Тижня знань з основ 

безпеки життєдіяльності дитини та  Тижня 

безпеки життєдіяльності дітей та 

забезпечити якісне проведення 

Жовтень  
Вихователь - 

методист 

 

15. 

Здійснювати систематичне інформування 

батьків про необхідність навчання дітей 

правилам пожежної безпеки на сайті 

Квітень  
Вихователь – 

методист  

 

                                          ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

№ п/п ЗМІСТ РОБОТИ Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Відмітка 

про вик. 

1. Відпрацювати систему оповіщення 

учасників освітнього процесу на 

випадок надзвичайних ситуацій 

квітень директор   

2. Згідно з планами евакуації провести 

тренування евакуації вихованців та 

членів колективу з приміщень закладу 

освіти, організованого їх збору та 

подальших дій при оголошенні 

«Приступити до евакуації дітей» 

квітень комісія з питань 

НС 

  

3. Забезпечити систематичне проведення 

інструктажів з питань безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту 

для учасників освітнього процесу 

закладу дошкільної освіти 

протягом 

року 

директор   

4.  Організувати навчання з питань 

використання засобів індивідуального 

захисту (респіратори, ватно – марлеві 

пов’язки та інші підручні засоби 

індивідуального захисту) та надання 

першої медичної долікарської допомоги 

квітень старші сестри 

медичні 
  

5. Організувати проведення дня 

цивільного захисту 

жовтень, 

квітень 

вихователь-

методист 
  

6. Організувати проведення Тижня безпеки 

дитини 

квітень вихователь-

методист 

  

7. Організувати проведення Тижня знань з 

основ безпеки життєдіяльності дитини 

жовтень вихователь-

методист 

  

8. Організувати проведення освітньої 

діяльності серед вихованців та їх батьків 

з питань запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій, пов’язаних з 

особливо небезпечними інфекційними 

захворюваннями ( СОVІD -19) 

жовтень, 

квітень 

педагоги закладу   

9. Вжити практичних заходів щодо 

попередження дитячого травматизму 

(підготувати пам’ятки, стенди, провести 

бесіди з вихованцями та їх батьками з 

питань поводження на водних об’єктах, 

автомобільних та залізничних шляхах, з 

вибухонебезпечними предметами та 

вогнем, отруйними речовинами, 

спілкування з незнайомими особами) 

протягом 

року 

педагоги закладу   

 



2.8.Діяльність команди супроводу дитини з ООП 

 

№ 

п/п 
Тема заходів 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 
Примітка 

1.  Опрацювання нормативно – правових 

документів з питань інклюзивної освіти. 

Протягом 

року 

Вихователь 

- методист 

 

2. Оновити банк даних закладу про дітей з 

особливими освітніми потребами та дітей з 

інвалідністю. 

 Вихователь 

- методист 

 

3.  Нормативно – правову базу  висвітлити на 

сайті закладу. 

Вересень  Вихователь 

- методист 

 

4. Видати наказ про організацію 

(продовження) інклюзії в групах з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

 

Вересень  

 

Вихователь 

- методист 

 

5. Складання індивідуальної програми 

розвитку дитини, індивідуальних освітніх 

програм для дітей інклюзивних груп 

відповідно до нозологій. 

Вересень  Вихователь 

– методист, 

команда 

супроводу 

 

6.  Затвердити проведення корекційних 

занять з дітьми   

Вересень    

7. Провести засідання команди супроводу: 

1. Засідання   

- Опрацювання нормативно законодавчих 

актів щодо функціонування інклюзивних 

груп. 

- Ознайомлення з положенням про 

команду супроводу дітей з ООП. 

-  Розробка індивідуальної програми 

супроводу дитини з ООП та узгодження її 

з батьками. 

- Затвердження цієї програми усіма 

спеціалістами, які працюють з дитиною. 

 

 

 

Вересень  

Вихователь 

– методист, 

команда 

супроводу, 

батьки 

 

8. 2. Засідання  

- Ознайомлення з результатами 

комплексного  моніторингу розвитку дітей 

з ООП учасниками Команди супроводу. 

- Аналіз досягнень розвитку дітей, 

визначення,  наскільки ефективною є ІПР, 

внесення корективів та доповнень в ІРП. 

 

 

Грудень  

Вихователь 

– методист, 

команда 

супроводу, 

батьки 

 

9. 3. Засідання  

- Ознайомлення з результатами 

комплексного  моніторингу  розвитку 

дітей з ООП учасниками команди 

супроводу. 

- Аналіз динаміки засвоєння дитиною 

знань, вмінь та навичок  відповідно до 

очікуваних результатів.  

- Підбиття підсумків результативності 

роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами (представлення портфоліо 

дітей). 

 

 

 

Травень  

Вихователь 

– методист, 

команда 

супроводу, 

батьки 

 

10. Моніторинг  компетентностей   дітей з 

особливими освітніми потребами.  

Грудень, 

травень 

  



        ІІІ. Діяльність методичного кабінету 

 

3.1. Підвищення професійної компетентності 

педагогів 
№ 

п/п 
Тема 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 
Примітка 

 

 

 

1. 

 

                                   Семінар   

  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

1.    «Різновиди мовленнєвої взаємодії з дітьми» 
* основні форми мовленнєвої взаємодії з дітьми в 

дитячому садку; 

*інноваційні методи та прийоми розвитку в дітей 

монологічного та діалогічного мовлення. 

 

  

     січень 

 

 

 

 

Вихователь 

– методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Семінар 

 

 

 

лютий 

 

2. 

 

 «Розвиток мовлення дитини: розв’язуємо 

актуальні проблеми»  
*ознайомлення з завданнями освітньої лінії Базового 

компоненту «Мовлення дитини»; 

*види діяльності, пріоритетні для формування 

мовленнєвої компетентності. 

 

 

      лютий Вихователь - 

методист 
 

 

 
                                      Семінар   
 

 

 

 

 

 

3. 

  

 « Гра дитини – активність, самореалізація, 

саморозвиток згідно БК»  
 * класифікація ігор згідно БК; 

*  значення дидактичниї ігор»; 

*  діяльність педагога для розвитку ігрової 

компетентності дитини. 

    

   листопад 

 

Вихователь 

– методист 

 

 

 

 

                                 Семінар - практикум  

 

 

 

  
4. 

   

 Вплив ігор з елементами театралізації на 

соціально – моральний розвиток дітей. 
Мета: проаналізувати особливості організації ігор з 

елементами театралізації в різних вікових групах;  

поглибити  знання педагогів про вплив ігор з елементами 

театралізації на розвиток соціальних навичок 

дошкільників. 

 
  

  

 

  

  

Жовтень  

 

 

  

Вихователь 

– методист 

 

 

 

 

                          Майстер – клас    

 

5. 

 

 

 

 

    

Навчаємо дітей складати розповідь за серією 

сюжетних картин. 
Мета: ознайомити вихователів з авторською методикою 

навчання дітей складання розповіді за серією сюжетних 

картин; 

Продемонструвати послідовність використання методів 

і прийомів роботи із серією сюжетних картин. 

 

 

грудень 

 

 

 

 

 

 

вихователь – 

методист, 

 

 

 

     



3.2. Консультації 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Термін 

проведення 
Відповідальні Примітка 

1. 

 

  Розвиток мовлення дітей засобами 

нейрогімнастики. січень 
Практичний 

психолог 
 

2.  Робота з дітьми з розладами аутичного спектру 

у звичайному закладі дошкільної освіти1: що 

має знати вихователь. (вихователям 

інклюзивних груп) 

грудень 
вихователь-

методист 
 

3.  Розвиток мовлення дітей на заняттях з музичної 

діяльності 

 січень 

 

 

 музичний 

керівник 
 

4.   Розвиваючі ігри як сходинки до формування 

творчої особистості дитини. жовтень 

вихователь-

методист 

 

 

 

 

5.    Реалізація творчого потенціалу педагога, як 

передумова розвитку творчих здібностей його 

вихованців. травень 
вихователь – 

методист 
 

6.  Як допомогти дитині здолати агресію  лютий 

 

 

 

Практичний 

психолог 

 

 

 

7.  Гра як ефективний засіб соціалізації дитини 
 листопад 

Вихователь - 

методист 
 

8.    Використання природних факторів зміцнення 

здоров’я . Організація загартування 

дошкільників влітку. 

травень 
практичний 

психолог 
 

9.   Використання інформаційно – комунікативних 

технологій в дошкільній освіті. 

 

 

березень 

 

 

вихователь - 

методист 

 

 

10. Методи ознайомлення дітей з основами безпеки 

життєдіяльності.   

 

 

квітень 
Вихователь - 

методист 
 

11. Гра в житті дитини із затримкою психічного 

розвитку 
листопад 

Асистент  

вихователя 
 

1012 

Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в дошкільній освіті 

 

 
 

     грудень   

  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Відкриті перегляди 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

 

1. 
Педрада №1 

  «Погляд у майбутнє: реальні кроки для 

особистісного становлення і творчої 

самореалізації кожної дитини» 
Огляд груп  на предмет підготовки до нового 

навчально року. 

 

серпень 

Директор, 

вихователь – 

методист, 

творча група 

 

 

2.  
Педрада № 2 

 «Ігри як засіб соціалізації дошкільників » 
 Підбір інтегрованих занять з пріоритетом ігрової 

діяльності 

 

 

 

листопад 

 

 вихователь – 

методист ,  

  

 

 

 

3. 
Педрада №3 

 « Інноваційні методи розвитку мовлення 

дітей дошкільного віку » 

  - інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої 

діяльності з використанням ТРВЗ для дітей 6 

років; 

- інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої 

діяльності з використанням мнемотехніки для 

дітей 5 року життя; 

- інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвої 

діяльності з використанням картин (серії) за 

методикою Н. Гавриш. 

 

 

 

 

 лютий 

 

вихователь – 

методист, 

вихователі 

 

 

 

4. 
Педрада № 4 

 «Аналіз якості та результативності 

організації освітньої діяльності 

колективу у 2021/2022н.р » 
Підсумки конкурсу – огляду готовності груп до 

літнього оздоровчого періоду. 

 

 

травень 

 

Вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Тематичні тижні 

 

№ 

п/п 
Зміст роботи      Термін Відповідальні Примітка 

1. 

 

Тиждень правового виховання «Свої права ти, 

друже, знай, їх цінуй і захищай» 

 грудень вихователь- 

методист 

педагоги 

 

 

 2. 

  

 Тиждень «Увага! Діти на дорозі!» 

  

 жовтень    

  

вихователь - 

методист 

педагоги 

 

3. 

 

 

Тиждень цивільного захисту та тиждень знань з 

основ безпеки життєдіяльності дитини. 

 

  

травень вихователь - 

методист 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Тиждень здоров’я 

«Ми зі спортом дружимо – здоровимо будемо!» 

 березень 

  

вихователь-

методист 

педагоги 

 

 

 

 

5. Тиждень протипожежної безпеки  « З вогнем не 

жартуй!»   

квітень вихователь-

методист 

педагоги 

     

6. Тиждень  ввічливості  (морально – етичне 

виховання) 

листопад Вихователь – 

методист, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.Конкурси та тематичні виставки 
1.  Конкурс – огляд готовності груп до нового 

2020/2021  навчального року серпень творча група 
 

 

2.  Дидактичні ігри для розвитку діалогічного 

мовлення дітей (конкурс – огляд)  до педрад 
вихователь-

методист 

 

 

 3.   «Зимовий вернісаж» - виставка новорічно – 

різдвяних композицій. 

  

грудень  

   Вихователь – 

методист, 

вихователі 

 

4.   «Великодня писанка» - виставка  до великодніх 

свят. 

 

 

квітень     Вихователь – 

методист, 

вихователі  

 

5. “Мій педагогічний досвід!” (виставка 

узагальнених матеріалів, педагогів, що 

атестуються) 

лютий Вихователь – 

методист, 

вихователі, що 

атестуються 

 

    

 



3.6. Самоосвіта  педагогів 

№ 

п/п 
Зміст роботи Термін 

Відповідальні 

 

Примітка 

1. 

 
 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 Передплатити  періодичні  видання на 

2022рік. 

З метою самоосвіти організувати вивчення 

методичної літератури : 

 Базовий компонент дошкільної освіти 

(нова редакція) 

 Освітню програму «Дитина» (ранній 

вік); 

 Освітню програму «Впевнений старт» та 

комплекти (молодша, середня, старша 

групи); 

 Програма національно – патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку 

«Україна – моя Батьківщина»; 

 Лохвицька Л.В. Програма з основ 

здоров’я та безпеки життєдіяльності 

дітей дошкільного віку «Про себе треба 

знати, про себе треба дбати»; 

 Дошкільнятам – освіта для сталого 

розвитку: навчально – методичний 

посібник для дошкільних навчальних 

закладів.  

 

Опрацювати лист МОН України «Щодо 

окремих питань діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2021/2022 

навчальному році» 

 

Залучення педагогічних працівників до 

індивідуальної  самоосвітньої  діяльності – 

однієї з основних форм самоосвіти педагога,   

показника його професіоналізму, оновлення 

й удосконалення знань, умінь і практичних 

навичок, особистого розвитку (скласти план 

самоосвіти)   

Організовувати: 

 взаємовідвідування молодих 

педагогів  відкритих занять у 

педагогів наставників   

 обговорення новинок педагогічної 

літератури та періодичної преси. 

листопад 

 

 

 

 

 вересень 

 

серпень 

 

 

серпень 

 

 

серпень 

  

 

 

  

згідно плану    

  

 

 

жовтень 

 

  

 

  

 вересень 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 вересень 

 

 

 

 

 

   

Протягом 

року 

  

Протягом 

року 

 

  Вихователь - 

методист 

 

 

вихователь – 

методист 

 

 

вихователі всіх 

груп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист, 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музичні керівники, 

вихователі 

фізінструктор 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

  

вихователь - 

методист 

 

педагоги 

 

 

 

 



 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 Відвідати : 

- семінари – практикуми для завідуючих та 

вихователів – методистів, які заплановані 

управлінням освіти; 

  

 Забезпечити участь педагогів у роботі 

міських методичних об’єднань: 

- вихователів груп переддошкільного віку; 

- вихователів груп молодшого віку; 

- вихователів груп середнього віку; 

- вихователів груп старшого віку; 

- майстер – клас музичних керівників. 

- майстер – клас інструкторів з      

                                                   фізкультури; 

- майстер – клас керівників гуртків 

англійської мови. 

 

Опрацювати: 

 Як організувати полілог і проблемну бесіду 

- ознайомитися зі статею Н. Гаврищ 

«Різновиди  мовленнєвої взаємодії з 

дітьми»; 

- доповнити методичну картотеку новими 

методами організації мовленнєвої взаємодії 

з дітьми. 

 

Творчі ігри як засіб розвитку  соціальних 

навичок дошкільників. 

 

  

 

 

 

 Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Грудень 

 

Січень 

 

 

Січень 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 



3.7. Заходи підвищення кваліфікації 

педагогів 

 

 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

 

Відповідальні 

 

Примітка 

1. 

 

Для підвищення теоретичного рівня та фахової 

майстерності педагогів: : 

- забезпечити участь педагогів дошкільного 

підрозділу у курсовій перепідготовці при  

обласному ІППО; 

 

 

протягом 

року 

 

Директор 

вихователь - 

методист 

 

2.   Здійснювати знайомство педагогів з новинками 

науково – методичної літератури, педагогічними 

виданнями. 

   

3. 

 

 

 Скласти орієнтовний план  підвищення 

педагогічних працівників  на 2022 рік 

 грудень  Директор   

  4. 

 

 

 

Надавати методичну допомогу педагогам, які 

навчаються з підготовки докурсових завдань та 

створювати умови щодо обміну ними знань і 

інформації. 

  

 

впродовж 

року 

 

вихователь-

методист 

 

  5. 

 

 

 

 

Призначити учасників  методичних об’єднань  

згідно плану-графіка міського управління освіти: 

- майстер – класи для музичних керівників; 

- методичні об’днання  для вихователів   

  перед дошкільних  груп; 

- методичні об’днання  для вихователів              

  молодших  груп; 

- методичні об’днання  для вихователів      

  середніх  груп; 

- методичні об’днання для старших груп; 

- майстер – класи для фізінструкторів; 

- майстер – класи для керівників  гуртка     

  англійської мови. 

 

за графіком 

міського 

управління 

освіти 

вихователь-

методист 

 

  6. Надавати можливість слухачам методичних 

обєднань  ділитися інформацією та набутими 

знаннями з педагогами колективу. 

 

 

впродовж 

року 

 

вихователь-

методист 

 

7.  Скласти інформацію про зарахування курсів 

підвищення кваліфікації   у  2021 році. 

грудень Вихователь - 

методист 

 



3.8.Заходи з  атестації педагогів 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

Відпові- 

дальні 
Примітка 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. 

 
 

3. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 
 

5. 

 

 

 
6. 

 

 

 

 

 
7. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ознайомити педагогів із Положенням 

про атестацію та перспективним планом  

атестації вихователів дошкільного 

підрозділу: 

- видати наказ по дошкільному 

підрозділу про підготовку та проведення 

атестації  2021/2022 н.р.; 

- створити атестаційну комісію; 

- вивчити систему роботи педагогів, що 

підлягають атестації; 

- ознайомити педагогічний колектив з 

наслідками атестації. 
 

Оформити  стенд з питань атестації 

педагогічних працівників. 
 

Згідно плану атестувати таких 

педагогів: 

 Репушинську А.А.,  

Берник Т.В., 

Таневська Н.В., 

Трачук І.В., 

Кодовбецьку В.В., 

Паскал О.М. 

Дідух Ю.С. 

Кушнір Ю.А. 

Влад І.Ю. 

  

   

Скласти план – графік проведення 

атестації, довести його під розписку до 

відома осіб, які атестуються. 
 

Скласти плани індивідуальної 

підготовки і проведення атестації 

педагогів, які атестуються. 

 

Розробити рекомендації для педагогів, 

які атестуються, щодо накопичення 

методичних наробок з поглибленої 

роботи над однією з проблем за 

освітніми програмами «Дитина», 

«Впевнений старт». 
 

Вивчення професійної діяльності 

педагогічних працівників за напрямами: 

- оцінювання діяльності педагога     

  адміністрацією; 

- оцінювання діяльності педагога     

  колективом (педагогічною радою); 

- оцінювання діяльності педагога    

 

вересень 

 

 

вересень 

 

 

 

протягом 

атестаційного   

квітень 

 

вересень 

 

 

згідно 

перспективного 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

жовтень 

 

 

 

жовтень – 

березень 

 

 

 

 

 

 

березень 

 

 

 

 

 

березень 

 

  

 

 

директор, 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь – 

методист 

 

вихователь – 

методист 

 

 

секретар 

атестаційної 

комісії 

 

секретар 

атестаційної 

комісії 

 

атестаційна 

комісія 

 

 

 

 

 

 

педагоги 

 

 

директор НВК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. 

 
 

9. 

 

 

 

 

10. 

 батьками. 
 

Провести творчі звіти педагогів, які 

атестуються. 

 

Ознайомити членів педагогічного 

колективу  та педагогів з 

характеристиками діяльності педагогів, 

що атестуються. 

 

Видати наказ  про підсумки проведення 

атестації та довести його до відома 

працівників, які атестуються та 

колективу.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

лютий 

 

 

березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.9. Робота методичного кабінету 
 

№ 

п\п 
Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1. 

 

 

 

 

Продовжити підпорядковувати роботу 

методичного кабінету відповідно до наказу 

МОН України №372 від 16.04.208року «Про 

затвердження  Примірного положення про 

методичний кабінет закладу дошкільної 

освіти». 

Упродовж року 

 

 

 

вихователь-

методист  

 

 

 

2.

   

 

  . 

 Підготувати та оформити: 

 Списки педагогічних кадрів.  

 Списки педагогів, які підлягають атестації. 

 Списки педагогів, що будуть відвідувати 

міські форми методичної роботи;  

 Списки педагогів, що потребують 

курсової підготовки.  

 Довідку про стан готовності дошкільного 

підрозділу  до нового навчального року.  

 План підготовки до засідання педагогічної 

ради.  

 Проекти наказів згідно Плану. 

 Узагальнені матеріали проведених 

виставок: - виставки «Зимовий вернісаж» ; 

 - виставки «Великодня писанка»;  

 Результати моніторингу охоплення дітей 

гуртковою роботою. 

 Результати моніторингу якості дошкільної 

освіти.  

 Аналіз методичної роботи. 

 Аналітичні довідки аналізу та вивчення 

освітньо - виховної роботи 

 

Вересень 

Вересень 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 
серпень, листопад, 

лютий , травень 

згідно плану 

грудень,  

 

квітень 

квітень 

 

травень 

січень, травень 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь - 

методист 

 

3.  Виписати періодичну педагогічну пресу та 

вести картотеку методичних посібників та 

періодичної педагогічної преси. 
протягом року 

вихователь-

методист 

педагоги 

 

4.  Скласти  режим дня та сітку занять для всіх 

вікових груп, враховуючи завдання 

освітньої програми «Дитини»,  «Впевнений 

старт»  та вікові навантаження 

вересень 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Розробити методичні рекомендації 

«Колективне сюжетоскладання» 

(підготувати методичні рекомендації, як 

навчити дітей дошкільного віку 

колективного сюжетоскладання (за 

методикою Н. Гавриш); розширити знання 

педагогів з теорії методики розвитку 

мовлення. 

 

жовтень 
 вихователь - 

методист 

 

6.  Підготувати матеріали щодо 

діагностування педагогів на визначення 

спроможності до самоосвіти, саморозвитку 

та визначення напрямку методичної 

допомоги. 

вересень  

 

 

вихователь-

методист 

 

  

 

     7.  Привести у відповідність до змісту освітніх 

програм «Дитина», «Впевнений старт» 

оцінні картки для проведення моніторингу 

знань, умінь та навичок  дітей дошкільного 

віку. 

І раз в квартал 
вихователь-

методист  

 

     



8.  Поповнити картотеку передового 

педагогічного досвіду. 
протягом року 

вихователь-

методист 

 

 

9.    Рівень комунікативної компетентності 

педагога (тест/анкетування) 

  

протягом  року 

директор 

вихователь-

методист 

 

 

11. Поновити, згідно річного плану, стенд 

«Готуємось до атестації». 

жовтень  творча група  

12. 

  

 Систематизувати матеріали атестації  

педагогічних працівників. 

  

 лютий 

 

 

вихователь-

методист  

 

 

13. Продовжити ведення картотеки публікацій 

періодичних освітянських видань. 

 

протягом року 
вихователь-

методист  

 

14.  Систематизувати матеріали проведення 

колективних переглядів та заходів під час 

декади педагогічної майстерності молодих 

педагогів. 

 

 

квітень 

 

 

 

 

 

 

вихователь-

методист  

 

 

 

 

 

 

15. Систематизувати  матеріали педрад Протягом року 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

16.   Розробити плани роботи до тематичних 

тижнів. 

Протягом року 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

 

17. Організувати «Тиждень педагогічної 

майстерності»  

Згідно плану 

атестації 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

18. Розробити та погодити план співпраці 

дошкільного підрозділу з шкільним 

підрозділом закладу. 

 

 

Вересень 

  

Вихователь – 

методист 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.10.  Діагностика, моніторингові 

дослідження 

№ 

п/п 
Зміст роботи Термін 

Відповідальни

й 

  

 

Примітк

а 

1. 

 

 

 

 
2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діагностика професійної компетентності 

педагогів з проблемних питань у 

відповідності до пріоритетних напрямків 

роботи. 

 

 Моніторинг рівня    знань, умінь та навичок 

дітей дошкільного віку. 

 

 

 

Моніторинг оцінювання  безпечності та 

відповідності освітнього середовища    

потребам дітей дошкільного віку  

 ( моніторинг,  аналітичний звіт) 

 

Моніторинг вивчення стану готовності дітей 

старшого дошкільного віку до навчання в 

школі (до педради) 

 

 

Моніторинг  компетентностей дітей з 

особливими освітніми потребами.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень, 

листопад, 

Лютий 

  

 

 вересень,   

травень (з-й 

тиждень 

місяця) 

вересень 

 

березень - 

квітень 

 

 

 

травень 

 

  

 

 

грудень, 

травень 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователь - 

методист 
 

 

 

 

вихователь – 

методист 

 
 

 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     IV. Адміністративно – господарська діяльність 
 

№ 

п\п 
Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

4.1.  Зміцнення матеріально – технічної бази та 

створення предметно – просторового розвивального 

середовища 
1. Здійснювати комплектування  дошкільного 

підрозділу кадрами згідно штатного розкладу на 

2021/2022навчальний рік. 

 

серпень  

вересень  

 

 

 

 

директор НВК, 

вихователь - 

методист 

 

 

 

2. Здійснити комплектування груп відповідно до 

віку дітей. 

 

 

 серпень 

 

 

 

вихователь – 

методист 

 

 

 

3. Перевіритёи готовність груп до нового 

навчального року. серпень 
директор НВК, 

вихователь - 

методист 

 

4. Скласти графік роботи працівників дошкільного 

підрозділу та графік внутрішнього контролю. вересень  

директор НВК 

вихователь - 

методист 

 

5. Контролювати виконання посадових обов’язків 

та дотримання правил внутрішнього трудового 

розпорядку персоналом дошкільного підрозділу. 
постійно  

директор НВК 

вихователь - 

методист      

            І   

6. Систематично перевіряти дотримання правил 

техніки безпеки працівниками  закладу. постійно  
директор НВК 

вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

7. Постійно проводити вступний,  первинний та 

повторний інструктажі, та інструктажі з техніки 

безпеки та охорони праці. 

постійно  
вихователь - 

методист 

 

8. 

 

 

Здійснювати контроль за економією 

електроенергії, води та інших ресурсів. постійно  

вихователь - 

методист 

працівники 

 

9. Організувати рейди по благоустрою території: 

Городи; 

Квітники; 

Майданчики. 

постійно  

вихователь  

-методист 

медсестра 

завгосп  

 

10. Підготовка навчально – виховного  закладу до 

осінньо - зимового  та оздоровчого періоду  

     

 жовтень 

травень 

 

 

 

директор НВК 

вихователь - 

методист  

завгосп 

 

 

 

 

 11. Організація весняних робіт на території 

навчально – виховного закладу (підрізання 

дерев та кущів, скошування трави) 
    квітень 

вихователь - 

методист  

завгосп 

 

12. Організація літніх оздоровчих заходів в 

дошкільному підрозділі: 

- ремонт та фарбування обладнання на території 

закладу; 

- завезення піску на дитячі майданчики. 

 травень 

  вихователь – 

методист, 

вихователі, 

завгосп, 

батьківський 

комітет 

 

 

13.  Придбання медикаментів. за 

графіком 

вихователь - 

методист 

 

 



14. Проведення повірки вогнегасників 
за планом 

вихователь - 

методист 

 

 

15. Забезпечити своєчасне проходження 

працівниками дошкільного підрозділу 

медичного обстеження. 

вересень, 

березень 

вихователь – 

методист,  

ст. медсестра 

 

 

16. Здійснити ревізію технічного стану ігрового  та 

спортивного  обладнання на майданчиках 

 Березень, 

вересень 

 

вихователь – 

методист 

 

 

План, акти 

обстеження 

17.  Здійснювати щоденний контроль за внесенням 

даних   до системи енергетичного менеджменту 

та енергомоніторингу щодо споживання 

паливноенергетичного споживання 

 

 

 

 

  Протягом 

року 

 

 

  

 Директор, 

завгосп 

 

 

18. Контролювати роботу кухарів: 

 - закладку продуктів харчування; 

 - технологію приготування страв; 

 - якість приготування страв;  

- відповідність норм видачі порцій на групи; 

 - дотримання санітарногігієнічних вимог при 

обробці продуктів харчування;  

- дотримання термінів реалізації вхідного 

контрою якості продукті; 

 - виконання інструкцій по ТБ та з ОП при 

роботі з технологічним обладнанням. 

 

Два рази на 

місяць 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

Графік 

контролю 

19.  Контролювати роботу помічників вихователів 

щодо виконання своїх посадових обов’язків. 
 постійно 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

Графік 

конторолю 

20. Вчасно поповнювати  заклад засобами 

індивідуального захисту, рідким милом , 

антисептичними засобами, твердим та м `яким 

інвентарем у відповідності до затвердженого 

кошторису за рахунок бюджетних і 

позабюджетних коштів. 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, 

завгосп 

 

 

 

 

 

 

 

Заявки, 

рахунки 

21.   Контролювати роботу завгоспа:  

- за економнним використання миючих та 

дезінфікуючих засобів;  

- за своєчасним ремонтом меблів, ігрового 

обладнання на майданчиках, сантехнічного та 

технологічного обладнання; 

 - за виконанням режиму економії води та 

електроенергії, тепла; 

 - за своєчасною підготовкою системи опалення 

до опалювального сезону;  

-здійсненням вимірів опори ізоляції 

електрообладнання;  

- за дотриманням вимог щодо утримання 

території та приміщень закладу; 

 - за своєчасним поданням показників 

теплоенергії, електроенергії, лічильників 

гарячого та холодного водопостачання;  

- за виконанням розпоряджень  

 

Держпродспоживслужби. 

 Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завгосп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік 

контролю 



22. Контролювати роботу медичних сестер: 

 - за веденням журналів бракеражу ГП та 

журналу бракеражу СП;  

- за веденням медичної документації;  

- за своєчасним придбанням медикаментів та 

дотримання термінів використання;  

- за своєчасним обстеженням дітей, 

проведенням щеплень;  

- за аналізом захворювання;  

- за своєчасним проходженням медогляду 

працівниками  закладу. 

 

 

 

 

 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь – 

методист, 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік 

контролю 

23. Контролювати роботу машиніста з прання 

білизни:  

- наявність та дотримання графіку зміни 

білизни, якість прання; 

 - дотримання норм витрат миючих засобів;  

- збереження обладнання;  

- виконання інструкцій з ТБ та ОП при роботі з 

технологічним обладнанням. 

 

Постійно 

 

 

 

 

Директор, 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

Графік 

контролю 

24. Регулярно здійснювати ревізію та контроль 

стану ігрового обладнання, дитячих меблів, 

санітарно-технічного обладнання, 

теплотехнічного, енерго-технічного та 

технологічного обладнанн 

щомісяця завгосп 

 

25. Забезпечити своєчасне проходження медичного 

огляду працівниками закладу. 
Відповідно 

графіку 

Директор  

ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Охорона праці 
 

№ 

з/п 

 

   Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Форма 

виконання 

 

Відповідальний  

Примітка  

 Організаційно – педагогічні заходи 
1. Проводити інструктажі з 

працівниками дошкільного 

підрозділу : 

- вступний інструктаж; 

 

- первинний інструктаж на 

робочому місці; 

 

 

- повторний інструктаж; 

 

 

 

- позаплановий інструктаж 

 

 

- інструктаж щодо заходів 

пожежної безпеки та дій на 

випадок виникнення пожежі 

під особистий підпис у 

журналі всіх працівників. 

При вступі на 

роботу 

 

 

 

До початку 

виконання 

роботи 

 

Раз на пів 

року 

 

 

  За 

необхідністю 

 

Раз у півріччя 

  Журнал 

реєстрації 

вступного 

інструктажу; 

 

Журнал 

реєстрації 

інструктажу; 

 

Журнал 

реєстрації 

інструктажу; 

 

 

 

 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів 

з пожежної 

безпеки 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

Вихователь - 

методист 

 

2. Видати накази: 

- наказ про заходи безпеки 

під час проведення 

Новорічних свят; 

 

- наказ про організацію 

роботи з охорони праці; 

 

- наказ про створення 

пожежно – технічної комісії 

закладу; 

 

-наказ про призначення 

відповідального за 

протипожежний стан та 

охорону праці в закладі; 

 

- наказ про призначення 

відповідального за стан 

теплового господарства; 

 

- наказ про призначення 

відповідального за 

електричне господарство;  

 

- наказ про створення комісії 

з контролю за економією 

електроенергії та води; 

 

Грудень 

 

 

 

Січень   

 

 

Січень  

 

 

 

 

Січень  

 

 

 

Січень  

 

 

 

Січень  

 

 

 

Січень  

 

 

 

Книга 

наказів 

 

Вихователь - 

методист 

 



 

- наказ про виконання 

санітарно – гігієнічного 

режиму; 

 

- підсумковий наказ про 

виконання колективного 

договору, планів роботи з 

охорони праці за рік та 

завдання на наступний 

календарний рік 

 

Січень 

 

 

 

 

До 

15.01.2022р  

3. Наказ про проведення 

Тижня охорони праці. 

Квітень   наказ  Директор   

4. Інформація про виконання 

приписів інспектуючих 

органів, які були отримані 

протягом року. 

В міру 

надходження 

 

 Приписи   

 

Директор  

 

5. Акти прочистки 

вентиляційних каналів, 

технічних звітів по замірам 

опору ізоляції. 

 

серпень 

 

Акти  

 

Завгосп  

 

6. Акт готовності закладу до 

навчального року. 

Серпень  Акт  Директор   

7. Провести обстеження 

протипожежного стану 

будівель, первинних засобів 

пожежогасіння, 

випробування та 

перезарядка вогнегасників. 

 

Квітень - 

серпень 

 

Акт  

Завгосп   

8. Забезпечити  виконання 

вимог Санітарного 

регламенту дошкільних 

закладів 

Постійно   Директор 

завгосп 

 

9. Скласти акти – дозволи на 

експлуатацію:  

спортивного обладнання, 

стану електрообладнання; 

технічного стану будівлі; 

наявності люків на 

колодязях; 

обладнання на майданчиках. 

 

 

Серпень  

 

 

Акти - 

дозволи 

 

Завгосп, 

Комісія з 

охорони праці 

 

10. Здійснювати аналіз 

проходження медичних 

оглядів. 

 1 раз на 

місяць 

Медичні 

книжки 

Старша 

медсестра 

 

11. Поповнити матеріали 

куточків з охорони праці, 

протипожежної безпеки, 

цивільної оборони 

Протягом 

року 

Методичні 

матеріали 

Завгосп, 

вихователь - 

методист 

 

12 Провести агітаційно – 

роз’яснювальну роботу з 

батьками щодо поведінки у 

зимовий та літній період під 

час свят та відпусток. 

Грудень, 

травень 

Методичні 

матеріали 

Вихователь – 

методист, 

вихователі 

 



13. Скласти наказ, спланувати 

заходи Тижня  цивільного 

захисту та тижня з основ 

безпеки життєдіяльності 

дитини. 

Квітень  Наказ, 

методичні 

поради 

Вихователь – 

методист, 

директор 

 

14. Провести Тиждень  

цивільного захисту та тижня 

з основ безпеки 

життєдіяльності дитини. 

2 тиждень  

травня 

Методичні 

матеріали 

Вихователь – 

методист, 

вихователі 

 

15. Скласти наказ, спланувати 

заходи Тижня пожежної 

безпеки 

2 тиждень 

квітня 

Методичні 

матеріали 

Вихователь – 

методист, 

вихователі 

 

16. Оновити документацію з 

питань охорони праці. 

серпень  Директор   

17. Провести збори трудового 

колективу про виконання 

угоди з охорони праці і 

оформити відповідний акт 

Січень  Протокол  директор  

 Контроль за охороною праці та дотримання техніки безпеки 
1.  Контроль за дотриманням 

правил охорони праці 

працівниками дошкільного 

підрозділу 

 1 раз на 

місяць 

 Вихователь – 

методист, 

директор 

 

2. Контроль за виконанням 

приписів  

За потребою  Директор   

3. Контроль за дотриманням 

правил пожежної безпеки 

1 раз на 

місяць 

 Директор   

4. Контроль за проведенням та 

реєстрацією інструктажів з 

охорони праці, безпеки 

життєдіяльності , пожежної 

та електронебезпеки. 

Вересень, 

грудень, 

березень,  

 Вихователь - 

методист 

 

5. Контроль за веденням 

документації з охорони 

праці 

щоквартально Протокол 

наради при 

директорові 

Директор   

6. Виконання проведення 

адміністративно -  

громадського контролю за 

станом з охорони праці. 

Щомісячно   Директор   

7. Контроль за доглядом 

евакуаційних шляхів. 

лютий  Директор   

8. Контроль за проходженням 

медогляду працівниками. 

Вересень, 

березень  

 Ст. медсестра  

9. Контроль за проведенням: 

дня охорони праці, Тижня 

безпеки дитини 

Квітень, 

травень 

 Директор   

10. Контроль за підготовкою 

закладу до літнього періоду. 

травень  Директор   

11. Контроль за виконанням 

вимог охорони праці при 

виконанні ремонтних робіт 

Червень - 

серпень 

 Директор, 

завгосп 

 

12. Здійснювати 

адміністративно – 

щоденно Акти 

перевірок 

  



громадський контроль за 

станом з охорони праці 

13. Контролювати використання 

засобів індивідуального 

захисту учасниками 

навчально – виховного 

процесу 

щомісяця  Завгосп   

      

 

4.3. Охорона життя та безпека життєдіяльності 
 

 

№ 

з/п 

 

   Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Форма 

виконання 

 

Відповідальний  

Примітка  

 Робота щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму 
1. Видати накази: 

-«Про організацію роботи 

щодо запобігання всіх 

випадків дитячого 

травматизму : 

- осінній період 

- зимовий період 

- весняний період 

- в літній період 

 

 

 

 

 

Серпень 

Листопад 

Лютий 

травень 

 

 

Книга 

наказів 

 

 

директор 

 

2. Про організацію та 

проведення Тижня безпеки 

дитини 

Жовтень 

квітень 

Книга 

наказів 

 

Директор  

 

3. Про підсумки роботи Тижня 

безпеки дитини 

Жовтень 

квітень 

Книга 

наказів 

Директор   

4. Про підсумки роботи 

закладу щодо запобігання 

всіх випадків дитячого 

травматизму. 

 

травень 

 

Книга 

наказів 

 

Директор  

 

5. Про організацію відпочинку 

та оздоровлення дітей в 

літній період 

 

Травень  

Книга 

наказів 

 

Директор  

 

6. Про організацію екскурсій з 

дітьми  

За планом   Книга 

наказів 

Директор   

7. Про затвердження складу 

комісії  з розслідування 

нещасних випадків з дітьми. 

За 

виявленням     

Книга 

наказів 

 

Директор  

 

8. Проводити аналіз 

статистичних даних: 

щодо травмування дітей під 

час навчально – виховного  

процесу, щодо травмування 

дітей в позаурочний  час.  

Вересень, 

грудень, 

березень, 

червень 

 

Звіт  

 

Директор  

 

9. Здійснювати інструктажі з 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально – 

виховного процесу. 

1 раз в 6 

місяців 

Журнал 

реєстрації 

інструктажів 

Вихователь - 

методист 

 

10. Стежити за неухильним 

виконанням інструкцій з 

постійно  Вихователь - 

методист 

 



охорони життя і здоров’я 

дітей у закладі 

11. Розробити план підготовки 

до проведення Тижня 

безпеки дитини. 

Жовтень, 

березень 

План  Вихователь - 

методист 

 

12. Провести консультацію з 

педагогами щодо 

проведення Тижня безпеки 

дитини. 

Жовтень, 

березень 

 

консультація 

 

Вихователь - 

методист 

 

13. Оформити наочність до 

Тижня безпеки дитини  

Листопад , 

квітень 

наочність вихователі  

14. Провести Тиждень безпеки 

дитини 

Листопад 

квітень 

План заходів Вихователь – 

методист, 

вихователі 

 

15. Організувати контроль за 

проведенням  Тижня  

безпеки життєдіяльності. 

Листопад, 

квітень  

 Вихователь - 

методист 

 

16. Оновити ширми, папки – 

пересувки, рекомендації в 

куточках для батьків, 

рекомендації на сайті для 

батьків з профілактики 

попередження дитячого 

травматизму. 

 

Раз в місяць 

 

рекомендації 

 

Вихователі, 

вихователь - 

методист 

 

17. Організувати зустрічі з 

органами ДАІ та  ДСНС 

Протягом 

року 

План  Вихователь - 

методист 

 

 

4.4.   Пожежна безпека 

 
№ 

з/п 

 

   Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Форма 

виконання 

 

Відповідальний  

Примітка  

1. Ознайомити учасників 

навчально – виховного 

процесу із законом України 

«Про пожежну безпеку» 

Вересень   

Інформація  

 

Вихователь - 

методист 

 

2. Проводити огляд приміщень, 

території  щодо дотримання 

протипожежного режиму 

1 раз в 

квартал 

Акт   

Вихователь – 

методист, 

завгосп 

 

3. Оформити куточок із 

пожежної безпеки. 

Вересень  Огляд  Вихователь - 

методист 

 

4. Затвердити план евакуації на 

випадок виникнення пожежі 

Вересень  План  Директор   

5. Розглядати питання про 

пожежну безпеку на нарадах 

при  директорові. 

1 раз в 

квартал 

Нарада при 

директорові  

Директор   

6. Переглянути та доповнити 

Інструкцію для працівників 

охорони (сторожів) із правил 

пожежної безпеки 

відповідно до вимог п.3.11 

 

Вересень  

 

Інструктаж  

Директор,  

Вихователь - 

методист 

 



Правил пожежної безпеки 

України 

7. Проводити заняття для 

вихователів із питань 

навчання дітей вимог 

пожежної безпеки 

Протягом 

року 

 

 Заняття  

 

Вихователь - 

методист 

 

8. Організувати виставку 

малюнків на тему : 

«Обережно! Вогонь» (робота 

дітей спільно з батьками) 

 

квітень 

 

Виставка  

Вихователі, 

 

Вихователь - 

методист 

 

9. Видати наказ про 

проведення  Тижня 

пожежної безпеки «З вогнем  

не жартуй!» 

квітень  Наказ   

Вихователь - 

методист 

 

10. Організувати контроль за 

проведенням  Тижня 

пожежної безпеки. 

квітень Інформація, 

рекомендації 

Вихователь - 

методист 

 

11. Провести Тиждень пожежної 

безпеки «З вогнем  не 

жартуй!» 

 План    

 

 

 

 

 

4.5.  Санітарно – просвітницька робота 
 1. Проведення бесід, лекцій, 

розміщення інформації про 

необхідність дотримання 

респіраторної гігієни та етикету 

кашлю для батьків вихованців 

та працівників закладу 

постійно  
Ст.медсестра 

Лікар  
 

 2. Проведення консультацій (для 

педагогічних працівників та 

обслуговуючого персоналу) 

 

 

Вересень 

 

 
Ст. медсестра  

   

3. 
Протиепідемічні заходи у 

закладі на період карантину у 

зв’язку з поширенням корона 

вірусної хвороби (COVID -19) 

 

 

Жовтень 

 

 

 

Ст. медсестра 

Лікар  
 

 4. • Вимоги щодо організації 

освітнього процесу в умовах 

карантину у зв’язку з 

поширенням корона вірусної 

хвороби (COVID - 19) 

 

Листопад 

  

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Лікар  
 

5. Про ГРИП, ГРВІ, COVID -19: 

як розрізнити грудень  Ст. медсестра  

6. • Профілактика ентеробіозу.  

  
Січень   

Ст. медсестра 

Лікар  
 

7. •Як зміни клімату 

впливатимуть на здоров’я: 

прогнози ВООЗ 

 Березень  
Ст. медсестра 

Лікар  
 

8.   Про порушення в організації 

харчування дошкільників: як 

никнути 

Лютий 

 

 

 

Ст. медсестра 

Лікар  
 



9.  Про ботулізм: характеристика 

захворювання, причини, 

симптоми, діагностика, 

лікування, профілактика  

 березень 

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Лікар  
 

10.  Про сальмонельоз: 

характеристика захворювання, 

причини, симптоми, 

діагностика, лікування, 

профілактика  

 

 Квітень 

 

 

 

Ст. медсестра 

Лікар  
 

11. Про перелік протипоказань та 

застережень до проведення 

профілактичних щеплень 

 Травень  

 

 

 

 

Ст. медсестра 

Лікар  
 

12.  Перша долікарська допомога 

дітям-алергікам при укусах 

комарів, мокреців, інших 

дрібних комах 

Червень  
 

 

Ст. медсестра 

Лікар  
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    V.Організаційно – педагогічна діяльність 

                  5.1. Робота з батьками. 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

Загальні батьківські збори 

 

1 
    

* Пріоритетні напрямки роботи дошкільного 

підрозділу на 2021/2022 н.р. 

Організація роботи закладу освіти щодо 

створення комфортних умов перебування дітей 

у закладі. 

* Організація повноцінного харчування дітей в 

умовах освітнього закладу. 

* Попередження дитячого травматизму. 

* Роль сім’ї у вихованні в дітей доброти та 

толерантності. 

*Вибори членів батьківського комітету 

  

 

Вересень 

 

Вихователь - 

методист 

 

 

2. 

*Вимоги до організації режиму дня та 

харчування дитини дошкільного віку в літній 

оздоровчий період. 

* Здоров’я дитини – безпека 

родини.(загартування) 

* Взаємодія батьків та педагогічного колективу 

закладу у роботі з попередження дитячого 

травматизму, охорони життя та здоров’я дітей 

(інструктаж на літній період). 

 * Комунікативна гра, як засіб розвитку 

мовлення та культури спілкування дітей 

дошкільного віку. 

* Попередження насильства . захист прав 

дитини від усіх форм насильства. 

* Звіт голови батьківського комітету. 

 

Квітень  

 

Вихователь - 

методист 

 

2 1.Звіт керівника ДНЗ перед колективом та 

громадськістю. 

2.Інформація про діяльність батьківського 

комітету. 

3.Різне 

 

Травень 

 

Директор  
 

  Активні фоми роботи з батьками 
1. День відкритих дверей 

*перегляд інтегрованих занять в усіх групах: 

* ознайомлення з системою роботи вчителя 

логопеда та практичного психолога; 

* перегляд занять у музичних керівників; 

* ознайомлення з роботою керівника гуртка 

англійської мови. 

 

жовтень 

Вихователь – 

методист, 

педагоги 

 

2. Практичний семінар «Здоров’я – яке воно?» листопад Вихователь – 

методист 

переддошкі

льні групи 

3. Тренінг для батьків «Комунікативна дитини. 

Яка вона  » 

січень Вихователь - 

методист 

 молодші 

групи 



4.  Тренінг для батьків « Толерантність як 

принцип взаємодії між людьми». 

лютий Вихователь – 

методист, 

вихователі 

Середні 

групи 

5.  Дискусія «  Виховуємо майбутнього школяра»; 

труднощі в опануванні знань (причини та 

шляхи подолання) 

 квітень Вихователь – 

методист, 

вихователі 

Старші 

групи 

 Консультації  для батьків 

1. Поради як зберегти здоров’я дитини. вересень вихователі  

2. Як активізувати мовлення дитини.  

 

лютий вихователі  

 

 

3. Що таке «булінг»та чому про нього треба знати 

всім батькам! 

листопад практичний 

психолог 

 

4. Капризи та впертість дітлахів. 

 

грудень Практичний 

психолог 

 

5. Виховання культурно – гігієнічних навичок та 

самостійності у дітей дошкільного віку – 

запорука здоров’я 

жовтень вихователі  

6. Роль авторитету батьків в вихованні культури 

поведінки дошкільника. 

січень Вихователі   

7. Відповідальність формуємо змалку. Правова 

освіта для батьків та дітей. 

грудень Вихователі   

8. Оздоровлення та харчування дітей в літній 

період. 

травень Вихователі   

9. Літній відпочинок дітей. Поради батькам. червень Вихователі   

                                             Групові батьківські збори 
Переддошкільні групи 

1 1.Проблеми адаптації дитини до умов закладу.   

2. «Я сам!» - умови розвитку дитини в період 

кризи трьох років. 

3. Прищеплення культурно – гігієнічних 

навичок та навичок самостійності дітям 

раннього віку. 

4. Завдання і зміст освітнього процесу на рік. 

4. Вибори батьківського комітету групи. 

 

 

Вересень  

 

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 

2 1.Сензитивний розвиток дітей. Криза 3-х років 

життя. 

2.Розвиток мовлення дітей раннього віку – 

важлива умова їхнього розумового розвитку. 

3. Підготовка до літнього оздоровлення дітей. 

4. «Наші досягнення за навчальний рік» 

(презентація досягнень) 

5.Підведення підсумків освітнього процесу в 

групі (звіт про роботу батьківського комітету). 

 

 

 

Квітень 

 

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 

                                                              Молодші групи 
1    

1. Особливості розвитку дитини 4 року 

життя. 

2.  Завдання і зміст освітнього процесу на 

навчальний рік.. 

Вересень   

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 



3.  Інструктаж батькам з БЖД на  осінній 

період. 

4. Роль гри у розвитку і вихованні дитини. 

5.  Вибори батьківського комітету групи. 

6. Анкетування: уточнення адреси проживання, 

номерів телефонів. 
 

2 1.  Мовленнєвий розвиток – головна умова 

розумового розвитку 

2. Забезпечення безпеки життєдіяльності дітей 

вдома. 

3.Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і 

здоров’я, безпека їх життєдіяльності.( 

Інструктаж батькам з БЖД на  літній період.). 

4. Підготовка до літнього оздоровлення. 

5. «Наші досягнення за навчальний рік» 

(презентація досягнень) 

6.Підведення підсумків освітнього процесу в 

групі (звіт про роботу батьківського комітету). 

 

 

 

Квітень 

 

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 

  Середні групи 
1 1.Особливості розвитку дитини 5 року життя. 

2. Завдання освітнього процесу в групі 5 року 

життя. 

3. Роль гри у розвитку дитини. 

4. «Ефективність виховання без покарань». Про 

недопущення жорстокості по відношенн. До 

дітей. 

5.Інструктаж батькам з БЖД на  осінній період. 

6. Вибори батьківського комітету групи. 

  

 

 

Вересень 

 

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 

2   

1. Роль дорослих у комунікативно – 

мовленнєвому розвитку дошкільника. 

2. Сім’я – перша школа  морального зростання 

дитини. 

3.Оздоровлення дітей влітку, охорона життя і 

здоров’я, безпека їх життєдіяльності. 

( Інструктаж батькам з БЖД на  літній період). 

5. «Наші досягнення за навчальний рік» 

(презентація досягнень) 

6.Підведення підсумків освітнього процесу 

(звіт про роботу батьківського комітету). 

 

 

 

Квітень 

 

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 

Старші групи 

1  1. Особливості розвитку дитини шестирічного 

віку та завдання виховання і навчання 

1.   Єдність вимог дорослих до дитини – 

необхідна умова всебічного розвитку і 

виховання. 

3.Інструктаж батькам з БЖД на  осінній період. 

4. Вибори батьківського комітету групи. 

5. Анкетування: уточнення адреси проживання, 

номерів телефонів. 

 

 

 

Вересень 

 

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 



 

2 

  

1.  Мовленнєва компетентність дітей і її 

значення для подальшої успішності дитини 

2. Формування різнобічно – розвинутої, 

духовно багатої, оптимістично та патріотично 

налаштованої особистості. 

3. Критерії готовності дитини до вступу у 

школу. 

4. Рекомендації батькам першокласника на 

1вересня. 

5. Охорона життя і здоров’я дітей влітку. 

(Інструктаж батькам з БЖД на  літній період. 

6.Звіт про роботу батьківського комітету. 

(Інструктаж батькам з БЖД на  літній період. 

 

 

 

 

Квітень 

 

 

 

вихователі,  

вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



VI.Внутрішня система оцінювання якості освітньої 

діяльності 

6.1.Вивчення стану організації освітнього процесу 

  
№ Напрям контролю та 

його зміст 

Вид контролю Форма 

підведення 

підсумків, де 

заслуховується 

Термін 

проведення 

Відповідальн

і 

Примі

т 

ка 

1. Моніторинг якості освітнього процесу  

Комплексне вивчення 
1.  Стан організації 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку (4-й 

рік) в групі  «А», «Б», 

«В» за освітньою 

програмою для дітей від 

2 до 7 років «Дитина» 

та «Впевнений старт» 

  

комплексний Довідка, наказ, 

методичні 

рекомендації 

  

 

 

Квітень  

Вихователь 

– методист 

Практичний 

психолог, 

директор 

 

2.  Соціально-психологічна 

та емоційно-вольова 

готовність старших 

дошкільників до 

навчання в школі (до 

педагогічної ради) 

 

комплексний 

 

Довідка, 

рекомендації 

 

Січень, 

травень 

 

Практичний 

психолог 

 

3. Моніторинг якості 

досягнень  дітьми  з 

особливими освітніми 

потребами. 

комплексний  Довідка, 

рекомендації 

 березень Вихователь - 

методист 

 

Тематичний контроль 
 

 

1

1

. 

Стан роботи з розвитку 

зв’язного мовлення дітей  

дошкільного віку   

тематичний Довідка 

до педради №3
  

Лютий  Вихователь - 

методист 

 

  Стан організації ігрової 

діяльності, спрямованої 

на розвиток соціально – 

моральних якостей дітей 

 

тематичний Довідка до 

педради №2 

листопад Вихователь - 

методист 

 

 Готовність груп до 

нового навчального року 

(до наради при 

завідувачі) 

Тематичний  До наради при 

директорові 

Вересень  Вихователь - 

методист 

 

 Оперативний, попереджувальний та вибірковий контроль 
 Стан перспективного та 

календарного 

планування освітньої 

діяльності 

Опературний  Інформація, 

рекомендації 

  Листопад, 

лютий, 

квітень 

Вихователь - 

методист 

 



 Організація та 

проведення прогулянок 

Попереджува

льний   

Інформація до 

педгодини 

вересень   

  3. Стан готовність 

педагогів до робочого 

дня 

попереджу- 

вальний 

  інформація до 

наради при 

директорові 

 Листопад  Вихователь 

–методист 

 

4.  Організація та 

проведення гурткової 

роботи 

   поточний   Інформація 

до  педгодини 

 Листопад  Вихователь -

методист 

 

5.  Стан організаціі та 

проведення свят та 

розваг  в закладі 

 Поточний  Інформація, 

рекомендації 

 Жовтень 

Березень  

Грудень 

Травень    

 

Вихователь 

–методист 

 

6. Стан організації 

рухливих ігор на 

свіжому повітрі та 

забезпеченням 

атрибутами для них 

Оперативний  Інформація, 

рекомендації 

листопад  

Вихователь - 

методист 

 

7.  Стан ведення ділової 

документації у всіх 

структурних підрозділах 

відповідно Примірної 

інструкції з діловодства. 

Оглядовий    Інформація 

Наказ за 

необхідністю 

 

 Жовтень,  

березень    

Вихователь 

–методист,  

директор 

 

8.  Стан організації роботи 

з батьками 

Оперативний  Інформація, 

рекомендації 

Листопад, 

Травень   

Вихователь - 

методист 

 

9. Стан своєчасного 

внесення батьками плати 

за харчування дітей 

Оперативний   Інформація  до 

народи при 

директорові 

 1 раз в 

місяць 

 Вихователь 

- методист 

 

10. Вивчення системи 

роботи педагогів, що 

атестуються 

 

Епізодич- 

ний 

Інформація до 

засідання 

атестаційної 

комісії 

 

Жовтень -  

лютий 

Атестацій-на 

комісія 

 

11.  Стан дотримання 

санітарно – гігієнічного 

режиму 

  

Оперативний  

 Інформація 

 до  наради при 

директорові 

 

Вересень,  

Листопад  

Січень, 

Березень, 

травень  

Вихователь 

– методист 

 

12. Стан організації 

сприятливих умов для 

адаптації дітей   

оперативний Інформація, 

рекомендації 

Молодші групи, 

переддошкільні 

групи до наради 

жовтень Вихователь - 

методист 

 

13. Стан організації та 

проведення Тижня 

безпеки. 

Оперативний  Інформація, 

рекомендація 

квітень Вихователь - 

методист 

 

14.  Стан роботи з 

профілактики дитячого 

травматизму (до наради 

при завідуючій) 

Оперативний  Інформація, 

рекомендації 

березень Вихователь - 

методист 

 

15.   Стан формування 

культурно – гігієнічних 

навичок у дітей 

Оперативний Іформація до 

виробничої 

наради   

грудень 

 березень 

червень 

Вихователь - 

методист 

 



16.  Дотримання режиму дня 

, організація та 

проведення прогулянок 

 Оперативний   Інформація до 

педгодини 

Жовтень  

Грудень  

 Травень  

Вихователь 

– методист, 

старша 

медсестра 

 

17. Аналіз відвідування 

дітей за 2021/2022 н.р. 

 

Оперативний Інформація  

наради  

 

Травень 

Вихователь - 

методист  

 

18.  Стан підготовки до 

літнього оздоровчого 

періоду 

  оперативний  

  

 Інформація до  

виробничої 

наради 

 Травень   Директор, 

вихователь - 

методист 

 

19.  Організація та методика 

проведення за 

гартувальних заходів, їх 

раціональне 

поєднання (оглядово-

оперативна, до відома 

оглядовий Інформація, 

рекомендації 

 Раз у 

квартал  

Вихователь - 

методист 

 

20. Підготовка до літнього 

оздоровчого 

періоду (оглядова, до 

наради при завідувачі) 

оглядовий Інформація, 

рекомендації 

Травень  Вихователь - 

методист 

 

21 Організація та 

проведення ранкової 

гімнастики, гігієнічної 

гімнастики (оглядово-

оперативна, до 

методичної години) 

вибірковий  Інформація, 

рекомендації 

Протягом 

року 

Вихователь - 

методист 

 

Оперативний контроль  із питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, медичного обслуговування, організації харчування  
1.   Стан дотримання 

санітарногігієнічних 

вимог до утримання 

приміщень 

(оглядовооперативний 

контроль, до наради при 

завідуючій). 

оперативний  Інформація,  вересень Вихователь - 

методист 

 

2. Стан дотримання 

протиепідемічних 

заходів на період 

карантину(оглядовоопер

ативний контроль, до 

наради при завідуючій). 

оперативний  Інформація за 

необхідності 

постійно Вихователь - 

методист 

 

3. Стан організації 

провітрювання групових 

приміщень, вологе 

прибирання з 

використання деззасобів 

в умовах адаптивного 

карантин 

оперативний  інформація постійно Вихователь - 

методист 

 

4. Стан дотримання правил 

особистої гігієни, 

маскового режиму та 

правил поводження з 

засобами 

індивідуального захисту 

оперативний   1 раз в 

місяць 

Вихователь - 

методист 

 



5. Стан виконання 

посадових інструкцій 

(оглядовооперативний 

контроль, до наради при 

завідуючій). 

оперативний   1 раз в 

місяць 

Вихователь - 

методист 

 

6. Стан виконання 

інструкцій з охорони 

праці(оглядовооперативн

ий контроль, до наради 

при завідуючій). 

оперативний   жовтень Вихователь - 

методист 

 

       

7. Стан дотримання 

Інструкції з організації 

харчування дітей 

(оглядово-оперативний 

контроль, до наради при 

завідуючій) 

оперативний    вересень, 

грудень,  

березень 

червень 

Вихователь - 

методисть 

 

8. Стан дотримання 

графіків роботи різними 

категоріями працівників  

(оглядовооперативний 

контроль, до відома). 

оперативний 1 раз в місяць 1 раз в 

місяць 

Вихователь -

методист 

 

9. Стан відвідування дітьми 

груп та їх 

наповнюваність 

(оперативний контроль 

до наради при 

завідуючій) 

оперативний   1 раз в 

місяць 

Вихователь - 

методист 

 

10 Стан виконання норм 

харчування дітей 

(оперативний контроль 

до наради при 

завідуючій) 

оперативний   1 раз в 

квартал 

Вихователь - 

методист 

 

11. Стан захворювання дітей 

(оперативний контроль 

до наради при 

завідуючій) 

оперативний   1 раз в 

квартал 

Вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2. План роботи ради з харчування 
 

 

№ 

з/п 

 

   Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Форма 

виконання 

 

Відповідальний  

Примітка  

1. Вивчення складу ради, 

написання плану роботи 

вересень  Директор   

2. Заслуховування аналізу 

виконання норм харчування 

за дев’ять місяців (медична 

сестра); вжиття заходів щодо 

повного виконання норм з 

плодово-овочевої продукції. 

 

жовтень 

інформація Директор, 

дієтсестра 

 

3. Перевірка видачі готової їжі 

з харчоблоку, відповідності 

нормам, правильності 

роздачі по групах 

(результати заслуховуються 

на виробничій нараді) 

 

листопад 

 Директор, ст. 

медсестра 

 

4. Залучення членів ради до 

прийому продуктів 

(визначення якості); 

заслуховування інформації 

комірника щодо аналізу 

виконання заявок на 

постачання продуктів; 

 

 

грудень 

 Директор, ст. 

медсестра 

 

5. Аналіз виконання норм 

харчування за рік; підготовка 

аналітичних матеріалів. 

 

лютий 

 Директор, ст. 

медсестра 

 

6. Спостереження за 

режимними процесами в 

групі (прийом їжі), 

виховання культурно-

гігієнічних навичок – 

результати обговорюються 

на нараді при директорові. 

 

березень 

 Директор, ст. 

медсестра 

 

7. Контроль за дотримання 

посадових обов’язків 

працівниками харчоблоку 

(результати оформляються 

актами, наказами). 

 

травень 

 Директор, ст. 

медсестра 

 

8. Контроль за отриманням їжі 

та дотримання графіка 

видачі. 

Листопад, 

квітень 

 Директор, ст. 

медсестра 

 

9 Підбиття підсумків роботи 

ради з харчування, 

заслуховування пропозицій. 

Серпень   Директор, ст. 

медсестра 

 

      

      

 

 

 



Додаток 1. 

  Співпраця зі шкільним підрозділом 
 

№ 

п\п 
Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1. Організаційно – педагогічна робота 

1.  Організувати та провести екскурсії старших 

дошкільників на свято «Першого дзвоника» в 

школі. (врахувати можливості карантинної зони). 
вересень 

 

вихователі, 

вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вчителі школи 

та вихователі 

 

 

 

2.  Провести екскурсію до шкільної бібліотеки.  жовтень 

 

Вихователі ст. 

груп  

 

 

 

 

3.  Провести  зі старшими дошкільниками цикл 

занять «Я майбутній школярик» 

 Протягом 

року 

Вихователі ст. 

груп 

  

 

 
 Знайомити вихованців старшої групи з правилами 

поведінки школярів. 

 

Протягом 

року 

 

 

Вихователі ст. 

груп 

 

 Організувати в груповій кімнаті ігровий простір з 

іграшками для розгортання сюжетно -  рольових 

ігор на шкільну тематику.     

Протягом 

року 

Вихователі ст. 

груп 

 

 Організувати конкурс дитячих малюнків «Як я 

уявляю мою школу». Квітень   
 

3. 

 

 

 

 

 

  Показ вистави для дошкільників учнями 

початкових класів. 

 Січень  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  вчителі, 

вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 Участь школярів молодших класів у розвагах. Протягом 

року 
Вчителі  

 

 Участь дітей дошкільного віку у шкільних 

виставках дитячих малюнків, шкільних святах, 

розвагах. 

Протягом 

року 

Вихователі 

середніх та 

старших груп 

 

2.  Зміст роботи педагогічних колективів 

  1.  Скласти та обговорити спільний план заходів.  вересень         Вихователь – 

методист, 

заступник 

директора 

 

 

    2. 

 

  Круглий стіл « Працюємо за освітньою 

програмою «Впевнений старт»   

 

 вересень 

Вихователь – 

методист, 

вихователі, 

практичний 

психолог 

 

    3.  Внести питання підготовки старших дошкільнят 

до навчання у школі на порядок денний 

батьківських зборів. 

 

 травень 

 Вихователь - 

методист. 

 

 

 

 

 

 Провести загальну конференцію у дошкільному 

закладі з батьками старших груп на тему 

«Готовність сім’ї та дитини до навчання у школі». 

Запросити на конференцію вчителів початкових 

класів.  

 

квітень 

Вихователь – 

методист, 

Практичний 

психолог 

 



 Взаємне ознайомлення з методами і формами 

навчально – виховної роботи в старших групах та 

в 1-му класі. 

Жовтень, 

квітень  

Вихователь – 

методист, 

заступник 

директора 

 

 Участь вчителів у підсумковій педраді 

дошкільного підрозділу. 

Травень  Директор, 

вихователь - 

методист 

 

     

3.  Робота з батьками 

1.  Батьківські збори з участю педагогів шкільного 

підрозділу «Готуємо разом дитину до шкільного 

навчання» 

 жовтень 

 

 

вихователі 

старших груп, 

вчителі  

 

 

 

 

2.  Консультації педагогів і психолога для батьків : 

* Першокласник у школі і дома – проблеми 

адаптації ; 

*Правова абетка школяра та їх батьків4 

* Розвиток допитливості у дошкільників – основа 

пізнавальної активності учня. 

 

 Жовтень, 

Грудень 

 

Квітень  

 

 Вихователь - 

методист 

 

 

 

3. 

  

 Проведення Дня відкритих дверей 
 Жовтень  

 

Вихователі, 

вихователь - 

методист  

 

 

 
 

протягом 

року 

 

 

вихователі, 

   вчителі       

      

 

 

 4. Залучити батьків до участі у музичних та 

спортивних святах і розвагах. 

 

 

 

 Проведення анкетування батьків щодо роботи 

закладу та підготовки дітей до школи. 

Протягом 

року 

 

Вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 Оформити ширми «Куточок майбутнього 

першокласника» 

Жовтень  Вихователі 

старших груп 

 

 Оформити інформаційну сторінку для батьків 

«Перший раз у перший клас» на сайті закладу. 

Вересень  Вихователь - 

методист 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

План 

самоосвіти педагогічних працівників 
 
№п/п Празвище, ім’я, по 

батькові 

Посада Тема самоосвіти 

1. Шкрета А.В. Вихователь   Реалізація освіти для сталого розвитку в 

роботі з дітьми дошкільного віку. 

2.  Ілащук Ю.Ю. Вихователь   Розвиток творчості дітей засобами ігрових 

технологій. 

3. Пелепко І.М. Вихователь   Фізичне здоров’я – головна умова 

духовного і морального здоров’я дитини. 

4. Чура А.Р. Музичний 

керівник 

Роль музики у морально – патріотичному 

вихованні сучасного дошкільника. 

5. Гуцуляк А.В. Вихователь   Ігрові методи розвитку мовлення дітей 

раннього віку 

6. Дідух Ю.С. Вихователь Сенсорне виховання дітей раннього віку 

7. Гончар В.А. Вихователь   Казка як засіб всебічного розвитку 

молодших дошкільнят. 

8. Вебер О.В. Вихователь   Впровадження сучасних форм методів та 

прийомів  екологічного розвитку 

дошкільників 

9. Кодовбецька В.В. Вихователь   Валеологічну виховання дітей молодшого 

дошкільного віку. 

10. Репушинська А.А. Вихователь   Трудове  виховання та формування уявлень 

про явища суспільного  життя у дітей 

дошкільного віку. 

11. Таневська Н.В. Вихователь   Інноваційні технології логіко – 

математичного розвитку дошкільнят 

12. Влад І.Ю. Вихователь   Інтеграція пошуково – дослідницької 

діяльності з різними видами діяльності 

дошкільників. 

13. Драгомецька Р.П. Вихователь   Морально – етичне, толерантне у процесі 

формування життєвої компетенції дітей 

старшого дошкільного віку. 

14. Влад І.Ю. Вихователь   Інтеграція пошуково – дослідницької 

діяльності з різними видами діяльності 

дошкільників. 

15. Трачук І.В. Вихователь   Логіко – математичний розвиток дітей 

дошкільного віку. 

16. Гончар М.М. Муз керівник Народні свята як засіб формування у 

дошкільників музично – естетичних 

здібностей 

17. Кирдей А.В. Вихователь   Оптимізація рухового режиму в 

дошкільному навчальному закладі. 

18. Скакун Є.Л. Вихователь   Робота з батьками  невід’ємна частина у 

виховному процесі . 

19. Гулінська С.Р. Вихователь   Розвиток  психічних процесів дітей 

переддошкільних груп 

20. Берник Т.В. Вихователь   Використання  розвивального  середовища  

в освітньому процесі. 

 



                                                                                                            Додаток  3 

       План робота психологічної служби. 
 

№ 

п/п 
Зміст роботи з дітьми, батьками, адміністрацією 

навчального закладу 

Термін 

проведення 

Де і з ким 

проводиться 

 

Психодіагностична робота 

1. Вивчення процесу адаптації новоприбулих дітей до умов 

закладу: 

 вивчення емоційного стану дітей 

 бесіди з вихователями 

 спостереження за дітьми під час режимних моментів 

 

Червень – 

липень, 

вересень – 

жовтень  

 

Новоприбулі 

діти 

 

2. 

 

Діагностика  пізнавальних  психічних процесів дітей 5 

років 

Вересень – 

жовтень  

Діти середніх 

груп 

 

3. 

 

Діагностика розвитку емоційно – вольової сфери дітей  5 – 

6 років 

 Листопад - 

грудень        

Діти старших 

груп 

4.  Діагностика емоційного  вигорання  педагогів.  лютий  Колектив  

дошкільного 

підрозділу  

5. Діагностика педагогів, що атестуються (рівень 

тривожності) 

 За запитом Педагоги, що 

атестуються 

6. Діагностика  дітей «групи ризику» (діти соціально 

незахищених категорій, діти з ГРДУ, діти з труднощами в 

емоційній сфері, діти з особливими потребами, з сімей 

вимушено переміщених осіб з АРК, Донецької, Луганської 

обл.). 

За запитом  Діти «групи 

ризику» 

7. Написання аналітичних звітів та розробка рекомендацій 

вихователям та батькам щодо психологічного супроводу 

розвитку дітей, заповнення індивідуальних карток 

Жовтень - 

травень 

  

  

 

                                                                                                                                                                                                               Консультаційна робота 

1 Індивідуальні та групові консультації за результатами 

психодіагностичних обстежень: 

 процесу адаптації до умов ДНЗ 

 рівня розвитку пізнавальних психічних процесів 

 розвитку емоційно – вольової сфери  

 

 
 

 

Вересень 

жовтень-листопад   
 листопад - грудень 

 

Батьки, 

вихователі 



2 Консультування батьків дітей «групи ризику» Вересень – травень  Батьки дітей 

«групи ризику» 

3 Індивідуальні консультації для батьків і вихователів Вересень – травень  За запитом 

                                               Корекційно – відновлювальна і розвивальна робота 

1 Індивідуальна і групова корекційно – відновлювальна і 

розвивальна робота з дітьми з труднощами в адаптації до 

умов закладу. 

 листопад Новоприбулі 

діти 

2 Індивідуальна корекційна робота з дітьми «групи ризику» Вересень – 

травень  

Діти «групи 

ризику» 

3 Індивідуальна і групова корекційно – відновлювальна і 

розвивальна робота з дітьми середнього дошкільного віку, 

які виявили низький рівень розвитку пізнавальних 

психічних процесів.   

Жовтень – 

Січень  

Діти середніх 

груп 

    

4. Індивідуальна корекційно – відновлювальна робота з 

дітьми з ЗНМ.   

 грудень 

березень 

Діти з ЗНМ 

5. Робота з дітьми з емоційними труднощами. Корекційно – 

відновлювальна та розвивальна програма занять  для 

дітей старшого дошкільного віку «Подолання 

тривожності та страху».   

 січень - 

березень  

Діти старших 

груп 

6.  Профілактика з попередженням деструктивних форм між  

особистостями 

Лютий – травень  Діти середніх 

груп 

7. 

 

 Профілактика  професійного вигорання. Тренінг для 

педагогів . 

  Березень 

 

 Педколектив  

  

8. Родинний клуб «Школа відповідального батьківства» 

(тренінгові заняття для батьків) 

За планом   Батьки 

9. «Школа помічників вихователів»  (тренінгові заняття для 

помічників вихователів) Профілактика емоційного 

вигорання. 

 квітень Помічники 

вихователів 

10. Психологічний супровід дітей з особливими потребами. Вересень - 

червень 

Діти з 

особливими 

потребами 

 

Психологічна просвіта 

1 

 

Виступи на  нарадах: 

1.Забезпечення наступності між дошкільним закладом та 

початковою школою 

За планом   

 

 

 



  

2 Виступи на батьківських зборах: 

 Криза трьох років 

 Розвиток пізнавальної сфери дошкільників  

 Підготовка дітей до навчання в умовах НУШ 

 Готуємо дітей до школи 

 Заохочення і покарання дитини у сім'ї 

 Культура сімейних взаємин. Спілкуємося з дітьми 

в конфліктних ситуаціях  

 Як зрозуміти свою дитину й допомогти їй стати 

успішною  

 

Вересень 

Вересень  

Вересень  

Травень     

Травень  
 

Травень  

 

Травень 

 
 

Батьки дітей  
Молодших  гр. 

Середніх гр. 

Старших гр. 
 Старших гр.. 

Молодших  гр. 

Середніх гр. 
 

Старших гр. 

 

3 Організація інформаційних блоків на стендах 

батьківських куточків у групах закладу 

Вересень – 

травень  

 

4 Цикл психолого – педагогічних семінарів для педагогів За планом  Педагогічний 

колектив  

5. Написання аналітичних звітів, розробка методичних 

рекомендацій 

За планом  
 

 

Організаційно – методична робота 

1 Планування роботи на рік, місяць, погодження плану, 

складання звітів про роботу 

 вересень 

 грудень 

 травень 

 

2 Робота в бібліотеці, самопідготовка Щомісяця   

3 Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор з 

батьками, педпрацівниками 

Вересень – 

квітень  

 

4 Підготовка до виступів на батьківських зборах, 

педагогічних нарадах, семінарах для педагогів 

Вересень – 

травень   

 

5 Участь у заходах ММЦ: 

 інструктивно – методичні наради 

 методичні об’єднання 

 супервізійні групи 

 семінари – практикуми  

За планом ММЦ  

6 Консультації у ММЦ з методичних питань Щомісяця за 

планом ММЦ 

 

 

 
 Додаток 4 



         Робота логопедичної служби. 
 

№ Зміст роботи Термін Відповідальний Примітка 

 

Розділ 1   Організаційна робота 

 

1.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.3 

 

 

 

 
 

1.4 

 
 

 
 

1.5 

 
 

1.6 

 

 

 

 

 

Робота з документацією 
1 Обстежити дітей старших груп.   

2 Проведення  медико - педагогічної комісії з 

відбору дітей у логопедичні групи. 

3 Заповнити мовні картки, скласти 

індивідуальні плани корекційно-

відновлювальної  роботи. 

4 Поділити дітей на підгрупи згідно рішення 

ПМПК 

5 Скласти розклад занять логопедичних груп 

та підгруп, ознайомити з ним  адміністрацію, 

педагогічний колектив та батьків. 

6 Оформити  логопедичну документацію 

відповідно до вимог. 

 

Робота з вихователями та спеціалістами 

1. Провести бесіди, консультації  з 

вихователями логопедичних груп за темами: 

 Завдання, зміст, вимоги до організації 

логопедичної групи, логопедичних  годин в 

другу половину дня; 

 Загальні вимоги до ведення зошита 

взаємоз’язку; 

 Динаміка розвитку мови дітей; 

 

Консультації для вихователів всіх вікових     

груп: 

 «Слово до слова складається мова, або 

формуємо мовленнєву компетентність  

дошкільників»; 

 «Дидактичні ігри на заняттях» 

 

Консультація для музичного керівника на 

тему «Використання логоритмики на музичних 

заняттях». 

 

Робота з психологом «Корекційна робота з 

дітьми з вадами мовлення». 

 

Робота з батьками. 

  1. Провести індивідуальні консультації,  для 

батьків «Як розмовляє ваша дитина»; 

2.День відкритих дверей «Запрошуємо до 

«Школи язичка»». 

3.Оформити папку - пересувку для батьків  

 «Взаємозв’язок логопеда, вихователя та 

батьків»; 

 

Вересень 

Вересень 

 

Вересень 

 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 
 

Вересень 

 

 

 

Жовтень 

 

Грудень 

 

 

 

Січень 

 

 

Лютий 

 

 

Листопад  

 

 

Протягом 

року 

 

 

Вересень 

 

 

Жовтень 

 

Листопад 

 

Вчитель – 

логопед 

 

Вчитель – 

логопед 

 

Вчитель – 

логопед 

 

Вчитель – 

логопед 

 

Вчитель – 

логопед 

 

 

 
Вчитель – 

логопед 

 

 
Вчитель – 

логопед 

Вчитель – 

логопед 

 

 

Вчитель – 

логопед 

 

Вчитель – 

логопед 

 

 

 

 

Вчитель – 

логопед 

 

 

 

Вчитель – 

логопед 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.7 

 «Артикуляційна  гімнастика з мамою». 

 4.Систематично доводити до відома батьків 

результати корекційного впливу на мовлення 

дітей. 

 

Підвищення фахового рівня. 

1.Продовжувати роботу з тем: 

 «дислалія»; 

 «розвиток фонематичного сприймання». 

2. Своєчасно поповнювати знання, 

знайомитись з інноваційними програмами та 

технологіями. 

3.Систематично знайомитись з новинками 

логопедичної літератури. 

4. Брати активну участь у роботі методичних 

об’єднань міста.  

5.Поповнювати кабінет новими логопедичними 

іграми;  продовжувати готувати дидактичний 

матеріал за різними темами. 

 

 
Вересень 

Грудень 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Вчитель – 

логопед 

 

 

 

 

Вчитель – 

логопед 

 

  

 

 

 

 

Розділ 2 Корекційно – відновлювальна робота: 
1 Організовувати логопедичну роботу з 

дітьми 
1   розвиток фізіологічного та мовного 

дихання; 

2 розвиток голосу; 

3 розвиток фонематичного слуху; 

4 розвиток пізнавальної діяльності; 

5 виконання правильної звуковимови; 

6 розвиток загальної моторики 

артикуляційного апарату; 

7 розвиток дрібної моторики рук; 

8 вироблення навичок самоконтролю; 

9 розвивати всі психічні процеси; 

10 збагачувати словниковий запас. 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

Вчитель - 

логопед 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5 



     План проведення свят, розваг, театральних дійств 
   

 

№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін 

 

виконання 

Відповідальні Примітки Відміт

ка про  

викон

ання 

СВЯТА 

 Свято знань Вересень  Музичний керівник   Дошкільні 

групи 

 

 Спортивне свято «Веселі та 

дужі, до хвороб байдужі» 

Вересень 

 

Музичний керівник , 

вихователі, 

фізінструктор 

Середні  

групи 

 

 Осінній вернісаж 

Свято хліба 

Жовтень   Музичний керівник   Середні та 

старші 

групи 

 

 День захисника України та 

козацтва. 

 Жовтень  Музичний керівник   Дошкільні 

групи 

 

 Новий рік Грудень  Музичний керівник   Всі групи  

 Спортивне свято «Зимові 

розваги» 

Січень  Музичний керівник  

вихователі. 

Старші 

групи 

 

 Спортивне свято «Зимонька-

зима» 

Лютий Музичний керівник, 

вихователі, 

фізінструктор 

Молодші та 

середні 

групи 

 

 Свято масляної Лютий  Музичний керівник   Усі групи  

 Свято весни,мам та усіх 

жінок. 

Березень  Музичний керівник   Дошкільні 

групи 

 

 Спортивне свято «Мама, тато, 

я – дружна сім’я» 

Квітень  Музичний керівник, 

вихователі, 

фізінструктор 

Молодші 

групи 

 

 Свято «Великодні дзвони» Квітень Музичний керівник   Дошкільні 

групи 

 

 Випускний бал Травень  Музичний керівник   Старші 

групи 

 

РОЗВАГИ 

 Розвага «Любий, милий наш 

садок» 

Вересень  Музичний керівник   Середні 

групи 

 

 «Наша щедра осінь» Вересень  Музичний керівник, 

вихователі 

Молодші 

групи 

 

 «Осінній ярмарок»  Вересень Музичний керівник 

вихователі   

Старші 

групи 

 

 Ляльковий театр «Зубатий 

батько» 

Вересень Музичний керівник 

вихователі 

Усі групи  



№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін 

 

виконання 

Відповідальні Примітки Відміт

ка про  

викон

ання 

 
 

Жовтень Музичний керівник 

вихователі 

Старші 

групи 

 

 Бал ввічливості і доброти Жовтень  Музичний керівник, 

вихователі. 

Середні  

групи 

 

 «Лісова аптека» 

фізкультурно-валеологічний 

конкурс  

Жовтень  Музичний керівник  

вихователі 

Дошкільнігр

упи 

 

 «Весела лялька Наталка» Жовтень  Музичний керівник 

вихователі 

Молодші 

групи 

 

 Розвага «Наш лруг 

Світлофор» 

Листопад  Музичний керівник   

вихователі 

Дошкільні 

групи 

 

 Лялькова вистава «Хоробрий 

півник» 

Листопад  Музичний керівник   

вихователі 

Молодші 

групи 

 

 Фізкультурне змагання 

«Козацькі забави» 

Листопад  Музичний керівник, 

вихователі, 

фізінструктор 

Середні 

групи 

 

 Музично-літературний 

концерт «Барви осені» 

Листопад  Музичний керівник  

вихователі 

Усі групи  

  Розвага «Андріївські 

вечорниці» 

Грудень Музичний керівник,   

вихователі. 

Середні та 

старші 

групи 

 

 Ляльковий театр «Лісові 

пригоди» 

Грудень  Музичний керівник 

вихователі   

Молодші 

групи 

 

 Музично-літературний 

концерт «Зимонька-зима» 

Грудень  Музичний керівник , 

вихователі  

Дошкільні 

групи 

 

 Щедрий вечір Січень  Музичний керівник   Дошкільні 

групи 

 

 Лялькова вистава «Хто сказав 

«няв»?» 

Січень   Музичний керівник,  

вихователі. 

Молодші 

групи 

 

 Мандруємо навколо світу Січень Музичний керівник  

вихователі. 

Старші 

групи 

 

 Театралізована вистава «До 

нас казка завітала» 

Лютий  Музичний керівник , 

вихователі 

Молодші 

групи 

 

 Подорож до  музичної країни Лютий   Музичний керівник  , 

вихователі. 

Середні 

групи 

 

 Концерт «Мамі заспіваємо» Березень  Музичний керівник ,  

вихователі 

Молодші 

групи  

 

 Еколого-фізкультурна розвага 

«Лісові пригоди» 

Березень   Музичний керівник, 

вихователі 

Дошкільні 

групи 

 



№ 

з/

п 

Зміст роботи Термін 

 

виконання 

Відповідальні Примітки Відміт

ка про  

викон

ання 

 «Стрітення» (народознавчо-

валеологічна розвага) 

Березень   Музичний керівник  

вихователі 

Старші 

групи 

 

 Спортивна розвага «З 

фізкультурою дружимо» 

Березень  Музичний керівник , 

фізінструктор, 

вихователі 

Середні 

групи 

 

 Свято гумору «Веселі 

посмішки» 

Квітень  Музичний керівник, 

вихователі. 

Старші 

групи 

 

 Дошкільнята – розважливі 

малята 

Квітень Музичний керівник , 

фізінструктор, 

вихователі 

Середні і 

старші 

групи 

 

 Розвага «Великдень 

величаємо» 

Квітень  Музичний керівник ,  

вихователі 

Молодші 

групи 

 

 Театральна вистава «Ляльчин 

пиріг»  

Квітень  Музичний керівник, 

вихователі  

Дошкільні 

групи 

 

      

 Лялькова вистава «Веселі 

зайченята» 

Травень  Музичний керівник, 

вихователі 

Молодші 

групи 

 

 Спортивна розвага «Малятко-

здоров’ятко» 

Травень  Музичний керівник, 

фізінструктор, 

вихователі 

Старші 

групи 

 

 День родини Травень  Музичний керівник, 

вихователі 

Середні 

групи 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

Додаток  6 

План роботи гуртка англійської мови 



 
1. Організація роботи керівника гуртка англійської мови 

№  Зміст роботи  Термін 

виконання  

Примітка  

1.  Скласти розклад занять гуртків 

англійської мови для дітей. Ознайомити 

з ним батьків, вихователів, 

адміністрацію. 

 

 

 вересень  

 

2.  Оформити необхідну ділову 

документацію керівника гуртка.  

 

 серпень  

 

2. Робота з вихователями, музичними керівниками. 

1.  Провести бесіди з вихователями груп за 

темами: 

- співпраця керівника гуртка та 

вихователів; 

- індивідуальні особливості 

вивчення англійської мови дітьми; 

- використання сучасних пед. 

Технологій для корекції вимови 

англійських слів старшими 

дошкільниками;  

- використання музичних творів 

керівником гуртка у своїй роботі. 

 

 

 

жовтень 

грудень  

 

 

лютий 

 

 

березень  

 

2.  Надавати консультації вихователям щодо 

збагачення словника, формування 

граматичної будови мовлення, розвитку 

зв’язного мовлення, формування 

правильної вимови англійських слів.  

 

 

протягом року 

 

3. Спільна робота з батьками 

1.  Підготувати виступ на загальні 

батьківські збори : «Організація 

гурткової роботи з дітьми » 

 

Жовтень  
 

2.  Провести консультації для батьків:  

- особливості вивчення англійської 

мови вдома; 

- як займатися англійською мовою 

вдома, використовуючи ігри.  

 

Вересень   

 

 

Грудень   

 

3.  Проводити індивідуальні консультації з 

батьками дітей 

згідно графіка 

роботи  
 

4.  Проводити індивідуальні заняття з 

дітьми в присутності батьків з метою 

показу прийомів роботи з вивчення 

англійської мови  

 

 

1 раз в місяць 

 

 

5.  Поповнити папку-пересувку на тему: 

«Поради батькам» 

протягом року  

6. Запрошувати батьків на ранки та розваги 

з метою демонстрації правильної мови 

дітей 

 

Згідно плану 

свят та розваг 

 

7.  Обновити матеріали стенду для батьків 

«SpeakEnglish» 

Вересень   



8.  Підготувати і показати батькам слайд-

шоу під час проведення «Тижня 

англійської мови в ДЗ» «Як допомогти 

дитині в оволодінні іноземною мовою в 

дошкільному віці». 

 

 

Жовтень  

 

9.  Брати участь у роботі консультативного 

центру ДЗ:  

- надавати консультативну 

допомогу батькам; 

- діагностувати рівень розвитку 

дитини, яка не відвідує ДЗ по 

проханню батьків. 

 

 

 

 

за запитом 

 

 

10.  Провести з батьками майстер- клас 

«Вивчаємо англійську разом» 

Листопад    

11.  Організувати постійно-діючу виставку 

малюнків для дітей і батьків «Палітра 

творчості» 

Протягом  

року. 

 

4. Підвищення рівня фахової майстерності 

1.  Брати активну учать у підготовці до 

педрад. 

Протягом року  

2.  Опрацьовувати матеріали періодичних 

видань «Джміль», «Палітра педагога», 

«Зростаємо разом» і занотовувати 

головне в зошиті з самоосвіти. 

 

Один раз в 

місяць 

 

3.  Опрацювати теми і законспектувати в 

щоденнику підвищення професійного 

рівня педагога: 

- використання наочності під час 

вивчення англійської мови. 

Листопад     

5. Поповнення матеріальної бази кабінету керівника гуртка 

1.  Придбати настільні дидактичні ігри, 

розвиваючі ігри та пазли для 

індивідуальної роботи з дітьми 

Вересень-

жовтень   

 

2.  Виготовити наочний матеріал для занять 

англійської мови 

Протягом року  

3.  Поповнювати матеріально-методичну 

базу фоно- та відеотекою  

Протягом року  

 

 

 

 

 

 
Додаток  7 

 

      План проведення медичних заходів   



 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

 

Відповідальні 

Форма  

відображен

ня 

Примітка  

Організаційна робота 
1. Вести всю обов’язкову медичну 

документацію за встановленою 

формою 

Система-

тично 

 Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Вести звітно-облікову медичну 

документацію: 

звіт про щеплення , 

 

накопичувальна відомість (до 

санітарно-епідеміологічної 

станції), 

 

 

звіт про захворюваність (до 

поліклініки №1, управління 

освіти) 

щомісяч-но 

 

 

 

1 раз            

на квартал 

 

 

 

1 раз            

на квартал 

Журнал 

профщепле

нь 

 

Журнал 

обліку 

виконання 

норм 

харчування 

Журнал 

обліку 

захворюва

ності 

 

3. Контролювати забезпеченість 

необхідними ліками та 

медичними інструментами 

Протягом 

року 

 

 

 

Журнал 

обліку 

 

4. Вести облік медичного 

обладнання,  лікарських засобів та 

виробів медичного призначення 

Щомісяця  

 

 

 

 

Журнал 

обліку 

 

5. Приймати новоприбулих дітей за 

наявності всієї необхідної 

документації 

Протягом 

року 

 

 

 

Особиста 

карта 

дитини 

 

6. Підготувати карти щеплень 

(форму 063/о) для дітей, які йдуть 

до школи 

Січень - 

квітень  

 Ст.медсестра, 

лікар 

 

Форма 

063/о 

 

7. Контролювати ведення листків 

здоров'я: 

групи раннього віку, 

 

групи дошкільного віку 

 

 

1 раз на 

місяць  

1 раз  

на квартал Вихователь-

методист 

Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

Журнал 

здоров’я 

 

8. Контролювати виконання режиму 

дня 

Щоденно   

9. Контролювати проведення 

оздоровчо-загартовуючих 

процедур 

Щоденно   

10. Вести контроль за фізичним 

розвитком дітей на заняттях з 

фізкультури, ранкової гімнастики 

Щомісячно Журнал 

МПК 

 

11. Контролювати своєчасне 

проходження медогляду та 

флюорографії співробітниками 

закладу 

2 рази   

на рік 

Медичні 

книжки  

 

12. Вести екран виконання санітарно-

гігієнічного режиму 

Щотижня   Ст. медсестра Екран 

санстану 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

 

Відповідальні 

Форма  

відображен

ня 

Примітка  

Лікувально-профілактична робота 
1. Проводити антропометрію дітей: 

групи раннього віку, 

 

групи дошкільного віку 

1 раз на 

місяць  

 

1 раз           

на квартал; 

(1 раз на 

місяць у 

літній 

період) 

 Ст. медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

  

Журнал 

антропомет

рії  

 

2. Проводити аналіз фізичного 

розвитку дітей та комплектування 

їх на групи здоров'я 

Протягом 

року 

Ст. медсестра 

 

  

Журнал 

здоров’я 

 

3. Контролювати щоденний 

ранковий прийом дітей, який 

проводять вихователі груп 

Щоденно Ст. медсестра, 

вихователь - 

методист 

Журнал 

ранково-го 

прийому 

 

4. Оглядати новоприбулих дітей в 

період адаптації. 

Щоденно Ст. медсестра, 

лікар 

Лист 

адаптації 

 

5. Контролювати стан здоров'я дітей Щоденно 
Ст. медсестра, 

лікар 

 

 

Журнал 

обліку 

відвідуванн

я дітьми 

груп 

 

6. Проводити комплексний огляд 

дітей  

Протягом 

року 
Ст. медсестра, 

лікар 

Особові 

справи 

вихованців  

 

7. Проводити огляд дітей на 

педікульоз і шкірні захворювання. 

1 раз на 

місяць 

Ст. медсестра 

Журнал 

огляду 

дітей на 

педікульоз 

і коросту 

 

8. Своєчасно проводити 

туберкульозну діагностику, 

контролювати проходження 

обстеження дітей в 

протитуберкульозному 

диспансері 

Протягом 

року 

Ст. медсестра 

Журнал 

тубдіаг-

ностики 

 

9. Проводити профілактичні 

щеплення згідно з календарем 

щеплень 

Згідно 

плану 
Ст. медсестра, 

лікар 

Журнал 

щеплень, 

форма 63 

 

10. Обстежувати дітей та 

співробітників на ентеробіоз та 

гельмінтоз з наступною 

дегельмінтизацією ізольованих 

1 раз на рік  

Ст. медсестра 

Облік 

обстежень 

на гельмін-

този 

 

11 Проводити диспансеризацію 

дітей, які мають хронічні 

захворювання 

Протягом 

року 

Диспан-

серний 

журнал 

 

12 Проводити плановий огляд для 

написання епікризу 

Протягом 

року 

Картки 

дітей 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

 

Відповідальні 

Форма  

відображен

ня 

Примітка  

13 Вести облік дітей, які не 

відвідують заклад через хворобу 

Протягом 

року 

Журнал 

щоденного 

відвідуванн

я 

 

14 Приймати дітей після 

перенесення хвороби здійснювати 

при наявності довідки про стан 

здоров’я дитини 

Протягом 

року 

Особисті 

справи 

дітей 

 

15 Проводити огляди дітей після 

перенесення захворювання. 

Протягом 

року 

 

Особисті 

справи 

дітей 

 

16 З метою зниження 

захворюваності здійснювати 

наступні заходи: 

контроль за раціональним одягом, 

взуттям; 

контроль за проведенням 

загартовуючи процедур; 

контроль за дотриманням 

повітряного режиму; 

використовувати кварцеві апарати 

та бактерицидні лампи для 

знезараження повітря та 

предметів побуту 

 

постійно 

 

 

Щоденник 

контролю 

 

17 Разом з адміністрацією  

контролювати відвідуваність 

дітей, аналізувати причини 

захворюваності дітей, вести екран 

захворюваності, вносити 

пропозиції щодо усунення причин 

Щомісяця  Ст. медсестра 

 

Звіт  

Оздоровча робота 
1 Контролювати: 

- проведення оздоровчих заходів, 

загартовуючих процедур,  

- дотримання режиму дня, 

рухового та повітряного режиму, 

- раціональності одягу,  

щоденно  Вихователь-

методист, 

Ст. медсестра 

  

 

Діловий 

щоденник 

контролю 

 

2 Вести контроль за фізичним 

розвитком дітей 

що 

квартально 

(дошкільни

й вік, 

щомісяця 

(ранній вік) 

Журнал 

медико-

педагогічн

ого контро-

лю, 

діловий 

щоденник 

 

3 Тримати на контролі рівень 

фізичного навантаження під час 

занять з фізичної культури, 

ранкової гімнастики 

щомісяця  

 

Протиепідемічна робота 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

 

Відповідальні 

Форма  

відображен

ня 

Примітка  

1. Контролювати проходження 

планового обслідування дітей та 

персоналу на кишкову паличку  

Після 

відпусток 

Ст. медсестра ОМК, 

картки 

дітей 

 

2. Здійснювати контроль за 

дотриманням правил особистої 

гігієни дітьми та працівниками 

Щоденно  Ст. медсестра щоденник 

контролю 

 

3. Виявляти у працівників 

харчоблоку наявність 

гнійничкових захворювань і 

гострих респіраторних інфекцій  

Щоденно  Ст. медсестра 

 

Журнал 

здоров’я 

працівникі

в 

харчоблоку 

 

4. Надавати медичну допомогу 

дітям, які захворіли, зі своєчасним 

здійсненням ізоляції їх до 

приходу батьків 

При 

виявленні   
Ст. медсестра 

Журнал 

ізолятора 

 

4. Організовувати догляд за дітьми, 

які перебувають в ізоляторі 

При 

виявленні   
Ст. медсестра 

Журнал 

ізолятора 

 

5. Суворо дотримуватись санітарно-

протиепідемічного режиму та 

карантинних заходів у разі 

необхідності  

При 

виявленні   
Ст. медсестра 

Карантинн

ий журнал 

 

6. Організовувати проведення          

поточної дезінфекції 

При 

виявленні   Ст. медсестра 

Журнал 

контролю 

за 

дотриманн

ям санітар-

но-гігієніч-

ного стану 

 

7. Здійснювати контроль за 

санітарно-гігієнічним та хлорним 

режимом згідно з інструкцією 

Щоденно 

Ст. медсестра 

 

8. Здійснювати контроль за 

зберіганням дезінфікуючих та 

миючих засобів 

Щоденно Сестра 

медична 

старша  

 

 

 

9. Здійснювати контроль за 

маркуванням меблів, інвентарю, 

постільної білизни  

Щоденно  

Санітарно-гігієнічна робота 
1. Контролювати дотримання 

нормативних вимог утримання 

приміщень та ігрових 

майданчиків 

Щоденно  Ст. медсестра 

 

Журнал  

контролю 

за 

дотриманн

ям 

санітарно-

гігієнічног

о стану 

закладу  

 

2. Контролювати своєчасність зміни 

постільної білизни, рушників, 

серветок 

1 раз  

на тиждень 

Щоденник 

контролю 

 

3. Контролювати проведення 

генеральних прибирань 

Щотижня   



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

 

Відповідальні 

Форма  

відображен

ня 

Примітка  

4. Контролювати дотримання 

правил миття та дезінфекції 

посуду 

Щоденно  Ст. медсестра 

 

 

5. Контролювати прання та 

знезараження білизни 

Щоденно  

Санітарно-просвітницька робота 
1. Проводити заняття з персоналом 

щодо підготовки до заліку з 

санмінімуму 

Жовтень 

Травень  

 Ст. 

медсестра, 

лікар 

 

  

 Проводити заняття з підвищення 

санітарного рівня: 

для всіх працівників «Кишкові 

захворювання та їх 

профілактика»; 

 

 

Вересень  

Журнал 

обліку 

санпро-

світньої 

роботи 

 

для педагогічних працівників 

«Профілактика цукрового 

діабету»; 

Жовтень  

для всіх працівників «Збереження 

психічного здоров’я дітей»; 

Листопад  

для технічних працівників 

«Правила миття посуду»; 

Січень  

 

для працівників пральні «Видача 

та знезараження білизни, правила 

використання знезаражуючих 

засобів»; 

Лютий  

 

для всіх працівників 

«Туберкульоз та його 

профілактика»; 

Березень  

для всіх працівників 

«Оздоровлення та загартування 

дітей»; 

Квітень 

 

для педагогічних працівників 

«Профілактика харчових отруєнь 

у дітей» 

Травень  

 
Журнал 

обліку 

санпро-

світньої 

роботи 

 

 

 

для всіх працівників «Ентеробіоз 

у дітей, заходи його 

профілактики»; 

Липень   Ст. медсестра 

  

Випускати санітарні бюлетені. 1 раз на 

місяць  

 

 Ст. медсестра 

 

Журнал 

обліку 

санпро-

світньої 

роботи 

 

 Проводити лекції для батьків: 

«Значення профілактичних 

щеплень для здоров’я дитини», 

 

Вересень  

    



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

 

Відповідальні 

Форма  

відображен

ня 

Примітка  

«Профілактика дитячого 

травматизму» 

Січень  

 

«Туберкульоз та його 

профілактика», 

Березень 

«Особиста гігієна у дітей», Червень  

  

Робота щодо організації харчування дітей у закладі 
1 Впровадження системи НАССР  

Проводити аналіз(дослідження) 

небезпечних факторів з метою 

визначення, які з них необхідно 

усунути, зменшити до 

прийнятного рівня або 

попередити їх появу для 

виготовлення безпечних харчових 

продуктів. 

Протягом 

року 

 Вихователь - 

методист 

Зав.виробниц

твом,   

Ст.медсестра 

 

 

 

 

Щоденник 

контролю 

 

1 Вести документацію з харчування Протягом 

року 

 Ст. медсестра 

 

  

2. Здійснювати  контроль  за  

правильною організацією 

харчування дітей 

Щоденно  Вихователь - 

методист 

 

Щоденник 

контролю 

 

3. Контролювати організацію 

дієтичного харчування 

Щоденно  Ст. медсестра 

 

Журнал 

дієтичного 

харчування 

 

4. Складати меню-розклад Щоденно 

 Ст. медсестра 

 

 

  

5. Вивішувати поруч з вікном видачі 

страв та в інформаційних 

куточках   денне меню із 

зазначенням виходу кожної 

страви 

Щоденно   

6. Контролювати безпечність та 

якість продуктів харчування та 

продовольчої сировини, яка 

надійшла до закладу 

Щоденно 

 

 

 

Журнал 

бракеражу 

сирої  

продукції 

 

7. Здійснювати контроль за 

дотриманням термінів реалізації 

та умовами зберігання продуктів 

харчування 

Щоденно Журнал 

бракеражу 

сирої  

продукції 

 

8. Складати акти: 

 на встановлення фактичної 

кількості відходів, 

 на видачу чи зняття продуктів 

при зміні чисельності дітей, 

 бракеражу (при встановленні 

недоброякісного продукту) 

За 

потребою 

Документа

ція  

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

 

Відповідальні 

Форма  

відображен

ня 

Примітка  

9. Дотримуватись виконання 

натуральних норм харчуванням 

дітей. проводити аналіз, а у разі 

потреби здійснювати корекцію 

харчування 

1 раз  

на 10 днів 

 

Журнал  

обліку 

виконання 

норм 

харчування 

 

10. Вести розрахунок хімічного 

складу і калорійності раціону 

харчування  

Щоденно Накопичув

альна відо-

мість  

 

11. Контролювати дотримання 

технології приготування страв 

Щоденно  Журнал 

бракеражу 

готової 

продукції 

 

12. Визначати фактичний вихід 

готових страв 

Щоденно  Журнал  

бракеражу  

 

13. Контролювати якість 

приготування страв шляхом 

зняття проби 

Щоденно  Ст. медсестра 

 

 

Журнал 

бракеражу 

готової 

продукції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 8 
 

Робота групи для впровадження системи 

НАССР 



  

№ 

 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпові 

дальний 

Форма 

від обра 

ження 

  

Примітка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використовувати в роботі з 

питань безпеки харчових 

продуктів вимоги НАССР  

- Належне планування 

виробничих, допоміжних та 

побутових приміщень      для 

уникнення перехресного 

забруднення; 

Протягом 

року 

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

 

  

 

Щоденник 

контролю 

 

- Вимоги до стану 

приміщень, обладнання, 

проведення ремонтних робіт, 

технічного обслуговування 

обладнання, калібрування 

тощо, а також заходи щодо 

захисту харчових продуктів 

від забруднення та сторонніх 

домішок; 

Постійно  

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

 

  

 

Щоденник 

контролю 

 

- Вимоги до   стану 

комунікацій – вентиляції, 

водопроводів, електро- та 

газопостачання, освітлення 

тощо; 

вересень Завгосп  Акт  

 

- Безпечність води, льоду, 

пари, допоміжних матеріалів 

для переробки (обробки) 

харчових продуктів, 

предметів та матеріалів, що 

контактують з харчовими 

продуктами; 

Постійно  

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

 

  

 

Щоденник 

контролю 

 

- Чистота поверхонь 

(процедури прибирання, 

миття і дезінфекції 

виробничих, допоміжних та 

побутових приміщень та 

інших поверхонь); 

Постійно  

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

 

  

 

Щоденник 

контролю 

 

.- Здоров’я та гігієна 

персоналу; 
Постійно  Ст. медсестра Журнал  

 



- Захист продуктів від 

сторонніх домішок; 

поводження з відходами 

виробництва та сміттям, їх 

збір та видалення з 

потужності; 

Постійно  

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

 

 

Щоденник 

контролю 

 

- Контроль за шкідниками, 

визначення виду, 

запобігання їх появі, засоби 

профілактики та боротьби; 

Постійно 

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

Щоденник 

контролю 

 

- Зберігання та використання 

токсичних сполук і речовин; 
Постійно 

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

Щоденник 

контролю 

 

- Специфікації (вимоги) до 

сировини та контроль за 

постачальниками; 

Постійно 

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

Щоденник 

контролю 

 

- Зберігання та 

транспортування; 
Постійно 

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

Щоденник 

контролю 

 

- Контроль за 

технологічними процесами; 
Постійно 

  Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

 

Щоденник 

контролю 

 

     - Маркування харчових 

продуктів та 

поінформованість 

споживачів. 

 

Постійно 

 Директор, 

 комірник, 

Вихователь-

методист 

 Ст. медсестра 

Щоденник 

контролю 

 

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 9 
 



Охорона життя та безпека 

життєдіяльності дітей   
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

Робота щодо запобігання всіх видів дитячого травматизму 

1 Видати накази: 

«Про організацію роботи щодо 

запобігання всіх випадків 

дитячого травматизму:  

в осінній період 

в зимовий період 

в весняний період 

в літній період» 

Серпень   

Листопад  

Лютий  

Травень  

 Директор  

 

Книга  

наказів  

 

Про організацію та проведення 

Тижня безпеки дитини, 

Жовтень 

 Квітень   

Про підсумки роботи Тижня 

безпеки дитини 

Жовтень  

Квітень  

Про підсумки роботи закладу 

щодо запобігання всіх випадків 

дитячого травматизму, 

Травень   

Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей в літній пе-

ріод, 

Травень  

 

 Про затвердження складу 

комісії з розслідування 

нещасних випадків з дітьми 

За виявлен-

ням 

   

2 Проводити аналіз статистичних 

даних: 

щодо травмування дітей під час 

навчально-виховного процесу, 

щодо травмування дітей в 

позаурочний час 

Вересень,  

Грудень,  

Березень,  

Червень  

 Директор  

 

 

 

Звіт  

 

 

 

 

3 Здійснювати інструктажі з 

безпеки життєдіяльності 

учасників навчально-виховного 

процесу 

1 раз на 6 

місяців 

Вихователь-

методист 

  

 

Журнал 

реєстрації 

інструктажі

в 

 

4 Стежити за неухильним 

виконанням інструкцій з 

охорони життя і здоров’я дітей 

у дошкільних навчальних 

закладах 

Постійно Вихователь-

методист 

  

 

  



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

5 Проводити наступні форми 

роботи щодо запобігання 

дитячого травматизму: 

заняття щодо запобігання та 

профілактики дитячого 

травматизму, пожежної 

безпеки, безпеки дорожнього 

руху; 

бесіди та розваги щодо 

запобігання та профілактики 

дитячого травматизму, 

пожежної безпеки, безпеки 

дорожнього руху 

 

 

 

Щомісячно 

 

 

 

 

1 раз на  

тиждень   

Вихователь-

методист, 

Вихователі 

 

Розклад 

занять, 

перспектив

не та 

календарне 

плану-

вання 

вихователів 

 

6 Розробити план підготовки до 

проведення Тижня безпеки 

дитини 

Жовтень 

Березень  

  

Вихователь-

методист 

Удовенко О.В. 

 

 

Нарада при 

завідуючій 

 

7 Провести консультацію для 

вихователів щодо проведення 

Тижня безпеки дитини 

Жовтень 

Березень  

Вихователь-

методист 

  

 

Нарада при 

завідуючій 

 

8 Скласти щоденне планування 

навчально-виховної роботи в 

рамках проведення Тижня 

безпеки дитини 

Листопад 

Квітень 

Вихователі  Перспектив

не плану-

вання 

 

9 Оформити наочність до Тижня 

безпеки дитини в бать-

ківському куточку кожної 

вікової групи. 

 

Листопад 

Квітень 

 

Вихователі Батьківські 

куточки  

 

10 Оновити майданчик вивчення 

правил дорожнього руху 

Травень Вихователь-

методист 

Удовенко О.В. 

 

 

  

11 Провести Тиждень безпеки 

дитини: 

Понеділок. Безпека дорожнього 

руху  

Вівторок. Протипожежна 

безпека 

Середа. Особиста безпека 

Листопад 

Травень 

Вихователь-

методист 

  

вихователі 

План 

заходів 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

Четвер. День здоров’я 

П’ятниця. Поведінка у 

надзвичайних ситуаціях 

(навчальна евакуація) 

12 

 

Організувати контроль за 

проведенням занять з безпеки 

життєдіяльності, формування 

здорового способу життя та 

валеології 

1 раз на 

місяць 

 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

Розклад 

занять, 

плани 

вихователі 

 

13 Організовувати міні-заняття у 

ІІ половину дня з безпеки 

життєдіяльності 

Щовівторка Вихователі   

14 Оновити ширми-пересувки для 

батьків з профілактики всіх 

видів дитячого травматизму. 

Жовтень  Вихователі  батьківські 

куточки  

 

15 Забезпечити оновлення та 

змінність матеріалів в 

батьківських куточках щодо 

запобігання та профілактики 

дитячого травматизму, безпеки 

життєдіяльності 

1 раз на 

місяць 

 

 

Вихователь-

методист 

  

 

Батьківські 

куточки  

 

 

16 Проводити бесіди з батьками 

щодо запобігання дитячого 

травматизму та безпеки 

життєдіяльності 

1 раз на 

місяць 

Вихователі 

 

Плани 

вихователів 

 

17 Організувати взаємодію з 

органами ДАЇ та ДСНС 

протягом 

року 

Вихователь-

методист 

План  

18 Забезпечити оновлення 

матеріалів на сайті закладу 

дошкільної освіти щодо 

запобігання та профілактики 

дитячого травматизму, безпеки 

життєдіяльності 

щомісяця Вихователь-

методист 

 . 

 

Звіт  

Фізкультурна робота 
1 Розподілити дітей за 

медичними групами для 

проведення занять з 

фізкультури. Встановити обсяг 

навантаження. 

Вересень   Ст.медсестра Журнал 

здоров’я  

 

2 Своєчасно здійснювати 

переведення з однієї мед групи 

За 

необхідніст

ю 

 Ст.медсестра Журнал 

здоров’я 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

до іншої при зміні медичних 

показників 

3 

 

Визначати динаміку фізичного 

розвитку дітей і показників 

захворюваності по кожній групі 

Щокварталь

но 

 Ст.медсестра Звіт щодо 

захво-

рюваності, 

журнал 

антро-

пометрії 

 

4 Обстежувати фізичну 

підготовленість дітей та 

розвиток рухів у дошкільників. 

Аналіз динаміки змін  

Щокварталь

но 

Вихователь-

методист 

  

 

Книга 

обліку 

виконання 

основ-них 

рухів 

 

5 Проводити повний обсяг 

організаційних форм роботи з 

фізичного виховання: 

заняття з фізкультури згідно з 

розкладом; 

ранкова гімнастика; 

гімнастика пробудження після 

денного сну; 

фізкультурні свята, 

 

фізкультурні розваги; 

 

Тижні фізкультури; 

 

 

Дні здоров’я 

 

 

 

тричі на 

тиждень 

щодня  

щодня 

 

3 рази на рік 

 

1 раз на 

місяць 

в період 

канікул* 

 

 1 раз в 

квартал 

Вихователь-

методист, 

Вихователі, 

фізінструктор 

 

Щоденник 

контролю,  

Розклад 

занять, 

плани 

вихователів 

 

 

 

6 Здійснювати медико-

педагогічний контроль за 

заняттям з фізкультури 

Щомісячно Вихователь-

методист 

  

Книга 

медико-

педагогічно

го 

контролю 

 

 7. Вести листки здоров’я щомісяця Вихователі Плани 

вихователів 

 

9 Здійснювати медико-

педагогічний контроль на 

заняттях з фізкультури 

щомісяця Вихователь-

методист   

Ст.медсестра, 

лікар   

Методичні 

матеріали 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

10 Визначати ступень фізичних і 

психічних навантажень на 

дитину 

щомісяця  Ст.медсестра Щоденник 

контролю 

 

 

Організація оздоровчо-загартовуючих заходів 

1. Створити умови для навчання і 

виховання відповідно до 

санітарно-гігієнічних вимог 

Протягом 

року 

 Директор  

 

Наради при 

директоров

і 

 

2. Забезпечити: 

в групах повітряно 

температурний режим за 

рахунок дотримання графіків 

провітрювання; 

перебування дітей на свіжому 

повітрі до 4 годин на день при 

температурі -12оС у групах 2-3 

року життя, до -15оС в групах 

4-6 року життя; 

раціональності одягу та взуття 

дітей відповідно до 

температури повітря, 

санітарно-гігієнічних вимог. 

 

щодня 

 

 

 

щодня 

 

 

 

 

щодня 

 Ст.медсестра, 

вихователі 

 

графік 

роботи 

 

3. Здійснювати повний обсяг 

загартовуючих заходів: 

загартування повітрям; 

умивання прохолодною водою, 

миття рук до плечей; 

ходіння босоніж по траві; 

корегуючи вправи на доріжках 

здоров’я; 

дихальна гімнастика; 

гімнастика для очей, вушних 

раковин; 

масажі: горіховий, щіточковий, 

крапковий; 

  

 

Щоденно 

Щоденно 

 

Червень - 

Серпень 

Щоденно 

Щоденно 

Щоденно 

 

Щоденно 

 

 

Вихователь-

методист 

  

вихователі 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня, 

плани  

вихователів

, журнал 

щоденного  

відвідуванн

я, 

батьківськи

й куто-чок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Проводити денний сон у добре 

провітреному приміщенні 

Щоденно 

 

Помічники 

вихователів 

Графік 

провітрюва

нь 

 

5. Забезпечити достатнє 

перебування дітей на свіжому 

повітрі. 

Щоденно Вихователь-

методист, 

Вихователі 

Режим дня   

Контроль 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

1. За станом здоров’я, нервово-

психічного та фізичного 

розитку дітей: 

медичні огляди з комплексним 

медичним обстеженням; 

 

розподіл дітей на медичні 

групи для фізкультурних занять 

і загартування;  

 

індивідуальні призначення 

обсягів, доз фізичних 

навантажень у рухвому режимі 

та загартуванні; 

 

своєчасний перегляд питань 

про переведення дітей з однієї 

медичної групи в іншу та  про 

заміну медичних призначень; 

 

визначення динаміки фізичного 

розвитку дітей та показників 

захворюваності (по кожній 

групі та по закладу загалом) 

 

 

 

1 раз на рік ,  

 

  

вересень,  

 

 

 

протягом 

року - за 

потребою 

 

 

щомісяця 

 

 

 

 

щомісяця 

 Ст.медсестра  Журнал 

здоров’я 

 

2. За розвитком рухів і фізичних 

якостей у дітей: 

обстеження фізичної 

підготовленості дітей за 

середніми показниками 

розвитку рухів та фізичних 

якостей з урахуванням 

кількісних і якісних показників 

рухової підготовленості 

хлопчиків та дівчаток; 

аналіз динаміки змін у розвитку 

рухів та фізичних якостей дітей 

відповідно до програмних 

нормативів   

 

 

вересень-

жовтень, 

квітень-

травень 

 

 

 

 

вересень-

жовтень, 

квітень-

травень 

Вихователь-

методист, 

  

вихователі 

Журнал 

обсте-

ження 

фізичної 

підготовле

ності та 

розвитку 

рухів 

 

3. Оцінка організації, змісту, 

методики проведення роботи з 

фізичного виховання: 

систематичність, тривалість, 

раціональність розподілу часу 

між структурними частинами; 

щомісяця Вихователь-

методист, 

  

 вихователі 

Щоденник 

контролю 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

зміст, послідовність дібраних 

вправ, засобів, їхнє дозування; 

норми загартування; 

методи і прийоми проведення 

кожного заходу; 

раціональність вибору способів 

організації дітей та 

використання інвентарю, 

попередження травматизму у 

дітей; 

відповідність теми й змісту 

заходів визначеним завданням 

та обраній формі проведення, 

ступінь реалізації поставлених 

завдань 

4. Оцінка впливу різних 

організаційних заходів на 

дитячий організм: 

визначення загальної і 

моторної щільності 

фізкультурних занять та інших 

форм роботи (індивідуальне 

хронометрування) та ступеня 

фізичних і психічних 

навантажень на дитину ; 

контроль за реакціями на 

загартування дітей (особливо у 

новачків та ослаблених); 

узагальнення даних про стан 

їхнього здоров’я та про зміну 

показників захворюваності 

щомісяця  вихователь-

методист,   

ст.медсестра, 

вихователі 

Щоденник 

контролю 

 

5. Контроль за організацією 

рухового режиму: 

доцільність і достатність 

поєднання в режимі дня різних 

форм роботи з фізичного 

виховання; 

визначення шляхом 

хронометрування та аналізу 

показників тривалості 

виконування рухів за день, 

кількості локомоцій протягом 

дня залежно від віку та статі 

дітей, пори року 

щомісяця Вихователь-

методист, 

 вихователі 

Щоденник 

контролю 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображен

ня 

  

Примітка  

6. Нагляд за  санітарно-

гігієнічними умовами: 

утриманням фіззали, муззали, 

фізкультурних куточків в 

групах, фізкультурного та 

ігрового майданчиків; 

станом фізкультурного 

обладнання та інвентарю в  

приміщеннях і на майданчиках; 

станом одягу та взуття дітей 

для щоденного перебування в 

групах, прогулянок; для участі 

в різних формах фізкультурної 

роботи 

щоденно  Директор, 

Вихователь-

методист 

 Ст.медсестра, 

вихователі 

  

7. За забезпеченням співпраці 

педагогів із родинами 

вихованців: 

організацією змістовної 

наочної пропаганди; 

обговоренням проблеми 

зміцнення здоров’я і фізичного 

розвитку дітей на батьківських 

зборах і консультаціях, 

виробничих нарадах; 

залученням технічного, 

медичного персоналу та членів 

родини до безпосереднього 

спостереження системи роботи 

закладу, до підготовки та 

проведення фізкультурних 

заходів з дітьми та методичних 

– з педкадрами   

щомісяця  Директор  

Вихователь-

методист 

Ст.медсестра, 

вихователі 

Щоденник 

контролю 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 10 
 

Охорона праці   
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображенн

я 

 Примітка  

Організаційно-педагогічні заходи 
1 Проводити інструктажі з 

працівниками закладу 

дошкільної освіти: 

вступний інструктаж; 

 

Під час 

прийняття на 

роботу 

 Директор,  

  

Вихователь-

методист, 

Завідувач 

господарства   

 

Наказ 

Журнал 

реєстрації 

вступного 

інструктажу 

Журнал 

ознайом-

лення 

працівників 

з умовами 

праці 

 

первинний інструктаж на 

робочому місці; 

До початку 

виконання 

роботи 

журнал 

реєстрації 

інструктажів 

з питань 

охорони 

праці на 

робочому 

місці 

повторний інструктаж; Раз на півроку  

(на роботах з 

підвищеною 

небезпекою – 

раз на 3 місяці) 

позаплановий інструктаж; за 

необхідністю 

інструктаж щодо заходів 

пожежної безпеки та дій на 

випадок виникнення 

пожежі під особистий 

підпис у журналі всіх 

співробітників 

Раз на квартал Журнал 

реєстрації 

інструктажів 

з пожежної 

безпеки 

 Видати накази: 

наказ про заходи безпеки 

під час проведення 

Новорічних свят 

 Грудень   Директор  

 

 

 

Директор  

 

 

  

Директор  

 

Книга 

наказів  

 

наказ про організацію 

роботи з охорони праці в 

закладу дошкільної освіти; 

Січень  

наказ про створення 

пожежно-технічної комісії 

закладу дошкільної освіти 

Січень  



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображенн

я 

 Примітка  

наказ про призначення  Січень   

директор 

    

відповідального за збере-

ження споруд ХПТМ, 

кабелів 

 
 

 

 

Директор  

 

 

 

 

Директор  

 

 

Директор  

 

 

Директор  

 

 

Директор  

 

 

 

 

 Директор  

 

 

 

Директор  

  

наказ про призначення 

відповідального за проти-

пожежний стан та охорону 

праці в закладу дошкільної 

освіти 

Січень  

наказ про призначення 

відповідального за стан 

теплового господарства 

Січень  

наказ про призначення 

відповідального за елект-

ричне господарство 

Січень  

наказ про створення комісії 

з контролю за економією 

електроенергії та води 

Січень  

наказ про виконання 

санітарно-гігієнічного ре-

жиму 

Січень  

підсумковий наказ про 

виконання колективного 

договору, планів роботи з 

охорони праці за рік та 

завдання на наступний 

календарний рік 

До 15.01.2022 

Наказ про проведення 

Тижня охорони праці 

Квітень   

2 Надати до служби охорони 

праці управління освіти м. 

Чернівців: 

«Відомості, що 

характеризують 

протипожежний стан 

об’єктів освіти»  

 Грудень, 

червень  

 

Завідувач 

господарства   

 

 

 

 

 

Книга 

вихідних 

документів 

Акти  

 

 

 

 

«Оперативна інформація 

щодо стану охорони праці» 

 вересень 

грудень 

березень 

 червень 

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображенн

я 

 Примітка  

«Інформація про 

виконання приписів 

інспектуючи органів, які 

були отримані протягом  

В міру 

надходження 

приписів 

 Директор  

 

    

року»    

  

«Акти прочистки 

вентиляційних каналів, 

технічних звітів по замірам 

опору ізоляції» (копії) 

 Серпень  Завідувач 

господарства   

 

«Акт готовності  закладу 

до нового навчального 

року» (3 примірника та 

електронний варіант) 

 Серпень   Директор  

 

3 Отримати дозвіл служб 

державного нагляду 

(санітарно-

епідеміологічного, 

пожежної охорони) 

До  

10.09.2021р 

Завідувач 

господарства   

  

4 Провести обстеження 

протипожежного стану 

будівель, первинних 

засобів пожежогасіння, 

випробування та 

перезарядка вогнегасників, 

пожежних кранів та 

рукавів 

 

До 15.08.2021 

 

Завідувач 

господарства   

Акт  

5 Забезпечити виконання 

вимог «Державних 

санітарних правил і норм 

влаштування, утримання 

закладів освіти та 

організації освітнього 

процесу» щодо створення 

безпечних умов, 

викладених у листі 

Міністерства освіти і науки 

від 10.12.04. №1/9-663 

Постійно Завідувач 

господарства    

Вихователь-

методист 

 Ст.медсестра  

  

6 Виконати опосвідчення 

безпечної експлуатації 

електроустановок закладу 

освіти у відповідності до 

наказу Держнагляду 

охорони праці від 30.12.99. 

1 раз на 3 роки Завідувач 

господарства  

  

 

 

  



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображенн

я 

 Примітка  

№258 «Про затвердження 

Порядку проведення 

опосвідчення 

електроустановок 

споживачів» 

7 Привести у відповідність з 

«Правилами безпечної 

експлуатації 

електроустановок 

споживачів» технічний 

стан захисного заземлення, 

приладів автоматичного 

захисту за висновками 

технічних звітів та 

приписів 

До 10.08.2021 Завідувач 

господарства 

Алєксєєнко 

О.О. 

  

8 Скласти акти-дозволи на 

експлуатацію:  

спортивного обладнання; 

обстеження шару стелі; 

стану електрообладнання; 

технічного стану будівлі; 

наявності люків на 

колодязях; 

малих форм на 

майданчиках. 

Серпень  

 

 

Завідувач 

господарства,  

Комісія з 

охорони праці 

Акти  

9 Забезпечити виконання 

припису щодо проведення 

новорічних свят 

Грудень    Директор  

 

  

10 Здійснювати аналіз 

санітарних книжок  

1 раз на місяць  Ст.медсестра   

11 Поновити матеріали 

куточків  

з охорони праці, 

протипожежної безпеки, 

 цивільної оборони 

профспілкові куточки 

Протягом року Завідувач 

господарства,   

Вихователь-

методист,   

Голова 

профкому 

Методичні 

матеріали 
 

12. Призначити комісію з 

обстеження умов праці 

Січень    Директор  

 

Наказ  

13. Скласти і надати до  

управління освіти 

відомості про стан 

пожежної безпеки згідно із 

встановленою формою 

Серпень  Завідувач 

господарства  

  



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображенн

я 

 Примітка  

14. Провести перевірку 

евакуаційних шляхів 

Лютий  Завідувач 

господарства   

Комісія з ОП 

Акт   

15. Провести агітаційно-

роз’яснювальну роботу з 

батьками щодо поведінки у 

зимовий та літній період 

під час свят та відпусток 

Грудень  

Травень  

Вихователі 

груп, 

Вихователь-

методист 

  

Методичні 

матеріали 

 

16. Скласти наказ, спланувати 

заходи Тижня охорони 

праці 

Квітень   Директор  

Вихователь-

методист 

  

Наказ, 

методичні 

матеріали 

 

17. Провести Тиждень 

охорони праці 

 

3 тиждень 

квітня  

 

Вихователь-

методист 

  

Методичні 

матеріали 

 

18. Запланувати та здійснити 

спільно з управлінням 

пожежної охорони заходи 

до місячника Пожежної 

безпеки 

Серпень  Вихователь-

методист 

Удовенко О.В. 

 

Методичні 

матеріали 

 

19. Запланувати та проводити 

щотижневий День охорони 

праці 

щочетверга 

постійно 

Вихователь-

методист 

  

Плани 

роботи 

 

20. Обладнати куточок з 

охорони праці 

Лютий   Директор    

21. Оновити документацію з 

питань охорони праці 

Серпень   Директор     

22. Провести збори трудового 

колективу про виконання 

угоди з охорони праці і 

оформити відповідний акт 

Грудень  

Червень  

 Директор  Протокол  

23. Підготувати і надати до 

управління освіти проект 

бюджетного запиту на 

наступний рік з питань 

охорони праці 

травень   Директор    

       Контроль за охороною праці та дотриманням техніки безпеки 
1 Контроль за виконанням 

службових обов’язків 

працівниками закладу 

Постійно   Директор  Щоденник 

контролю  

 

2 Контроль за виконанням 

приписів 

За потребою  Директор   



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображенн

я 

 Примітка  

3 Контроль за дотриманням 

правил пожежної безпеки 

1 раз на місяць   Директор   

4 Контроль за дотриманням 

правил охорони праці 

працівниками  

дошкільного підрозділу 

1 раз на місяць  Директор   

5 Контроль за проведенням 

та реєстрацією 

інструктажів з охорони 

праці, безпеки 

життєдіяльності, пожежної 

та елекробезпеки 

Вересень, 

Грудень,. 

Березень,   

 Вихователь - 

методист 

  

6 Контроль за веденням 

документації з охорони 

праці 

Щоквартально   Директор  Акт  

Протокол 

наради при  

директорові  

 

7 Виконання проведення 

адміністративно-

громадського контролю за 

станом з охорони праці 

Щомісячно  Директор  

 

  

8 Виконання колективного 

договору між 

адміністрацією та 

профспілками 

Листопад   Голова 

профкому 

Протокол 

зборів 

профспілки 

 

9 Контроль за доглядом 

евакуаційних шляхів 

Лютий   Директор    

10 Контроль за проходженням 

медогляду працівниками  

Лютий,    

Серпень   

 Ст.медсестра   

11 Контроль за проведенням: 

Дня охорони праці 

Тижня безпеки дитини 

Квітень  

Травень  

 Директор    

12 Контроль за підготовкою 

закладу до літнього 

періоду 

Травень    Директор    

13 Контроль за виконанням 

вимог охорони праці при 

виконанні ремонтних робіт 

Червень-

серпень  

 Директор, 

Завідувач 

господарства   

  

14 Контроль перевірки 

обладнання та драбин на 

надійність 

Серпень   Директор    

15 Здійснювати 

адміністративно-

громадський контроль за 

станом з охорони 

 

 

 

 

Вихователі, 

музичні 

керівники, 

Журнал 

адмініст 

ративно-

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображенн

я 

 Примітка  

праці: 

І ступінь  

 

 

 

 

 

 

 

ІІ ступінь 

 

 

 

 

 

ІІІ ступінь 

 

 

Щоденно  

 

 

 

 

 

 

 

Щотижнево  

 

 

 

 

 

Щомісячно  

 

кухарі, 

прибиральниці 

службових 

приміщень, 

двірники, 

робітники з 

обслуговуванн

я будівлі, 

завідувач 

господарства , 

вихователь-

методист 

голова 

профкому,  

сестра медична 

старша , 

завідувач . 

громадськог

о контролю 

 

 

 

 

Акти 

перевірок 

екрани 

показників 

стану 

охорони 

праці та 

безпеки 

життєдія 

льності 

16 Контролювати збереження 

легкозаймистих та 

горючих рідин 

Щомісячно Завідувач 

господарства   

  

17 Контролювати  

використання засобів 

індивідуального захисту 

учасниками навчально-

виховного процесу та 

заповнення видачи 

спецодягу та спецвзуття 

Щомісяця Завідувач 

господарства   

Картки 

обліку 

засобів 

індивідуальн

ого захисту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  11 

План заходів з охорони дитинства 
  

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображ

ення 

 Примітка  

1 Поновити базу нормативно-правових 

документів, що забезпечують 

дотримання законодавства в галузі 

охорони дитинства 

Вересень   Директор  

 

Нормати

вно-

правові 

докумен

ти  

 

2 Надати інформацію про дітей 

пільгового контингенту до 

управління освіти  

До 

10.09.2021 

 

 Директор  

 

Банк 

даних 

 

3 Поповнювати банк даних по мірі 

надходження інформації про зміну 

соціального статусу дитини та появи 

нових дітей пільгового контингенту 

в складі закладу дошкільної освіти 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 Директор,  

Ст.медсестра, 

вихователі  

Банк 

даних 

 

4 Провести ознайомлення працівників 

закладу дошкільної освіти з 

нормативними документами, що 

регулюють законодавство в галузі 

охорони дитинства (нарада при  

директорові), з їх змінами та 

доповненнями 

Вересень, 

протягом 

року 

 Директор  Протоко

л наради 

при  

директо

рові 

 

5 Оформляти на кожну новоприбулу 

дитину пільгового контингенту 

соціальний паспорт 

Упродовж 

року 

 Директор, 

 ст. медсестра 

Соціа-

льний 

паспорт 

 

 

6 

Проводити обстеження умов  

проживання дітей пільгових 

категорій: 

діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

діти-напівсироти; 

діти з обмеженими можливостями 

(діти-інваліди); 

діти, реєстрація яких проведена 

згідно ст. 135 Сімейного Кодексу 

України; 

діти, постраждалі внаслідок аварії на 

Чорнобильській  АЕС; 

діти з багатодітних сімей; 

діти з малозабезпечених  родин; 

 

Вересень, 

за 

необхідні-

стю 

 

 

Практичний 

психолог   

 

Акти  

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображ

ення 

 Примітка  

діти військовослужбовців, 

працівників правоохоронних органів, 

журналістів, шахтарів,  які загинули 

при виконанні посадових обов’язків 

7. Вести облік хворих дітей та дітей з 

обмеженими можливостями 

Протягом 

року 

 

 Директор , 

 ст. медсестра 

 

  

8 Узагальнену інформацію щодо 

обліку хворих дітей та дітей з 

обмеженими можливостями 

надавати до управління освіти  

Щокварта-

льно, до 15 

числа  

 Директор  

 

  

9 Терміново інформувати органи опіки 

і піклування ССД про дітей, які 

залишилися без піклування батьків. 

За потреби 

 

 Директор  

 

Інформа

ція  

 

 

10 Проводити з метою соціального 

захисту дітей пільгових категорій 

свята та акції, присвячені пам’ятним 

датам: 

Міжнародний день інвалідів, 

 

 

 

 

Грудень  

Вихователь-

методист,  

  музичні 

керівники; 

вихователі 

 

Сценарії  

Новорічні свята Грудень 

Річниця аварії на ЧАЕС, Квітень 

Міжнародний день захисту дітей Червень 

11 Розглянути питання соціального 

захисту дітей: 

на батьківських зборах 

 

 

Жовтень  

 Директор  Прото-

кол 

наради 

при 

завіду-

вачі, 

прото-

кол 

батьківс

ьких 

зборів  

 

на нараді при  директорові   

 

 

На педраді 

Вересень 

Грудень  

Травень  

Серпень  

Травень 

12 Розглянути на батьківських зборах 

питання щодо оздоровлення дітей, в 

тому числі пільгових категорій. 

Травень 

 

 Директор,  

 

Ст.медсестра, 

вихователі  

Прото-

кол 

батьківс

ьких 

зборів 

 

13 Оновити інформаційні стенди, 

тематичні папки для батьків за 

правовою тематикою, пам’ятки для 

Січень  Вихователь-

методист 

  

Стенд, 

інфор-

 



№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальні Форма  

відображ

ення 

 Примітка  

батьків щодо соціального захисту 

дітей пільгових категорій 

вихователі   маційні 

папки 

14 Проводити консультації щодо 

роз’яснення батькам та особам, що їх 

замінюють, норм сучасного 

законодавства з охорони дитинства 

Протягом 

року 

 

 Директор, 

Вихователь-

методист,  

вихователі 

  

15 Надавати психологічну допомогу 

дітям пільгових категорій та їх 

батькам 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог    

  

17 Залучати дітей пільгових категорій 

до участі в святах, спортивних 

змаганнях 

Протягом 

року 

 

Музичні 

керівники; 

Вихователі 

Сценарії 

свят 

 

18 Організувати безкоштовне 

харчування  

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування;  

дітей загиблих при виконанні 

службових обов’язків працівників 

правоохоронних органів; 

дітей з малозабезпечених родин; 

50% на харчування дітям з 

багатодітних родин. 

Протягом 

року 

 

 Директор  

Ст.медсестра 

 

  

19 Забезпечити проведення медичних 

оглядів, профілактичних щеплень  

дітям пільгового контингенту 

Згідно з 

графіком 

 

 Ст.медсестра  Графік  

20 Активізувати роботу з дітьми із зони 

АТО: 

прийом до закладу  освіти поза 

електронною чергою, 

психолого-педагогічний патронат, за 

необхідності – допомога, 

залучення до масових заходів, 

гурткової роботи 

Протягом 

року 

 

 Директор,  

Вихователь-

методист   

Практичний 

психолог   

 

 

  

21 Забезпечити актуальність інформації 

щодо соціального захисту дітей 

пільгових категорій на сторінці 

сайту закладу    

Протягом 

року 

 Директор,   

Вихователь-

методист   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 12 

План внутрішнього моніторингу забезпечення 

якості освіти на 2021/2022н.р. 
О – оперативний контроль, К – комплексне вивчення, Т – тематичний 

контроль,  Е-епізодичний, П –  педрада, 

Д – довідка,  І –інформація до наради, Н – наказ 
 

№

п/п 

  Зміст контролю вере

сень 

жов

тень 

лист

опад 

груд

ень 

січе

нь 

лют

ий 

бере

зень 

квіт

ень 

трав

ень 

черв

ень 

липе

нь 

серп

ень 

 

1. 

Стан організації 

життєдіяльності дітей 

дошкільного віку (4-й рік) в 

групі «А»,«Б»,«В» за освітньою 

програмою для дітей від 2 до 7 

років «Дитина» та «Впевнений 

старт» 

        

К 

Н 

    

 2. Готовність старших 

дошкільників до навчання в 

школі (до педагогічної ради) 

    К

Н 

       К

Н 

   

3. Моніторинг якості досягнень  

дітьми  з особливими освітніми 

потребами. 

      

 

К

Н 

     

4. Стан роботи з розвитку 

зв’язного мовлення дітей  

дошкільного віку 

      

ТП

Н 

      

5. Стан організації ігрової 

діяльності, спрямованої на 

розвиток соціально – моральних 

якостей дітей 

   

  

ТП

Н 

         

6. Готовність груп до нового 

навчального року 

 

ТП

Н 

           

7. Стан перспективного та 

календарного планування 

освітньої діяльності 

   

ОІ 

   

ОІ 

  

ОІ 

    

8. Організація та проведення 

прогулянок 

ОІ            

9. Стан готовність педагогів до 

робочого дня 

  ОІ          

10. Організація та проведення 

гурткової роботи 

  ОІ          

11. Стан організації та проведення 

свят та розваг  в закладі 
 ОІ  ОІ   ОІ  ОІ   ОІ 

12. Стан організації рухливих ігор 

на свіжому повітрі та 

забезпеченням атрибутами для 

них 

  ОІ          

13. Стан ведення ділової 

документації у всіх 

структурних підрозділах 

відповідно Примірної інструкції 

з діловодства 

  

О

Н 

   

 

  

О

Н 

     



14. Стан організації роботи з 

батьками 

  ОІ       ОІ    

15. Стан своєчасного внесення 

батьками плати за харчування 

дітей 

ОІ ОІ ОІ О

Н 

ОІ ОІ ОІ ОІ О

Н 

ОІ ОІ ОІ 

16. Вивчення системи роботи 

педагогів, що атестуються 

 Е Е Е Е Е       

17. Стан дотримання санітарно – 

гігієнічного режиму 

ОІ  ОІ  ОІ  ОІ  ОІ    

18. Стан організації сприятливих 

умов для адаптації дітей   
О О ОІ          

19. Стан організації та проведення 

Тижня безпеки. 

       О

Д

Н 

    

20. Стан роботи з профілактики 

дитячого травматизму  
      О

Д

Н 

     

21. Стан формування культурно – 

гігієнічних навичок у дітей 

   ОІ   ОІ   ОІ   

22. Дотримання режиму дня , 

організація та проведення 

прогулянок 

 ОІ  ОІ     ОІ    

23. Організація та методика 

проведення за гартувальних 

заходів, їх раціональне 

поєднання  

ОІ   ОІ   ОІ   ОІ  ОІ 

25. Підготовка до літнього 

оздоровчого періоду  
        О

Д

Н 

   

25. Організація та проведення 

ранкової гімнастики, гігієнічної 

гімнастики  

ОІ  ОІ  ОІ  ОІ  ОІ  ОІ  

Контроль  із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності,  

медичного обслуговування, організації харчування 

1. Стан дотримання 

санітарногігієнічних 

вимог до утримання 

приміщень 

ОІ            

2. Стан дотримання 

протиепідемічних заходів 

на період карантину 

О О О О О О О О О О О  

3. Стан організації 

провітрювання групових 

приміщень, вологе 

прибирання з 

використання деззасобів в 

умовах адаптивного 

карантин 

О О О О О О О О О О О  

4. Стан дотримання правил 

особистої гігієни, 

маскового режиму та 

правил поводження з 

засобами індивідуального 

захисту 

ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ  



5. Стан виконання 

посадових інструкцій 

ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ  

6. Стан виконання 

інструкцій з охорони 

праці 

 О

Д 

          

7. Стан дотримання 

Інструкції з організації 

харчування дітей 

О

Д 

  О

Д 

   О

Д 

  О

Д 

  

8. Стан дотримання графіків 

роботи різними 

категоріями працівників   

О О О О О О О О О О О О 

9. Стан відвідування дітьми 

груп та їх наповнюваність 

ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ ОІ О ОІ 

10. Стан виконання норм 

харчування дітей 

О

Н 

  О

Н 

  О

Н 

  О

Н 

  

11. Стан захворювання дітей О

Н 

  О

Н 

  О

Н 

  О

Н 

  

              

              

 

 

 

 


