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І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік 

 та завдання на наступний рік 

 

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі 

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

освіту», указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», 

Базового компоненту, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення 

Про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету 

міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження 

на дитину у дошкільних закладах різних типів та форм власності (затверджено 

наказом МОН України від 20.04.2015 №446).  

У 2016 – 2017 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 

груп, в яких виховувалось та навчалось 409 дітей. З них: 3 групи раннього віку, 

1 група короткотривалого перебування дітей, 3 групи молодшого, 4 групи 

середнього і 3 старшого дошкільного віку (у тому числі 2 групи компенсуючого 

типу для дітей з порушенням мовлення). Режим роботи відповідав запитам 

батьків. З 12 годинним режимом працювала 1 група, з 10,5 годинним – 12 груп, 

з 4 годинним перебуванням дітей – 1 група.  

Навчально-виховний процес здійснювали 32 педагогічних працівники. З 

них: вихователі – 24, музичні керівники – 3, вчителі-логопеди – 2, практичний 

психолог – 1, інструктор з фізичної культури – 1. 

Освітній рівень педагогічних працівників: повна вища освіта – 30 (93,8%), 

повна вища (дошкільна) освіта – 17 (53,1%), неповна вища – 2 (6,2%). 

Мають кваліфікаційні категорії: вища категорія – 6 (18,7%), перша 

категорія – 9 (28,1%), друга категорія - 4 (12,5%), спеціаліст - 13 (40,6%). 

Мають педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 (9,4%). 

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі була проведена 

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 з перспективним планом на 5 років по 

ДНЗ. Усі документи по організації і проведенню атестації оформлені в 

установлені терміни.  
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У 2016 – 2017 навчальному році атестувалось 8 осіб. За результатами 

атестації: Гончаренко О.Б. підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії»;  Банній Н.М., Мельник А.В. присвоєна кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст вищої категорії»; Нудьгі О.А. встановлена кваліфікаційна 

категорія «спеціаліст першої категорії»; Іванющенко Ю.В., Погрібній Л.М., 

Моренець В.В. встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої 

категорії»; Вакіна М.П. підтвердила  кваліфікаційну категорію «спеціаліст». 

Особлива увага в ДНЗ приділялася самоосвіті педагогів. Педагогічна освіта 

здійснювалася різнобічно, включаючи навчання у вузах (Гончаренко О.Б.  – 

СДПУ  ім. А.С. Макаренка,  Чуяшенко І.О. – ГНПУ ім. О. Довженка).  

На курсах при СОІППО підвищили професійний рівень Вінгаль Н.І. - 

вихователь – методист;  Донець В.В.-  вчитель-логопед;  вихователі Вакіна 

М.П., Гуцал С.М., Іванющенко Ю.В.  

Взяли участь у тренінгах особистісного зростання, зокрема, у 

Міжнародному психолого-педагогічному фестивалі «Перспектива Суми - 

2017»   (Шевич К.В., Гончаренко О.Б.,  Внученко Н.Б.,  Дорошенко С.В., 

Рибалка Г.Л., Яненко Н.Г., Брусовцова Л.М., Івченко Г.О.). 

Вихователь-методист Гончаренко О.Б. брала участь у роботі 

Всеукраїнського проблемного науково-практичного семінару «Світ дитинства» 

(за формою проведення «Літня школа для дорослих - 2017» - педагогічний 

квест) в Запоріжжі. У травні 2017 року взяла участь у семінарі-практикумі 

«Освітні проекти: опановуємо технологію методичного конструктора» в Києві. 

В листопаді Ольга Борисівна була учасником тренінг-марафону «Навчання – 

Якість – Моніторинг» в м. Київ. 

Глупак О.С. відвідала майстер-клас «Використання мультимедійної 

системи у проведенні дитячих свят». 

Моренець В.В., Логвиненко О.А. відвідали майстер-клас Баєр О.М. з теми 

«Розвиток позитивного образу - Я дитини на основі казкотерапії». 

Гончаренко О.Б., Внученко Н.Б., Банна Н.М., Джигінас О.В. пройшли 

лекційний курс у Н.Гавриш по роботі з коректурними таблицями, загалом 9 

педагогів мають 33 сертифікати про проходження навчання. 

Педагогічні працівники відвідували  різні методичні заходи міста згідно з 

наказом по ДНЗ «Про організацію методичної роботи з педагогічними 

кадрами». Все це дало можливість педагогам підвищити фаховий рівень, 

засвоїти ази новітніх технологій, працювати на перспективу.  

Зростання педагогічної майстерності вихователів було забезпечено також 

різними формами методичної роботи в дошкільному навчальному закладі. 

Завдання дошкільного закладу на навчальний рік визначалися на підставі 

глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу, з урахуванням 
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рівня педагогічної майстерності педагогів, спрямованості роботи закладу, чітко 

визначених змісту, мети та основних напрямків діяльності педагогічного 

колективу та з урахуванням рекомендацій листа МОН України від 16.06.2016р. 

№1/9 – 315 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних 

закладах у 2016-2017 н.р.». Основними завданнями навчально – виховної 

роботи дошкільного навчального закладу на 2017 – 2018 н. р. були визначені 

наступні: 

1. Виховання у дошкільників високої національно-патріотичної свідомості, 

шляхом формування емоційно-ціннісного ставлення до природи рідного краю, 

готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків. 

2. Формування соціально-активної, життєво компетентної особистості 

шляхом упровадження в освітній процес програми соціальної і фінансової 

освіти дітей «Афлатун». 

3. Впровадження нових сучасних форм і методів співпраці з родинами 

вихованців, які сприятимуть формуванню активної батьківської позиції для 

досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та 

навчання дітей дошкільного віку.  

4. Упровадження в навчально-виховний процес компетентісного підходу, 

інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток особистості 

дитини, її інтелектуальних, творчих здібностей, інтересів і потреб у 

самовизначенні. 

5. Здійснення освітнього процесу на засадах збереження і зміцнення 

здоров’я дітей, формування у них навичок здорового способу життя. 

Реалізуючи перший пріоритетний напрямок стосовно виховання у 

дошкільників  високої національно-патріотичної свідомості, шляхом 

формування емоційно-ціннісного ставлення до природи рідного краю, 

готовності до виконання громадських і конституційних обов’язків  

вихователем-методистом було проведено семінар «Мій рідний край», на якому 

педагоги узагальнювали інформацію про формування знань про краєзнавство. 

Для педагогів закладу було організовано екскурсію по місту, яка носила 

пізнавальних характер. У закладі докладалося чимало зусиль до закладання 

базису громадянської свідомості малят, виховання почуття любові й поваги до 

рідних і близьких, інших людей, батьківської домівки, дитячого садка, рідного 

міста, пошани до державних символів, інтересу до історичної та культурної 

спадщини українського народу. Упродовж року діти малювали малюнки, 

виготовляли обереги, сувеніри, писанки для воїнів – захисників, учасників 

АТО. Батьки та працівники закладу надавали матеріальну допомогу, 

передавали продуктові набори, міні-аптечки, одяг, шкарпетки нашим 

захисникам на сході Україні. 
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У листопаді в  дитячому садку проводилася  виставка дитячої і сімейної 

творчості «Суми - рідне місто», кращі роботи було відібрано для поповнення 

матеріалів у групових національних осередках. 

Мельник Аллою Володимирівною проводилася велика робота по 

ознайомленню дітей з рідним краєм. Нею були розроблені методичні та наочні 

матеріали для використання педагогами закладу. Ці матеріали були подані на 

виставку-огляд кращих методичних розробок педагогічних працівників ДНЗ у 

2017 році і відзначені Подякою за наповненість та оригінальність оформлення. 

Реалізуючи завдання з формування соціально-активної, життєво 

компетентної особистості шляхом упровадження в освітній процес програми 

соціальної і фінансової освіти дітей вихователем-методистом було проведено 

заняття по вивченню програми соціально-економічного виховання «Афлатун»  

та групова консультація «Формування економічної досвідченості дошкільників 

засобами гри». З метою полегшення процесу соціалізації дітей, розширення 

їхніх знань про життя сучасного суспільства, планомірного введення 

дошкільників у світ економічних уявлень було проведено педраду у формі 

ділової гри «Соціальна і фінансова освіта дошкільників». Відематеріали 

педагогічної ради були подані на конкурс на кращий методичний кабінет.  

Колектив дошкільного навчального закладу працював в інноваційному 

режимі  - реалізував нові педагогічні технології. Для розвитку творчих 

здібностей, підвищення професійної компетентності педагогів, удосконалення їх 

теоретичної підготовки відповідно до сучасних досягнень у галузі дошкільної 

педагогіки і дитячої психології з урахуванням нових підходів до розвитку, 

виховання і навчання дошкільників, окрім надання адресної допомоги педагогам 

(консультації, практичні покази) вихователем-методистом було проведено низку 

методичних заходів,  які сприяли визначенню кожним педагогом тієї інноваційної 

технології, яка  найбільш доцільна для впровадження  та реалізації саме у своїй 

віковій групі. Завданням методичної служби було  створення такого освітнього 

простору, у якому буде повністю реалізований творчий потенціал кожного 

педагога і всього педагогічного колективу. 

 Зростання педагогічної майстерності у використанні ІКТ та набуття 

практичних навичок роботи з комп’ютером вихователів було реалізовано на 

семінарі – практикумі  «Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у роботі дошкільного навчального закладу». Діяльність ДНЗ в 

режимі інноваційного розвитку обговорювали на педраді  «Інноваційні 

технології в освітньому процесі». Виконуючи рішення педагогічної ради №1 у 

ДНЗ протягом року педагоги впроваджували в групах  інноваційні освітні 

технології: спадщина В. Сухомлинського, М. Монтессорі, кольорові палички 

Кюїзенера, технологія раннього та інтенсивного навчання читання Г.Домана, 
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пісочна анімація, соціальна й фінансова освіта дітей за програмою «Афлатот», 

технологія фізичного виховання М.Єфименка, флорбол, йога, система 

музичного виховання К.Орфа, «Хор рук», логоритміка, ТРВЗ, «Виховуємо 

казкою» Л.Фесюкової, авторська технологія Г.Чепурного «Мнемотехніка», 

нетрадиційні методики образотворчої діяльності, експериментально-

дослідницька діяльність у природі, інформаційно-комунікаційні технології  та 

інше.  

Відповідно до Закону України «Про освіту» учасники навчально-

виховного процесу - це родина і дошкільний навчальний заклад – два 

суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього, їх мета – 

виховання здорової, соціально адаптованої, всебічно розвиненої людини з 

високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Для реалізації 

завдань по організації творчої, систематичної, багатогранної роботи 

педагогічного колективу з батьківською громадою було проведено педагогічну 

раду «Сучасні проблеми взаємодії дошкільного закладу й сім’ї». Протягом року 

педагогічним колективом ДНЗ впроваджувалися нові сучасні форми і методи 

співпраці з родинами вихованців, які сприяли формуванню активної 

батьківської позиції для досягнення позитивних результатів у питаннях 

розвитку, виховання та навчання дітей. Проводились різні форми роботи з 

батьками: збори, консультації, зустрічі «за круглим столом», усні журнали,  

родинні свята, які провели вихователі Нудьга О.А.  гр. «Веселка» («Андріївські 

вечорниці», «День захисту дітей»), Погрібна Л.М. гр. «Сонечко» («Розумники і 

розумниці», «Світле Христове Воскресіння»), Рокитянська Л.Г. гр. 

«Капітошки» («День народження групи»), Внученко Н.Б. гр. «Казкарики» 

(«Традиції нашої родині»). У вересні у ДНЗ був проведений ярмарок. Зібрані 

кошти під час свята були передані вихованці групи «Сонечко» на лікування.  

У квітні проводився  «День відкритих дверей», на якому були присутні 

батьки разом з дітьми. Вони мали змогу ознайомитися з роботою дошкільного 

закладу, з колективом, переглянути гурткову роботу, отримати консультації 

спеціалістів дошкільного закладу. 

Показниками результативності взаємодії можна вважати наявність у 

дитячому садку доброзичливої атмосфери між батьками та вихователями, 

високий рівень загальної та педагогічної культури батьків, їх зорієнтованість на 

самовдосконалення і саморозвиток, створення умов для повноцінного розвитку 

дошкільнят. Батьки були активними учасниками педагогічного процесу, 

приймали участь у конкурсах, виставках, святах, розвагах. 

Анкетування батьків свідчило про такі результати роботи ДНЗ в співпраці 

з сім’ями вихованців: більшість батьків (84%) зазначали, що діти із 

задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному 
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настрої; батьки (87%) задоволені роботою педагогів, які працюють з дітьми, і 

їхнім ставленням до дітей; 69% членів сімей вихованців із задоволенням та 

інтересом спілкуються з педагогами ДНЗ, умови, створені для розвитку 

навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності 

роботою дошкільного закладу і його педагогічним колективом мають 92% 

опитаних батьків, середній рівень – 8%. 

У жовтні було проведено семінар «Моніторинг якості дошкільної освіти», 

на якому педагоги узагальнювали інформацію та набували вміння по веденню 

моніторингу якості дошкільної освіти за кваліметричною моделлю. 

Вихователем-методистом та спеціалістами проведені групові консультації: 

«Партнерська взаємодія педагога з дитиною», «Мовленнєва компетенція – 

засобами гри», «Соціалізація дитини у грі», «Формування передумов успішної 

адаптації дітей дошкільного віку до навчання у школі». Аналіз цих заходів 

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

були спрямовані на усунення недоліків, виявлених у ході контролю за 

навчально-виховним процесом.  

Протягом навчального року на педагогічних годинах та нарадах при 

завідувачу обговорювались довідки колегій обласного та міського управлінь 

освіти і науки. Після обговорення складались заходи по виконанню рішень 

колегій. 

У дошкільному закладі проводились тематичні тижні: толерантності, 

психології, охорони праці, здорового способу життя, сім’ї, безпеки дитини. 

Всі заходи, заплановані з метою вирішення основних завдань, були 

проведені. Самоаналіз роботи педагогів за поточний рік засвідчив, що протягом 

року методична робота проводилась таким чином, щоб сформувати професійну 

компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби 

педагогів. Вони використовували  як традиційні, так і новітні інтерактивні 

методи й прийоми, впроваджували  у практику сучасні наукові досягнення, 

інноваційні технології педагогіки, творчо підходили до реалізації освітніх 

завдань.  

Вивчення стану  навчально-виховної діяльності, результативності роботи 

педагогічного колективу здійснювалося за допомогою різних видів контролю: 

спостереження за діяльністю педагогів, анкетування педагогів та батьків, 

аналізу контрольних занять, аналізу стану здоров’я дітей. За результатами 

вивчення освітньо - виховного процесу формулювалися висновки, складалися 

пропозиції. 

Відповідно до плану роботи інформаційно-методичного центру, управління 

освіти і науки Сумської міської ради колектив закладу протягом року брав 

участь в заходах: 
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- курси для слухачів СОІППО категорія вихователі області (листопад 2016, 

травень 2017). 

- методичне об′єднання логопедів міста  «Діагностична робота вчителя – 

логопеда та визначення результативності корекційної роботи з дітьми» (квітень 

2017). 

На базі закладу проведена зустріч шеф-кухарів міста із старшим експертом 

із Німеччини по навчанню персоналу у квітні 2017. 

У травні педагоги дошкільного закладу для колег з міста Заводське 

Лохвицького району Полтавської області провели екскурсію по групах і 

кабінетах, ділилися досвідом по впровадженню різних форм роботи з дітьми на 

основі інноваційних форм і методів. 

Колектив закладу протягом року брав участь у конкурсах: Всеукраїнському 

фестивалі «Гармонія руху» (жовтень 2016 – І місце у фізкультурно-

оздоровчому напрямку), на кращу методичну розробку (лютий 2017),   

Всеукраїнському конкурсі «Джерело батьківських знань» - наш заклад посів ІІ 

місце у ІІ етапі, дитячому фестивалі «Щасливий світ дитинства» (квітень), 

вокальний номер був відібраний на гала-концерт до Дня захисту дітей;  «Будь 

природі другом» -  ІІІ місце по місту; конкурсі-огляді логопедичних кабінетів; 

конкурсі-огляді методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів міста – 

І місце. 

За значні досягнення у навчанні і вихованні дітей вихователь вищої 

категорії  Внученко Наталія Борисівна відзначена розміщенням на Алеї слави 

педагогічних працівників міста.  

Упродовж навчального року в дошкільному закладі тривала робота над 

створенням  предметно-розвивального середовища відповідно до Типового 

переліку обов’язкового обладнання навчально-наочних посібників та іграшок у 

ДНЗ (затвердженого наказом МОН України від 11.09.2002р. за №509). 

Педагогічні працівники протягом року відстежували оперативну інформацію 

про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану 

Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми.  

Моніторинг рівня розвитку старших  дошкільників у ДНЗ проводився з  

використанням кваліметричної моделі. В інших вікових групах - моніторинг 

авторського колективу вихователів-методистів м. Суми.  Орієнтиром якості 

результатів дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної освіти.  

Державних вимог до рівня розвиненості та вихованості дітей дотримувалися всі 

педагоги ДНЗ. 

Моніторинг  дозволив педагогам оцінити стан освітньої діяльності, 

виявити проблеми в особистісному розвитку дітей,   визначити стратегію  

освітньої діяльності,   ефективно розподілити  ресурси закладу. Результати 
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обстеження дітей  дали підставу всьому педагогічному колективу працювати в 

одному напрямку, виявити  недоліки в роботі, забезпечити високі показники 

рівня сформованості освітніх компетенцій  дітей дошкільного віку. 

Для реалізації завдань мовленнєвого розвитку малят у дошкільному 

закладі була створена належна матеріальна база. Вихователі володіють 

українською мовою і вчили спілкуватися рідною мовою дітей. Аналізуючи 

рівень сформованості мовленнєвих умінь і навичок, слід  зазначити, що 

більшість дітей старшого дошкільного віку вміють чітко відповідати на 

запитання, правильно вживають слова та частини мови в реченні, добирають до 

слів антоніми, синоніми, вміють складати речення за схемами і без них, 

правильно ставити наголос, роблять звуковий аналіз слова але не завжди чітко  

та зрозуміло висловлюють власну думку, складно справляються із завданнями 

описового та розповідного характеру. Слід відзначити вагомий внесок в роботу 

з цього розділу вихователів старших груп Ліннік Т.П., Клипи Т.М. 

Логопеди Донець В.В. і Тимченко В.О. допомагали дітям позбавитися 

мовленнєвих порушень, вчили правильно вимовляти звуки, слідкували за їх 

вимовою. З 26 дітей груп компенсуючого типу до школи з виправленим 

мовленням  пішли 8 дітей. Зі значним покращенням випустилося 2 дитини і 16 

дітей продовжують перебування в групі компенсуючого типу відповідно до 

діагнозу.  

За результатами моніторингу в мовленнєвій та комунікативній 

компетенції на кінець травня 2017 року серед дітей молодших груп високий 

рівень – 37%, достатній – 63%. Середні групи: високий рівень – 40%, достатній 

– 60%. Старші групи: високий рівень – 44%, достатній рівень – 56%.  

З розділу «Математична скарбничка» програмові завдання діти засвоїли 

успішно.  Велику увагу педагоги закладу Мельник А.В., Погрібна Л.М. (старша 

група), Банна Н.М. (середня група), Внученко Н.Б., Рокитянська Л.Г. (молодша 

група) приділяли розвитку інтелектуальних, пізнавальних здібностей. 

Вихователі у постійному пошуку нових форм роботи і зацікавлення дітей. 

Банна Н.М. працює за методикою «Кольорові палички Кюїзенера» і показала 

високі результати роботи, Рокитянська Л.Г. вивчає з дітьми цифри і числа з 

допомогою методів мнемотехніки. Рівень засвоєння матеріалу відповідає 

вимогам вікових груп, діти легко виконують математичні завдання, 

застосовуючи їх в повсякденному житті, використовують в різних видах 

діяльності. 

За результатами моніторингу в сенсорно-пізнавальній та математичній  

компетенції на кінець травня 2017 року серед дітей молодших груп високий 

рівень – 37%, достатній – 63%. Середні групи: високий рівень – 40%, достатній 

– 60%. Старші групи: високий рівень – 44%, достатній рівень – 56%.  
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Програмові завдання з розділу «Віконечко в природу» в усіх вікових 

групах виконані.  Вихователі вчать дітей виділяти характерні особливості 

рослинного та тваринного світу, встановлювати взаємозв’язок між неживою та 

живою природою, пояснювати явища природи, мати певні уявлення про 

природоохоронні заходи, усвідомлювати потребу бережливого ставлення до 

природи, володіти навичками догляду за рослинами. 

За результатами моніторингу в природничо-екологічній компетенції 

серед дітей молодших груп високий рівень – 37%, достатній – 63%. Середні 

групи: високий рівень – 40%, достатній – 60%. Старші групи: високий рівень – 

44%, достатній рівень – 56%.  

Серед пріоритетних завдань закладу – є розвиток емоційно-естетичного 

сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього світу, 

формування  уявлень про різні види мистецтва та їх характерні особливості, 

розвиток творчих здібностей і збагачення індивідуального художньо-

естетичного досвіду кожної окремої дитини. Реалізація цих завдань 

відбувається за різними  напрямками. 

Основну увагу в реалізації завдань музично-творчого та хореографічного 

напрямку вносили музичні керівники Денисенко А.В., Брусовцова Л.М.,   

Глупак О.С.  Вони вчили дітей сприймати та розуміти музичні твори, 

формували слухацькі, співочі та хореографічні уміння. З дітьми  постійно 

проводилась індивідуальна робота, застосовувалися різні форми організації 

дітей. Оксана Сергіївна особливу увагу приділяла дітям-логопатам, 

використовуючи логоритміку. Денисенко А.В. глибоко вивчала питання 

розвитку вокальних здібностей дітей. Брусовцова Л.М. протягом року широко 

застосовувала власні напрацювання інноваційних методів, зокрема «Хор рук». 

Її матеріали були надруковані в журналі «Музичний керівник», вона проводила 

майстер-клас на семінарі «Упровадження інноваційної технології Боровик Т.А. 

«Хор рук» у музичній діяльності дошкільного навчального закладу» в Лебедині. 

Адміністрацією і батьками було відмічено високий рівень проведення свят 

протягом року. 

Програмові завдання з образотворчої діяльності в усіх вікових групах 

виконані на  належному рівні.  Разом з керівником зображувальної діяльності 

Яненко Н.Г. діти знайомилися з різними видами декоративно – ужиткового 

мистецтва, народними іграшками, їх різновидами та національними 

особливостями, народними ремеслами, їх значенням у житті людини, тощо.  

За результатами моніторингу в художньо-продуктивній компетенції 

серед дітей молодших груп високий рівень – 37%, достатній – 63%. Середні 

групи: високий рівень – 40%, достатній – 60%. Старші групи: високий рівень – 

44%, достатній рівень – 56%.  
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Згідно з планом роботи практичним психологом Білозором В.М. було 

проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в 

школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, 

рівня сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, 

аналіз), розвитку зв’язного мовлення, мотивації до навчання в школі, розвиток 

дрібної моторики руки за методикою «Експрес-діагностика готовності до 

навчання в школі Гільбуха». 

Аналіз результатів показав, що старші дошкільники мають достатній 

рівень розвитку пізнавальних процесів. А саме: загальне уявлення про 

оточуючий світ, сформованість конкретних понять, здатність до аналізу - 

синтезу, розвиток пам’яті, уваги (концентрація, обсяг, розподілення, 

переключення). Випускники дошкільного закладу мають достатній рівень 

розвитку емоційно-вольової сфери. У них переважає оптимістичне 

самопочуття, вони розуміють свій емоційний стан, адекватно реагують на різні 

життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. 

Цьому сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної 

мотивації, підвищення самооцінки та працездатності, рівня самостійності та 

самоконтролю; робота з батьками (обговорення можливих труднощів шкіль-

ного навчання та спільний пошук методів їх попередження).  

Моніторинг готовності до навчання в школі у порівнянні з минулим 

навчальним роком: 

 

 2015-2016 н.р. 2016-2017 н.р. 

кількість % кількість % 

Загальна кількість дітей, що відвідують 

старші групи. 

107 100 86 100 

Загальна кількість дітей, яким на 

01.09.2016 р. виповнюється 6 років 

107 100 86 100 

Обстежено дітей, яким на 01.09.2016 р. 

виповнюється 6 років 

107 100  86 100 

З них: 

готові до навчання: 105 98,1 84  97,5 

не готові до навчання:        2 1,9        2  2,5 

Для дітей, які готові до шкільного навчання (97,5%)  характерна позитивна 

мотивація до навчання, достатній розвиток зорово-рухової координації, 

розвиток дрібної моторики рук, відповідний до віку розумовий та 

психосоціальний розвиток.  

Причиною неготовності 2 дітей (2,5 %)  є  недостатній розвиток їх  

пізнавальних здібностей, низький рівень психосоціальної зрілості, повільний 

темп розумових операцій. Ці діти потребували кваліфікованої допомоги 
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дефектолога і комісією ПМПК  були направлені в спеціалізований НВК №34, 

але батьки відмовилися і діти залишилися в загальних групах ДНЗ. На літній 

період психологом і логопедами для них була спланована корекційно-

розвиваюча робота, розроблені рекомендації щодо їх супроводу.  

Фізкультурно -  оздоровчий режим у ДНЗ №18 «Зірниця» було спрямовано 

на збереження і зміцнення здоров’я дошкільників, своєчасне формування у них 

життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, 

забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури 

взагалі, ознайомлення з будовою та основними функціями свого тіла, виховання 

стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового 

способу життя.  

Інструктор з фізичної культури Дорошенко С.В. на високому рівні вела 

фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми. Стелла Володимирівна додатково  

використовувала нетрадиційні, альтернативні технології і методики, 

спрямовані на зміцнення та відновлення здоров’я дітей: авторська методика з 

фізичного виховання М. Єфименка «Театр фізичного розвитку»; адаптовані 

методики психофізичної гімнастики хатха – йога; дихальна гімнастика                   

Г. Стрельникової, К. Бутейка. Обов’язковим був медико-педагогічний контроль 

за фізичним вихованням та розвитком дітей. Його результати обговорювалися 

на медико-педагогічних нарадах, намічалися шляхи удосконалення рухових 

умінь кожної дитини. 

Відповідно до плану роботи у березні 2017 року було вивчено стан 

фізичної підготовленості дітей старших груп до навчання у школі. 

 

Фізичний розвиток дітей 

№ Група Ст 1 Ст 2 Ст 3 Всього 

1 Кількість 

вихованців 

40 38 8 
86 

2 Основна 

фізична група 

37 

(92,5%) 

36 

(94,7%) 

6 

(43%) 

86% 

3 Підготовча 

фізична група 

2 

(5%) 

8 

(21,62%) 

7 

(50%) 

10,86% 

4 Спеціальна 

фізична група 

1 

(2,5%) 

1 

(2,6%) 

1 

(7%) 

3,2% 

5 Мають хронічні 

захворювання 

1  

(2,5%) 

- - 1,08% 
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Рівень фізичної підготовленості дітей до навчання у школі 

 

Група Високий  

рівень 

Вище  

середнього  

Середній  

рівень 

Нижче 

середнього 

Ст. 1 10 - 26% 10 - 26% 18 – 45,5% 1 – 2,5% 

Ст. 2 12 – 32,4% 15 – 40,5% 10 – 27,02% - 

Ст. 3 3 – 23,07% 4 – 30,76% 3 – 23,07% 3 – 23,07% 

Всього 25 – 28,08% 29 – 32,58% 31 – 34,83% 4 – 4,49% 

 

Адміністрація дошкільного закладу проводила відповідну роботу по 

забезпеченню наступності дошкільної та початкової ланок. Це різноманітні 

форми роботи з педагогами школи ССШ № 17 та дошкільного закладу: 

батьківські збори  «Дошкільник напередодні шкільного навчання», спільний 

психолого-педагогічний консиліум «Психологічна готовність дітей 6 – 7 років 

до школи», екскурсії в школу, консультації, взаємовідвідування уроків та 

тематичних занять. Вчителі, які будуть набирати першокласників відвідали 

заняття в старших групах «Шана Кобзареві». Відмітили високий рівень 

розвитку дітей, їх таланту. Вихователями відстежувалося, що у випускників 

дошкільного навчального закладу висока швидкість адаптації у школі, хороші  

показники у навчанні. 

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в 

умовах дошкільного навчального закладу була гурткова робота, яка спрямована 

на задоволення потреб та інтересів дітей до певного виду діяльності, виявлення 

та розвиток у них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у 

дошкільному закладі протягом поточного навчального року функціонували такі 

гуртки: «Гопачок» (народного танцю) - муз. керівник Глупак О.С., «Зірнички» 

(музикотерапія) - муз. керівник Брусовцова Л.М., «Домісолька» (вокальний) - 

муз. керівник Денисенко А.В., «Малювальничок»- вихователь Яненко Н.Г., 

«Флорболятко» - інструктор з фізкультури Дорошенко С.В., «Пісочна 

анімація»- вихователь Внученко Н.Б., «Школа чеснот українця» - Ліннік Т.П.. 

На високому рівні проводилася робота гуртків «Пісочна анімація», 

«Флорболятко». 

Всі освітні послуги були безоплатні. Гурткова робота допомагала розкрити 

творчий потенціал кожної дитини, стимулювала креативний розвиток 

дошкільників. За результатами діагностики готовності до шкільного навчання 

діти старшого дошкільного віку, що відвідували гуртки, мали високий рівень 

креативності. Вони постійно були активними учасниками конкурсів, свят, 

розваг, які проводилися в закладі і на міському рівні. 
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Над вирішенням питання «Реалізація державної політики щодо 

забезпечення доступності дошкільної освіти, різних форм її здобуття, 100% 

охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною освітою, наступність між 

дошкільною та початковою ланкою освіти»,  ДНЗ працював відповідно до п. 2 

ст. 11, п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту» та наказу Сумської 

облдержадміністрації від 23.12.2003 № 603, листа міністерства освіти і науки 

України від 17.12.08 № 1/9 – 811 «Про здійснення соціально – педагогічного 

патронату». У закладі створено робочу групу з обліку дітей дошкільного віку, 

що мешкають на території, закріпленої за дошкільним закладом №18, до 

складу якої входять педагогічні працівники. Членами робочої групи складено 

списки дітей дошкільного віку на підставі документів первинного обліку 

громадян, створено персоніфіковані банки даних відомостей про дітей 

дошкільного віку на основі списків.  

За даними обліку дітей 2017 року на підлеглій території проживає всього 

683 дитини: від 0 до 1 року – 49 дітей; від 1 до 2 років – 90 дітей; від 2 до 3 років 

– 122 дитини; від 3 до 4 років – 106 дітей; від 4 до 5 років – 123 дитина; від 5 до 

6 років – 91 дітей; від 6 до 7 років – 1102 дитина. Всі діти 5-ти річного віку 100% 

охоплені дошкільною освітою (дошкільними закладами). Всі діти від 6 до 7 

років охоплені дошкільною та початковою освітою. На території 

обслуговування проживає 46 дітей з особливостями психофізичного розвитку, 

які відвідують спеціалізовані дошкільні заклади (5 – з порушенням опорно - 

рухового апарату, 7 – з порушенням зору, 1 – з порушенням слуху, 27 – з 

порушенням мовлення, 4 – із затримкою психічного розвитку, 2 – іншими 

захворюваннями).  

Питанню збереження і зміцнення здоров’я дітей протягом року у закладі 

приділялась належна увага. Співпраця з поліклінікою дала можливість 

удосконалювати профілактичну та здоров’язбережувальну роботу колективу. 

Системно здійснювався огляд дітей лікарями – спеціалістами, про що свідчать 

записи у дитячих справах. Причини захворюваності дітей постійно 

аналізувалися.  

Кількість випадків захворювання у порівнянні з минулим роком 

збільшилась на 2,2%. 

Всього 

дітей у 

ДНЗ 

% 

відвідування 

(середньо-

річний) 

% 

пропуще-

них по 

хворобі 

Кількість 

ослаблених та 

часто хворію-

чих дітей 

Кількість 

дітей, які 

знаходяться 

на диспансер-

ному обліку 

Дитячий травматизм 

Кіль-

кість 

випадків 

вдома в 

ДНЗ 

395 60,24 12,3 - 69 2 2 - 
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Кількість днів пропущених по хворобі складає 8,6 днів на 1 дитину (в 

минулому році 9,3 днів). 

Обстеження стану фізичного розвитку вихованців виявило достатній 

рівень з питань збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят.  

Групи здоров’я: 

І група – 295 дітей 

ІІ група – 90 дітей 

ІІІ група – 10  дітей 

Оздоровча спрямованість складає основний зміст роботи всіх вікових груп 

у літній період. У ДНЗ створені всі необхідні умови для зміцнення організму 

дітей. Для повноцінного відпочинку дітей у групах на 15 хв. був подовжений 

час денного сну, створені умови для перебування на повітрі не менше 6 – 7 

годин.   

Харчування в ДНЗ здійснювалось відповідно до ст. 35 Закону «Про 

дошкільну освіту», п.27-29 Положення про дошкільний навчальний заклад, 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах». 

Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 

21.12.2016 р. №1605-МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів 

у навчальних закладах м. Суми»» вартість харчування збільшилася до 13 грн. в 

групах раннього віку та до 17 грн. в садових групах, проте вибірка основних 

продуктів залишилася на рівні 70-80% у зв’язку зі збільшенням вартості 

продуктів харчування. 

 

Місяць Сад Ясла 

2016 2017 2016 2017 

Норма Фактич 

но 

Норма Фактич

но 

Норма Фактич

но 

Норма Фактич

но 

Січень 15,00 16,49 17,00 17,01 11,00 11,93 13,00 12,83 

Лютий 15,00 14,77 17,00 17,15 11,00 11,14 13,00 12,97 

Березень 15,00 14,51 17,00 17,10 11,00 10,76 13,00 12,63 

Квітень 15,00 14,99 17,00 17,21 11,00 11,21 13,00 13,32 

Травень 15,00 14,78 17,00 17,42 11,00 10,63 13,00 13,34 

 

Дошкільний заклад співпрацював з управлінням освіти і науки Сумської 

міської ради, Інформаційно-методичним центром, Сумським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти, Сумським державним 

педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка, школою I – III ступеня № 17, 
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Палацом дітей та юнацтва, театром юного глядача, Центром еколого-

натуралістичної творчості, медичним коледжем. Співпраця із соціальними 

інститутами дала можливість відчувати і розуміти потреби сьогодення, 

реагувати на них, вносити корективи у практичну діяльність, розширювати 

можливості додаткових освітніх послуг, залучати до роботи з дітьми 

спеціалістів - професіоналів, забезпечувати наступність у співпраці.  

 Річний план за 2016 – 2017 навчальний рік був реальним, дозволив досягти 

поставлених цілей.  

У наступному році у дошкільному закладі необхідно продовжувати роботу 

щодо підвищення якості підготовки дітей до школи, удосконаленню і 

впровадженню новітніх технологій, формуванню навичок здорового способу 

життя.  

Дошкільний навчальний заклад сприяє інтеграції дитини в соціум, а сім’я 

має забезпечити індивідуалізацію розвитку дитини. Завдання педагогів 

допомогти батькам усвідомити свою роль у формуванні особистості дитини. 

Тому залишаються актуальними питання удосконалення роботи з сім’єю та  

підвищення психолого-педагогічної культури батьків.  

Результати моніторингу з мовленнєвої та комунікативної компетенції 

показали, що  в середньому % досягають високого рівня оволодіння 

комунікативними навичками. Педагогам необхідно звертати особливу увагу на 

цілеспрямоване навчання мови та розвиток зв’язного мовлення. Тож для 

досягнення високого рівня розвитку комунікативного мовлення  необхідне 

впровадження комунікативно-діяльнісних інноваційних технологій навчання 

рідної мови та розвитку мовлення вихованців дошкільного закладу. 

Аналіз роботи педагогів показує, що вихователями часто ігнорується 

ігрова діяльність дітей. Деякі педагоги не усвідомлюють потужний потенціал 

цього виду діяльності для дошкільнят. Адже розвиток ігрової діяльності 

дошкільників безпосередньо пов'язаний із партнерською взаємодією, а 

забезпечення умов для повноцінної дитячої гри лежить у зоні відповідальності 

дорослих. Становлення партнерської взаємодії у грі є процесом розвитку нових 

форм спілкування.  Тому  слід більше уваги приділити провідній діяльності  

дітей – ігровій, бо це і навчання, і праця, і спосіб пізнання навколишнього світу 

та суспільних взаємин. 
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ІІ. Основні завдання навчально – виховної роботи 

дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини)  

№18 «Зірниця» на 2017 – 2018 н. р. 

 

 Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2016 – 2017 н. р., 

враховуючи досягнення і перспективи розвитку, педагогічний колектив 

визначає такі пріоритетні завдання на 2017 – 2018 н. р.: 

1. Використання інформаційно-комунікаційних та інноваційних педагогічних  

технологій, з метою формування у дошкільників інтелектуальних, творчих 

здібностей, інтересів і потреб у самовизначенні. 

2. Формування комунікативно-мовленнєвої та мовної компетентності 

дошкільників у контексті вимог Базового компонента дошкільної освіти з 

використанням  методу багатоканальної діяльності.  

3. Виховання у дітей дошкільного віку позитивних загальнолюдських цінностей 

через активне залучення їх до сюжетно- рольової  відповідно до вимог освітньої 

лінії Базового компонента «Гра дитини». 

4. Формування здоров’язбережувальної компетентності дітей через надання 

доступних знань і уявлень про здоровий спосіб життя, про основи безпеки 

життєдіяльності шляхом інтеграції родинного і суспільного виховання на 

основі спільних зусиль з батьками вихованців. 
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ІІІ. Методична робота з кадрами. 

Підвищення педагогічної майстерності 

Семінар  

«Фізкультурно-оздоровча робота: втілюємо комплексний підхід» 

 

Дата проведення: жовтень 2017 

 

№ 

з/п 

Питання семінару Відповідальні  Відмітка 

про 

виконання 

1 Удосконалення фізкультурно-оздо-

ровчої роботи в ДНЗ 

інструктор з  

фізкультури 

Дорошенко С.В. 

 

2 Реалізація комплексного підходу до 

здійснення фізкультурно-оздоровчої 

роботи 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

3 Класифікація здоров’язбережувальних 

технологій 

інструктор з  

фізкультури 

Дорошенко С.В. 

 

4 Складові здоров’я.  

Роль батьків в зміцненні здоров’я дітей 

сестра медична 

старша  

Кучма А.І. 

 

5 Іграшки – за здоров’я! вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б 

 

6 Теоретичний тренінг: фізкультурно-

оздоровча робота 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. Д/в 

№1,2017 
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Семінар 

«Реалізація інтегрованого підходу в освітньому процесі ДНЗ» 

Мета: сприяти формуванню в педагогів уявлень про формальні 

структурні та змістові ознаки інтегрованого заняття, особливості його 

проведення в умовах ДНЗ 

 

Дата проведення: січень 2018 року 

 

№ 

з/п 

Питання семінару Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційно-педагогічні умови 

побудови освітнього процесу на 

засадах інтеграції 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. Вих. - 

мет. №5, 

2016,с.13 

2. Тема – образ - стрижень інтегрованого 

заняття 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б., 

пр. психолог 

Івченко Г.О. 

 

3. Інтелектуальна карта як структурна 

основа інтегрованого заняття 

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 

 

4. Розвивальний потенціал інтегрованих 

занять в групі раннього віку 

вихователь гр. 

раннього віку     

Рибалка Г.Л. 

ж. Вих.-

мет. №1, 

2016 

5. Особливості організації та проведення 

інтегрованого заняття (пам’ятка для 

педагогів) 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 
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Семінар - практикум 

«Розвиваємо педагогічну спостережливість» 

 

Дата проведення: березень 2018 

 

№ 

з/п 

Питання семінару Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Професійна спостережливість – 

основний спосіб вивчення й пізнання 

індивідуальних особливостей 

дошкільника 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

2. Значення спостережливості для 

педагогічної діяльності 

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 

 

3. Зовнішні прояви внутрішнього світу 

дитини 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

4. Самооцінка професійної 

спостережливості (діагностика) за 

методикою А.Прихожай 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

5. Вправи для розвитку професійної 

спостережливості 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

6 Спостережливий вихователь – який 

він? (тренінг) 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 
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Колективні перегляди 

 

 
№ 

з/п 

Тема заняття Термін 

прове-

дення 

Група, педагог Примітка 

1 Кондитерська фабрика 

(сюжетно-рольова гра) 

листопад вихователь 

Джигінас О.В., 

старша група 

«Бджілки» 

ж. Д.с.  

№ 23, 

2016,с.27 

2 Будинок моди 

(сюжетно-рольова гра) 

листопад вихователь 

Нехай Т.О., 

старша група 

«Веселки» 

ж. Д.с.  

№ 6, 

2017,с.14 

3 Від зернини до хлібини 

(інтегроване заняття із 

застосуванням методу 

багатоканальної діяльності) 

лютий вихователь 

Вакіна М.П.. 

молодша група 

«Дзвіночки» 

ж. Д.с.  

№12, 

2017,с.12 

 

4 Подорож звуків [P] та [Р’] 

Україною 

лютий вчитель-логопед 

Донець В.В., 

старша група 

«Квіточки» 

ж. Д.с.  

№ 6, 

2016,с.21 

5. Ярмарок майстрів (комбіноване 

заняття художньо-естетичного 

циклу) 

квітень керівник 

зображувальної 

діяльності 

Яненко Н.Г. 

ж. Д.с. 

№ 24, 

2016 

6. Подорож океаном Знань 

(заняття з елементарним 

моделюванням дерев’яними 

ложками) 

квітень вихователь 

Стегній Н.Д., 

старша група 

«Бджілки» 

ж. Д.с. 

№11, 

2016, с.20  
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Консультації  

 
№ 

з/п 

Тема консультації 

 

Термін 

проведен

ня 

Відповідальні Відмітка 

про вико-

нання 

1 Організація навчально-

виховної роботи з дітьми в 

2017-2018 н.р.  

вересень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

2 Дні здоров’я в дошкільному 

закладі 

жовтень інструктор з 

фізичної 

культури 

Дорошенко С.В. 

ж.В.-мет. 

№4, 2017 

3 Експериментування. 

Пізнаємо світ разом 

листопад вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. В.-мет. 

№10,2015 

4 Методика навчання розпо-

відання за серією сюжетних 

картин (Н.Гавриш) 

грудень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. В.-мет. 

№2, 2015 

+відео 

5 Формування моральних 

чеснот у дошкільників за тво-

рами Сухомлинського В.О. 

січень вихователь 

Клипа Т.М. 

 

ж. В.-мет. 

№2, 2015 

6 Позитивне ставлення до себе 

та інших  - запорука здоров’я 

лютий пр. психолог 

Івченко Г.О. 

ж. Д/в 

№4,2017 

7 Логіко-математичний розви-

ток старших дошкільників 

засобами казки 

березень вихователь 

Стегній Н.Д. 

ж. В.-мет. 

№4, 2015 

8 Формування комунікативних 

навичок у праці 

квітень вихователь 

Мельник А.В. 

ж. В.-мет. 

№3, 2015 

9 Організація літнього оздо-

ровлення дітей 

травень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 
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Педагогічні години 

 
№ Тема 

 

Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Сучасні підходи до плану-

вання навчально-виховної 

роботи в 2017-2018 н.р. 

Ознайомлення з техноло-

гією побудови освітнього 

процесу за принципом 

методконструктора 

вересень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. Метод. 

скарбничка 

вихователя 

№ 3, 2014 

2 Психологічний клімат 

колективу 

жовтень пр. психолог 

Івченко Г.О. 

ж. Д/в №3, 

2017, с.12 

3 Іграшки – «моральні путів-

ники» дошкільників 

листопад вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 

ж. В.-мет. 

№5, 2017 

4 Майстер-клас для вихова-

телів (малювання жмаканим 

папером) «Чарівна кулька 

казку намалює» 

грудень керівник 

зображувальної 

діяльності 

Яненко Н.Г.. 

ж. В.-мет. 

№9, 2016 

5 Пейзажний живопис: від ми 

лування природою до усві-

домленого поціновування 

січень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. В.-мет. 

№11, 2016 

6 Звітують архітектори освіт-

нього процесу (творчий звіт 

педагогів, що атестуються) 

лютий вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. В.-мет. 

№9, 2016 

7 Тайм-менеджмент для 

професійного зростання 

березень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. В.-мет. 

№1, 2017 

8 Мовлення вихователя – 

один з основних чинників 

мовленнєвого розвитку 

дітей (методичний турнір) 

квітень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж. В.-мет. 

№11, 2016 

9 Емоційний інтелект 

дошкільників: шляхи 

розвитку 

травень пр. психолог 

Івченко Г.О. 

ж. В.-мет. 

№7, 2016 
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Діагностика, моніторингові дослідження 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведен-

ня 

Відпові-

дальні 

Форма 

узагаль-

нення 

Відміт

ка про 

вико-

нання 

 

 

 

 

1. 

Проведення рейтингової 

системи оцінювання 

діяльності педагогів за 

блоками: 

- робота з батьками; 

- психологічний супровід   

освітнього процесу; 

- участь у методичній 

роботі; 

- самоосвіта 

протягом 

року 

вихователі-

методисти, 

практичний 

психолог 

 

анкети, 

щоденники 

самоосвіти 

 

 

2. 

Проведення моніторингу 

оцінки якості підготовки 

груп до нового навчально-

го року 

серпень 

2017р. 

вихователі-

методисти 

матеріали 

моніторингу 

 

 

 

3. 

Ведення портфоліо до-

шкільнят (скарбничка осо-

бистих досягнень дитини в 

різних видах діяльності) 

протягом 

року 

вихователі 

груп 

щоденники, 

портфоліо 

дітей, 

таблиці  в 

групах 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Психологічна діагностика: 

адаптація новоприбулих 

дітей до умов ДНЗ  

вересень-

жовтень, 

гр.ран.віку 

 

 

 

 

 

 

практичний 

психолог 

 матеріали 

діагностики 

 

розумовий розвиток дітей 

старшого дошкільного 

віку 

вересень 

ст. групи 

психічний розвиток дітей 

середнього дошкільного 

віку (до комплектації груп 

компенсуючого типу) 

квітень 

сер. групи 

готовність дітей старшого 

дошкільного віку до 

навчання у школі 

березень - 

квітень 

ст. групи 
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5. 

Психолого-педагогічна 

діагностика педагогів, які 

атестуються: 

- спостереження, 

інтерв’ю; 

- відвідування й аналіз 

занять та інших форм 

роботи; 

- тестування; 

- анкетування      батьків 

листопад 

2017 –

лютий 

2018 

практичний   

психолог, 

вихователі- 

методисти 

анкети, 

діаграми, 

матеріали 

контролю 

 

6. 
Діагностика професійної 

компетентності 

вихователів 

жовтень 

2017р. 

вихователі-

методисти 

анкети  

 

7. 

Діагностика прогнозуван-

ня методичної роботи на 

наступний навчальний рік 

(анкетування) 

квітень 

2018р. 

вихователі-

методисти 

анкети  
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Самоосвіта 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

 

1. 

Взаємовідвідування занять, 

режимних моментів з 

метою обміну досвідом 

роботи 

протягом 

року 

вихователі-

методисти, 

вихователі, 

спеціалісти 

 

 

2. 

Обговорення новинок педа-

гогічної літератури та педа-

гогічної преси 

протягом 

року 

вихователі- 

методисти, 

педагоги 

 

3. Ведення щоденників само-

освіти 

протягом 

року 

педагоги  
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Педагогічна рада 1 

«Організація навчально-виховної роботи на 2017-2018н.р.» 
 

Дата проведення: 31 серпня 2017 року 

№ 

з/п 

Питання пед. ради Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Виконання рішень попередньої педради 

від 24.05.2017р. 

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 

 

2. Підведення підсумків літньої оздо-

ровчої кампанії (інформація)  

сестра медична 

старша 

Кучма А.І. 

 

 

 

 

3. 

Організація освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 

2017-2018 н.р. (інструктивно-методичні 

рекомендації до листа МОН України від 

13.06.2017р. №1/9 – 322 «Щодо 

організації освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах у 

2017-2018 н.р.» (виступ, обговорення) 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Обговорення і затвердження плану 

роботи ДНЗ на 2017-2018 н.р. 

Затвердження: 

- пріоритетних завдань, програм та 

методичних посібників, за якими 

будуватиметься освітній процес у 

ДНЗ; 

- форми планування освітньої роботи з 

дітьми; 

- режиму дня, розкладу занять вікових 

групах; 

- планів гурткової роботи, свят та 

розваг; 

- плану спільної роботи ДНЗ №18 та 

ССШ №17 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

 

5. Ознайомлення з перспективним планом 

атестації і проходження курсової пере-

підготовки (інформація) 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

6. Готовність ДНЗ до нового навчального 

року (довідка перевірки) 

вих.-методист 

Гончаренко О.Б. 

 

7. Обрання секретаря педагогічної ради 

 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

Педагогічна рада 2 
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 «Сюжетно-рольова гра – школа моралі  

для дитини дошкільного віку» 

Дата проведення: листопад 2017 року 

№ 

з/п 

Питання пед. ради Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Виконання рішень попередньої педа-

гогічної ради  

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 

 

2. Довідка тематичної перевірки 

«Формування взаємин дітей у 

сюжетно-рольовій грі» 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 
ж. Д/в 8,03р. 

(кн. «Ігрова 

діяльність ст. 

дошкільників» за 

програмою 

«Впевнений старт») 

с.97-100 

Підготовка та 

орг-ція с/р гри 

дітей дошк.віку 

(Сумскький ОІ 

ППО, 13) 

-А.Бурова «Орг-

ція ігрової дія-

ності дітей 

дошк. віку» 

«Мандрівець», 
2010 

Дудова Т.  

«С\р гра-школа 

життя» (ж. Д/в 

№8,03) 

3. Сюжетно-рольова гра – ефективний 

засіб всебічного розвитку дитини 

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 
(ж. Д/в №8,03р.) 

Ігрова діяль-

ність старших 

дошкільнят (за 

пр. «Впевнений 

старт»  Х., 

Основа, 2011 

4 Сюжетно-рольова гра – чинник 

засвоєння морально-етичних норм 

практичний 

психолог 

 

(ж. Вих.-мет. 

№8,09. С.31-33) 

5 Виховання гуманних почуттів дітей у 

сюжетно-рольовій грі 

вихователь 

Клипа Т.М. 

 

С.Ладивір 

«Виховання 

гуманних 

почуттів у дітей» 

(«Мандрівець», 

Терн.2010) 

6 Роль вихователя в ігровій діяльності вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

(ж.Вих.-мет. №2, 

2017) 

 

 

 

Педагогічна рада 3 
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«Розвиток мовленнєвих та комунікативних вмінь дошкільників 

через інтеграцію різних видів діяльності» 

Дата проведення: лютий 2018 року 

№ 

з/п 

Питання пед. ради 

 

Відповідальні Відмітка        

про 

виконання 

1.  Виконання рішення попередньої 

педради 

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 

 

2.  Стан комунікативно-мовленнєвих 

умінь у дітей 5-го і 6-го року життя 

(довідка за підсумками тематичного 

контролю) 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж.Вих.-мет. 

№7,201 

 с.65 

3.  Актуальність проблеми мовленнєвого 

розвитку (доповідь) 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

4.  Використання сучасних освітніх 

технологій для розвитку зв’язного 

мовлення дошкільників 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

ж.Вих.-мет. 

№11,2016  

5.  Чинники розвитку художньо-творчих 

здібностей дітей у театралізованій 

діяльності (інформація з досвіду 

роботи) 

музичний 

керівник 

Денисенко А.В. 

 

6.  Мовленнєвий розвиток старших 

дошкільників - запорука їхньої нас-

тупної успішності в школі 

(презентація) 

вихователь 

Клипа Т.М. 

 

 

ж.Вих.-мет. 

№11,2016 с.42 
7.  Дидактичні ігри в корекційній роботі вчитель-логопед 

Донець В.В. 

8.  Виставка дидактичних, розвивальних 

ігор. Посібників спрямованих на роз-

виток мовленнєвих та комунікатив-

них умінь дітей 

Вихователі груп, 

вчитель-логопед 

 

   

 

 

 

 

 

 

Педагогічна рада 4 
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«Підведення підсумків роботи педагогічного колективу  

за 2017-2018 навчальний рік.  

Готовність дітей старшого дошкільного віку   

до навчання у школі, шляхи її поліпшення» 

Дата проведення: травень 2018 року 

№ 

з/п 

Питання пед. ради Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Виконання рішення попередньої 

педагогічної ради 

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І 

 

2. Виконання плану роботи на 

2017/2018 навчальний рік 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

3. Аналіз методичної роботи з 

педагогічними кадрами 

 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б., 

Вінгаль Н.І. 

 

4. Звіт роботи педагогів-спеціалістів 

 

спеціалісти  

5. Аналіз організації гурткової роботи керівники 

гуртків 

 

 

6. 

Функціональна готовність дітей 

шестирічного віку до навчання в 

школі. Виконання Базового компо-

ненту дошкільної освіти      

пр.психолог 

Івченко Г.О., 

вихователі 

старших груп 

 

7. Довідка тематичної перевірки 

«Вивчення готовності дітей старшого 

дошкільного віку  до навчання у 

школі» 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

8. Схвалення плану роботи на оздоров-

чий період, орієнтованого тижневого 

розподілу занять  на оздоровчий 

період 

вихователь-

методист 

Вінгаль Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 проведення 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

 

1. 

Психолого-

педагогічний супровід 

педагогів, які атестуються:  

Гончаренко О.Б. 

Гуцал С.М. 

Донець В.В. 

Дорошенко С.В. 

Клипа Т.М. 

Рибалка Г.Л. 

Яненко Н.Г. 

протягом 

року 

вихователі-

методисти, 

практичний 

психолог 

 

 

1.1 

Самоаналіз і первинна 

діагностика рівня власної 

педагогічної  діяльності 

жовтень вихователі-

методисти 

 

 

1.2 

Скласти план психологіч-

ного і методичного супрово-

ду педагогів, які атестуються 

жовтень вихователь-

методист 

 

 

 

 

1.3 

Обговорення нормативно-

правових документів по 

атестації пед. працівників (за 

новим Типовим положенням 

про атестацію пед. кадрів та 

змінами і доповненнями до 

нього) 

жовтень вихователь-

методист 

 

 

1.4 

Комплектування банку 

даних про педагогів, які 

атестуються 

жовтень вихователь-

методист 

 

2. Видання наказів з питань 

атестації пед. працівників  

вересень-

жовтень 

завідувач ДНЗ  

3. Засідання атестаційної 

комісії 

жовтень, 

січень, 

лютий 

завідувач ДНЗ  

4. Вивчення роботи педагогів, 

які атестуються  

жовтень-

лютий 

члени атеста-

ційної комісії 

 

 

 

 

 

Курсова перепідготовка 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

1. 

Підвищення рівня 

кваліфікації педагогів при 

Сумському ОІППО : 

Данько А.А. 

Івченко Г.О. 

Мірошниченко В.В. 

Чечель Н.М 

за планом 

ІМЦ 

вихователі-

методисти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 
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№ 

з/п 

Тема контролю Вид   

контролю 

Форма 

узагаль-

нення 

Термін 

прове-

дення 

Групи Відпові-

дальні 

1. Організація життє-

діяльності дітей за 

освітніми лініями БК 

дошкільної освіти 

Комплекс-

не 

вивчення 

довідка 

компл. 

вивчення 

листопад 

2017 

«Капітош

ки» (сер) 

завідувач 

ДНЗ, вих.-

метод., 

ст. м/с,  

пр.психолог 

березень 

2018 

«Мультяш

ки»(мол) 

2. Готовність ДНЗ до 

нового навчального року 

(до педради 1) 

підсумко-

вий 

презента-

ція груп 

серпень 

2017 

усі 

групи 

завідувач 

ДНЗ, 

вихователі, 

методисти 

3. «Формування взаємин 

дітей у сюжетно-рольовій 

грі» (до педради 2) 

тематич-

ний 

 

довідка 

до 

педради 

листопад 

2017 

старші 

групи 

вихователі-

методисти 

 

4. Стан комунікативно-

мовленнєвих умінь у ді-

тей (до педради 3) 

тематич-

ний 

 

довідка 

до 

педради 

лютий 

2018 

усі 

групи 

вихователі-

методисти 

5. «Вивчення готовності 

дітей старшого дошкіль-

ного віку  до навчання у 

школі» 

тематич-

ний 

 

довідка 

до 

педради 

квітень 

2018 

усі групи вихователі-

методисти, 

пр.психолог 

 

6. Адаптація новоприбулих 

дітей до умов ДНЗ 

оглядово

-опера-

тивний 

довідка 

до ППК 

жовтень 

2017 

 вихователі-

методисти, 

пр.психолог 

7. Виховання навичок 

самообслуговування 

оглядово

-опера-

тивний 

довідка 

на пед-

годину 

лютий 

2018 

 вихователі-

методисти 

8. Готовність старших 

дошкільнят до школи 

підсум-

ковий 

психол. 

зріз 

березень 

2018 

 практичний 

психолог 

9. Медико-педагогічний 

контроль за проведенням 

ранкової гімнастики,  

занять з фізкультури 

підсум-

ковий 

МПК, 

прото-

кол 

1р. на 

квартал 

 вихователі-

методисти,  

ст. м/с 

10 Реалізація рішень 

педагогічної  ради 

поперед-

жуваль-

ний 

довідка 

на пед-

годину 

протягом 

року 

 вихователі-

методисти 

11 Стан захворюваності 

дітей 

порів-

няльний 

довідка 

ст.м/с 

1р. 

на м-ць 

 ст. м/с 
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12 Самоосвіта педагогів порів-

няльний 

  перевірка 

щоденни- 

ків само-

освіти 

1р. на 

квартал 

 вихователі-

методисти 

13 Ведення ділової 

документації 

поперед-

жувальний 

довідка 

до наради 

при заві-

дувачу 

жовтень 

квітень 

 завідувач  

ДНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Організаційно-педагогічна робота.  
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Забезпечення наступності між дошкільним  навчальним 

закладом і школою 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

Організаційно – педагогічна робота 

 

 

1. 

Складання та затвердження 

спільного плану наступності у 

роботі ДНЗ та школи та угоди 

про співпрацю ДНЗ №18 

«Зірниця» та ССШ № 17 на 2017-

2018 н. р. 

вересень вихователі-

методисти ДНЗ, 

заст. директора 

ССШ № 17 

 

 

2. 

Взаємовідвідування уроків у 

школі та занять і режимних 

процесів в ДНЗ 

протягом 

року 

 

вихователі-

методисти ДНЗ, 

заст. директора 

ССШ № 17 

 

 

 

3. 

Проведення спільних психо-

лого-педагогічних консиліумів 

«Адаптація першокласників до 

навчання у школі». «Готовність 

дітей старшого дошкільного віку 

до навчання в школі» 

листопад 

2017р., 

 

квітень 

2018р. 

вихователі-

методисти ДНЗ, 

заст. директора 

ССШ № 17, 

практичний 

психолог 

 

Методична робота 

 

1. 

Ознайомлення зі змістом, 

формами та методами освітньої 

роботи в ДНЗ та початковій 

школі 

вересень 

2017 

вихователі-

методисти 

ДНЗ, 

вчителі шкіл 

 

 

 

 

 

2. 

Спільна пед. рада вихователів 

ДНЗ та вчителів початкової 

школи: 

- аналіз успішності випускників 

ДНЗ; 

- завдання здійснення наступнос-

ті в роботі з дітьми дошкільного і 

шкільного віку, спрямованій на 

формування духовно-розвиненої, 

патріотично  налаштованої та 

працелюбної особистості  

листопад 

2017 

вихователі-

методисти 

ДНЗ, 

вчителі школи 

 

 

3. 

Консультації вчителів початкової 

школи №17,  для вихователів 

груп старшого дошкільного віку 

ДНЗ 

 вчителі 

початкових 

класів ССШ 

№17 

 

Взаємозв’язок дитячого колективу ДНЗ і ССШ № 17 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

1. 

Провести спільні свята і 

конкурси: 

-  Першого дзвоника; 

- «Букварику прощавай»; 

-  Уклін тобі Тарасе; 

-  Конкурс малюнків на 

асфальті «Світ очима дітей»; 

-  «Прощавай садок дитячий» 

 

 

квітень 

 

березень 

травень 

 

травень 

вихователі-

методисти, 

вихователі 

старших груп 

ДНЗ вчителі 

початкових 

класів школи 

 

 

 

2. 

Запросити учнів початкових 

класів ССШ № 17 прийняти 

участь в ремонті іграшок і 

книжок для дітей дитячого 

садка 

протягом 

року 

вихователі-

методисти, 

вихователі 

старших груп 

ДНЗ, вчителі 

початк.класів  

 

 

3. 

Організація театральних 

вистав молодших школярів 

для дошкільнят 

протягом 

року 

вчителі 

початкових 

класів шкіл 

 

 

 

4. 

Організація екскурсій до 

школи: 

- їдальня, бібліотека; 

- спортивні зали, спортивні  

майданчики; 

- шкільні музеї. 

протягом 

року 

 

вихователі 

старших груп 

ДНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаємодія закладу з установами, організаціями 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

 

 

 

1. 

Проведення спільних заходів з 

метою співпраці та обміну досвідом: 

- інформаційно-методичним 

центром управління освіти і 

науки Сумської міської ради; 

- міським еколого-натуралістич-

ним центром; 

- управлінням надзвичайних 

ситуацій, пожежної охорони 

- дитячою поліклінікою №2 

(огляди спеціалістів, облік дітей 

мікрорайону); 

- центром практичної психології 

міського та обласного управлінь 

освіти 

протягом 

року 

завідувач, 

вихователі

-

методисти 

 

 

2. 

Відвідування музеїв, театрів, виста-

вок міста. Організація зустрічей з 

митцями, акторами, лекторами 

протягом 

року 

вихователі

-

методисти 

 

 

 

3. 

Співпраця із засобами масової 

інформації: газетами, телебачення. 

Висвітлення досвіду організації 

навчально – пізнавальної діяльності 

з дітьми (свята, розваги, виставки та 

ін.) на сторінках газети і ТБ 

протягом 

року 

вихователі

-

методисти 

 

 

4. 

Організація спонсорської допомоги 

від підприємств міста та батьків з 

метою покращення та зміцнення 

матеріальної бази ДНЗ 

протягом 

року 

завідувач  

 

 

 

 

 

Взаємодія дошкільного навчального закладу 
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 із сім’єю та громадськістю 

План роботи дошкільного навчального закладу із сім’єю 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відпові-

дальні 

Примітка 

про 

виконання 

Вересень  

 

 

 

 

 

1. 

Оновлення наочної інформації для батьків: 

 організація інтерактивного стенду 

«Батьківське віконечко» (батьки обмінюються 

цікавою інформацією та досвідом виховання й 

розвитку дітей, готуючи матеріали та розмі-

щуючи їх на стенді у батьківському куточку); 

 започаткування інформаційно-довідкових 

рубрик у куточку для батьків: «Запрошуємо до 

обговорення», «Дискусійна трибуна», 

«Відкритий мікрофон» - своєрідної трибуни для 

письмового спілкування  

вихователі 

груп 

 

 

2. 

Зібрати необхідну інформацію та поновити 

листи здоров’я на дітей групи. Внести корективи 

в зошит «Відомості про батьків» 

вихователі 

груп 
 

 

 

3. 

Провести загальні батьківські збори (Завдання і 

зміст роботи ДНЗ у 2017-2018 н. р. Організація 

харчування і медичного обслуговування 

дошкільнят. Обрання батьківського комітету 

закладу) 

завідувач 

ДНЗ, ст. м/с, 

вихователі-

методисти 

 

4. Проведення родинних свят у групах вихователі  

мол. груп 
 

5. Створення банку даних дітей 5-річного віку, що 

мешкають на прилеглій території до ДНЗ 

вихователі 

груп 
 

6. Складання плану соціального патронату з 

сім’ями, діти яких не відвідують ДНЗ 

вихователь-

методист 
 

7. Батьківські збори «Особливості вікового періоду 

та адаптація малюків до умов ДНЗ» 

вих-лі груп  

ран. віку 
 

8. Батьківські збори «Особливості психічного і 

фізичного розвитку дітей 4-го року життя» 

вихователі 

мол. груп 
 

9. Батьківські збори «Особливості психологічного і 

фізичного розвитку дітей 5-го року життя» 

вихователі 

сер. груп 
 

 

 

10. 

Батьківські збори «Особливості психологічного і 

фізичного розвитку дітей 6-го року життя. 

Цілісний підхід педагогів і батьків до розвитку, 

виховання, підготовки до школи старших 

дошкільників» 

 

вихователі 

старших 

груп 

 

                                               Жовтень                                  
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1. Проведення конкурсу – огляду на кращий 

«Куточок для батьків» 

вихователі 

методисти 

 

2. День батьківського самоврядування вихователі, 

батьки 

 

3. Проведення родинних свят у групах вихователі  

середніх гр. 

 

4. Фотовиставка «Тато, мама, я - дружна сім'я» вихователі   

5. Спільні походи «Дружні вихідні» 

(відвідування театру, екскурсії до музеїв, 

визначних пам’яток) 

вихователі 

середніх 

груп 

 

6. Батьківський лекторій «Готуємось до навчання 

в школі» 

вихователі 

старших гр. 

ж. В.-мет. 

№3,2017 

Листопад  

1. Провести опитування та анкетування батьків 

для вивчення потреб родини (виявлення 

соціального запиту, рівня поінформованості 

щодо розвитку виховання й навчання дітей) 

практичний 

психолог, 

вихователі 

 

2. Проведення родинних свят у групах вихователі 

старших гр. 

 

3. Підібрати науково-методичну, психолого-

педагогічну      л-ру, дидактичні матеріали 

вихователі 

груп 

 

4. Сімейний вернісаж «Сім'я - здоровий спосіб 

життя» 

вихователі 

груп 

 

Грудень  

1. Виставка дитячої і сімейної творчості із 

сірників і сірникових коробок 

вихователі 

груп 

 

2. Створити міні-бібліотеки для батьків вихователь-

методист 

 

3. Вечір запитань і відповідей «Методика 

родинного виховання: принципи та підходи» 

вих.-методист 

вихователі  
 

4. Дискусія «Секрети виховання» вихователі 

мол. груп  

 

Січень  

1. Батьківські збори «Іграшка в житті дитини» вих-лі груп 

ран. віку 

 

2. Батьківські збори «Іграшка мого дитинства» вихователі 

мол.груп 

ж. Д.с. 

№19,15р. 

3. Батьківські збори «Значення гри для розвитку 

дошкільника» 

вихователі 

середніх 

груп 

ж. Д.с. 

№21,15р 

4. Батьківські збори «Роль дорослого у розвитку 

творчих ігор дітей» 

вихователі 

старших 

груп 
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Лютий 

1. Створення портфоліо груп  вихователі 

груп  

 

2. Спільні походи «Дружні вихідні» 

(відвідування театру, екскурсії до музеїв, 

визначних пам’яток) 

вихователі 

середніх 

груп 

 

 

Березень 

 

1. Виставка дитячої і сімейної творчості «Чарівні 

коктейльні трубочки» 

вихователі 

груп 

 

2. Фотовиставка «Моя бабуся - краще всіх» вихователі 

груп 

 

3. Родинний вогник «Традиції нашої сім'ї» вихователі 

сер. груп 

 

 

Квітень 

 

1. Проведення Дня відкритих дверей (екскурсія 

дошкільним закладом, колективні і індивід. 

бесіди з батьками, відкриті заняття, свята) 

завідувач, 

вих.-метод., 

педагоги 

 

2. Провести анкетування батьків про якість 

освітнього процесу, психологічного клімату в 

групі, дошкільному закладі 

практичний 

психолог, 

вихователі 

 

3. Батьківські збори «Розвиток мовлення дітей 

раннього віку» 

вих-лі груп 

ран. віку 

 

4. Батьківські збори «Виховання культури 

мовлення молодших дошкільнят» 

вихователі 

мол. груп 

 

5. Батьківські збори «Виховання культури 

мовлення дітей середнього дошкільного віку» 

вихователі 

сер.груп 

 

6. Батьківські збори «Спільна робота сім’ї та 

дошкільного закладу в розвитку художньо-

мовленнєвої діяльності дітей» 

вихователі 

старших 

груп 

 

 

Травень 

 

1. Звіт завідувача ДНЗ про результати роботи за 

2016-2017 н.р. та ознайомлення з перспек-

тивним планом роботи на 2017 - 2018 н.р. 

завідувач 

ДНЗ, ст. м/с, 

вих.-мет., 

 

2. Фотовиставка «Мама і я, щасливі миті» вихователі 

групи 

 

3. Сімейний портрет «Місце дозвілля в нашій 

сім'ї» 

вихователі 

середніх гр. 

 

 

 

 

Протягом року 
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1. 

Урізноманітнення й наповнення новим змістом 

анкет для батьків і використання результатів 

опитувань у плануванні подальших кроків 

щодо вдосконалення взаємодії. 

вихователі 

груп 

 

 

2. 

Організація заходів партнерського спілкування 

за участю батьків та педагогів (засідань за 

круглим столом, дебатів, дискусій тощо) 

вихователі 

груп 

 

 

3. 

Упровадження спільної проектної діяльності 

дітей, батьків і педагогів для розв’язання акту-

альних завдань, саморозвитку всіх учасників та 

зміцнення дружніх і родинних стосунків. 

вихователі 

груп 

 

 

 

4. 

Удосконалення індивідуальної роботи із 

сім’ями завдяки таким формам роботи, як 

«Адресна допомога», «Відверта розмова», 

«Кишенькова бібліотечка», «Як живеш, 

малюк?» або «Сімейна педрада» (під час 

відвідування родин удома) 

вихователі 

груп 

 

 

5. 

Максимальне використання ранкових і вечір-

ніх годин зустрічі з батьками дошкільнят для 

плідного спілкування 

вихователі 

груп 

 

 

6. 

Проведення індивідуального консультування 

батьків з проблем виховання й розвитку 

дошкільників 

вихователі 

груп 

 

7. Проведення засідань батьківського комітету 

груп і ДНЗ 

завідувач, 

вих-лі груп 

 

 

8. 

Організація і проведення спільних з батьками 

спортивних свят і розваг, тематичних заходів (у 

межах Тижня здоров’я, Тижня безпеки, ін.) 

відповідно до плану роботи ДНЗ 

вихователі-

методисти, 

вихователі 

груп 

 

 

9. 

Залучати батьків до благоустрою території 

ДНЗ, облаштування ігрових майданчиків, 

оснащення предметно-ігрового розвивального 

середовища в групових приміщеннях 

вихователі 

груп 

 

 

10. 

Організація роботи батьківської бібліотеки в 

кожній групі, випуск родинних газет, інтернет-

сайт ДНЗ для  батьків 

вихователі 

груп 

 

11. Залучати членів родин вихованців до 

організації гурткової роботи 

вихователі 

груп 

 

12. Проведення психолого-педагогічних кон-

сультацій 

пр. психол, 

вих-лі груп 

 

13. Організація роботи консультаційного центру 

для дітей раннього віку «Разом з мамою» 

 

вихователь- 

методист , 

пр. психол. 
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14. Забезпечити психологічний супровід розвитку 

дітей 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

 

 

15. 

Розгорнути систему педагогічної просвіти для 

батьків: 

• анкетування; 

• консультації педагогів згідно із запитами 

батьків; 

• заняття-тренінги; 

• індивідуальні рекомендації практичного 

психолога, вчителя логопеда; 

• підготовка друкованих матеріалів для 

батьків; 

• запрошення на День відкритих дверей, 

музично-театралізовані свята 

вихователь-

методист, 

спеціалісти 

ДНЗ 

 

 

16. Поради для батьків «Дерево Мудрості» вих.-метод., 

вихователі 
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Робота з батьками дітей,  

які не відвідують дошкільний заклад 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  

проведення 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1. 

Створення банку даних дітей 5-

річного віку, що мешкають на 

прилеглій території до ДНЗ 

вересень вихователі 

груп 

 

 

2. 

Складання плану соціального 

патронату з сім’ями, діти яких 

не відвідують ДНЗ 

вересень вихователь-

методист 

 

3.  Забезпечити психологічний 

супровід розвитку дітей 

протягом    

року 

практичний 

психолог 

 

 

4. 

Підібрати науково-методичну, 

психолого-педагогічну літ-ру, 

дидактичні матеріали 

листопад вихователі 

груп 

 

5. Створити міні-бібліотеки для 

батьків 

грудень вихователь-

методист 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Розгорнути систему 

педагогічної просвіти для 

батьків: 

 анкетування; 

 консультації педагогів згідно 

із запитами батьків; 

 заняття-тренінги; 

 індивідуальні рекомендації 

практичного психолога, 

вчителя логопеда; 

 підготовка друкованих 

матеріалів для батьків; 

 запрошення на День 

відкритих дверей, музично-

театралізовані свята 

протягом  

року 

вихователь-

методист, 

спеціалісти 

ДНЗ 
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VІ. Робота методичного кабінету 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 
виконання 

 

1. 

Поповнення методичного фонду 

наочно-дидактичними посіб-

никами, розвивальними іграш-

ками, атрибутами тощо 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

 

 

 

2. 

Забезпечення директивними, 

інструктивно – методичними 

матеріалами, методичною, нау-

ковою літературою, вітчизняно-

го та зарубіжного досвіду робо-

ти, педагогів ДНЗ міста і області 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

3. Оформити підписку періодичної 

преси на 2018 р.  

до 

01.12.2017 

вих.-мет. 

Вінгаль Н.І. 

 

4. Скласти графік роботи гуртків, 

ізостудії, НРЦ «Дивосвіт» 

до 

01.09.2017 

вихователі-

методисти 

 

5. Підготовка та проведення на 

базі ДНЗ практичних занять для 

слухачів курсів ОІППО 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

6. Проведення консультацій з 

методики проведення занять, 

режимних моментів 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

7. Індивідуально-методична робо-

та з педагогами з питань орга-

нізації навчально-пізнавальної 

діяльності дітей, складання 

планів, підготовка до занять 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

8. Організація роботи школи моло 

дого вихователя «Паросток» 

протягом 

року 

вих.-мет. 

Гончаренко 

О.Б. 

 

9. Оформлення куточка атестації 

педагогічних працівників 

до 

01.09.2017 

вихователі-

методисти 

 

 

10. 

 

 

Розробити й оформити мето-

дичні рекомендації та поради: 

«Сюжетно-рольова гра - провідна 

діяльність дошкільника» 

 

 

листопад 

 

вихователь 

Внученко 

Н.Б. 
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10. «Використання картини у мов-

леннєвій діяльності дошкіль-

ників»; 

«Методичні поради з основ 

безпеки життєдіяльності дітей» 

грудень 

 

 

березень 

 

 

 

11. 

Проаналізувати забезпечення 

розвивального середовища 

дошкільного навчального закла-

ду щодо відповідності вимогам: 

- пожежної безпеки; 

- правил дорожнього руху 

1 раз  

на квартал 

вихователі-

методисти 

 

 

12. 

Вивчити стан емоційного ком-

форту в колективі, за потреби 

проаналізувати причини дис-

комфорту 

жовтень практичний 

психолог 

 

 

 

13. 

Продовжувати удосконалювати 

розвивальне середовище груп з 

метою створення оптимальних 

умов для забезпечення повно-

цінного розвитку дітей  

протягом 

року 

зав. ДНЗ, 

заст. зав. 

з АЧЧ, 

вихователі-

методисти 

 

14. Продовжувати систематизувати 

матеріали тематичних проектів 

протягом 

року 

  

 

15. 

Оформити звіт і списки дітей 

віком від 0 до 6 років на закріп-

леній за ДНЗ території м-району 

до  

01.09.2017 

вихователі-

методисти 

 

 

16. 

Придбати альбоми з малювання 

та аплікації для всіх вікових 

груп 

до  

01.09.2017 

вихователі 

груп 

 

 

17. 

Оформлення матеріалів до серп-

невої конференції педагогічних 

працівників  

до  

01.08.2017 

вихователі-

методисти 

 

 

18. 

Продовжувати комплектувати 

банк інноваційних технологій 

(електронний і тестовий мате-

ріал), картотеку інновацій 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

19. Заміна інформаційних стендів у 

холі ДНЗ 

вересень-

жовтень 

2017 

вихователі-

методисти 
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VII. Адміністративно-господарська діяльність 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Ремонт обладнання електро-

установок 

протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заст. зав. 

з господарства 

Шевченко Г.О 

 

2. Гідравлічне випробування 

опалювальної системи 

до 
01.08.2017р. 

 

3. Промивання трубопроводів 

тепломереж 

до 
01.08.2017р. 

 

4. Часткова ізоляція труб тепло-

постачання 

до 
01.08.2017р. 

 

5. Повірка лічильників гарячої 

води 

червень 

2017 р. 

 

6. Повірка манометрів червень 

2017 р. 

 

7. Повірка контурів заземлення 

та захисних засобів  

травень 

2017 р.  

 

8. Повірка вогнегасників травень 

2017 р. 

 

9. Повірка пожежних рукавів, 

кранів, вентиляції 

червень 

2017 р.  

 

10. Поповнення груп і харчо-

блоку столовим посудом 

до  
01.09.2017р. 

 

11. Придбання м’якого і твердого 

інвентарю 

протягом 

року 

 

12. Камерне знезараження речей 

(матраци, подушки) 

червень  

13. Часткове фарбування спортив-

ного обладнання та павільйонів 
червень-

липень 

 

14. Косметичний ремонт і фарбу-

вання коридорів закладу 

червень-

липень 
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15. Дератизація підсобних 

приміщень 

протягом 

року 

 

16. Придбання дезінфікуючих та 

миючих засобів 

протягом 

року 

 

17. Придбання насіння квітів травень  

18. Поповнення медикаментами 

та обладнанням медичного 

кабінету 

протягом 

року 

ст. медсестра  

19. Часткова заміна труб гарячого 

водопостачання та тепло-

постачання 

до серпня 

2017 р. 

заст. зав. з 

господарства 

Шевченко  

Г. О. 

 

20. Повірка теплообчислювача з 

термодатчиками 

червень 

2017 р. 

 

21. Повірка лічильника холодної 

води 

червень 

2017 р. 

 

22. Ремонт гр. «Квіточки», 

«Казкарики», роздягальня  

гр. «Казкарики», «Веселки» 

червень- 

серпень 

2017 р. 

 

23. Повірка вентиляційної 

системи 

травень 

2017 р. 

 

24. Придбання кухонного 

обладнання 

липень 

2017 р. 

 

25. Ремонт входів в заклад та 

установка пандуса на 

центральному вході 

серпень 

2017 р. 

 

26. Капітальний ремонт пральної червень- 

липень 

2017 р. 
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Загальні збори колективу 

Робота батьківського комітету ДНЗ 

 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 
виконання 

1. Засідання батьківського комітету 

ДНЗ 

вересень 

2017 р. 

завідувач  

 

2. 

Діяльність ДНЗ за минулий 

навчальний рік та пріоритетні 

завдання освітньої діяльності на 

2017 -2018 н.р. 

   

2.1 Обрання голови БК ДНЗ та реві-

зійної комісії на 2017-2018н.р. 

   

2.2 Виконання рішень загальних 

зборів колективу ДНЗ та батьків 

протягом 

року 

завідувач  

2.3 Психолого-педагогічна просвіта 

батьків 

протягом 

року 

вихователі 

груп 

 

2.4 Поліпшення умов для здобуття 

дітьми дошкільної освіти 

протягом 

року 

завідувач  

3. Зміцнення матеріально-технічної 

бази ДНЗ 

протягом 

року 

  

 

 

 

4. 

Провести загальні збори колективу 

працівників ДНЗ та батьків: 

- звіт керівника ДНЗ Шевич К.В. з 

питань статутної діяльності ДНЗ; 

- навчально-виховна та фінансово-

господарська діяльність ДНЗ за 

2017-2018 н.р. 

травень 

2018 р. 

завідувач  

5. Підсумки роботи батьківського 

комітету ДНЗ 

травень 

2018 р. 

завідувач, 

голова БК 
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Додатки 
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Загальні заходи для дітей 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

прове 

дення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

Вересень 

1. Свято «День знань» 01.09. муз.кер., 

вихователі 

груп, вих.-

методисти 

 

 

 

 

 

 

2. 

Відзначення 361 річниці м. Суми. 

З цією метою: 

- прийняти участь у міській виставці 

виробів декоративно-прикладного 

мистецтва; 

- проведення тематичних занять-

мандрівок «Місто над Пслом»; 

- екскурсії містом; 

- конкурс малюнків на асфальті «Місто 

моє мальовниче»; 

- архітектурні проекти «Моє місто в 

майбутньому» (пісочниці) 

04.09. педагоги 

ДНЗ,  

вих.-

методисти, 

вихователі 

груп 

 

3. Відзначення міжнародного Дня миру 

(проведення тематичних занять, бесід, 

присвячених миру) 

21.09. вихователі 

груп 

 

4. День здоров’я «Всім малятам треба знати, 

як здоровими їм стати» 

22.09. інструктор 

з фіз.культ. 

 

 

Жовтень 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

прове 

дення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. Виставка дитячої і сімейної творчості із 

сірників і сірникових коробок 

12.10. вихователі 

груп 

 

2. День захисника України 13.10. 

 

вихователі 

груп 

 

3. Осінній ярмарок 

 

20.10. музичні 

керівники, 

вихователі 

груп 

 

4 День здоров’я «Щоб рости міцними й 

дужими, з вітамінами ми дружимо» 

27.10. інструктор 

фіз. культ. 
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Листопад 

 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. Тиждень української мови 06-10.11. музичні 

керівники, 

вихователі  

 

 

 

 

 

2. 

День української писемності та 

мови: 

- тематичні заняття, літературні 

вікторини, фольклорні ігри та 

розваги з дітьми; 

- конкурс на краще читання віршів 

«Мова наша солов’їна»; 

- перегляд альбому д/с «Наша мова 

солов’їна» 

09.11. вихователі 

груп 

 

ж. Д/в 

№10,11р. 

с.28 

 

 

3. 

Проведення тижня толерантності. 

Міжнародний день толерантності: 

- тематичні заняття щодо 

ознайомлення дітей з різними 

расами і народами; 

- тренінги для батьків, педагогів, 

дітей 

20-24.11. практичний 

психолог, 

вихователі 

груп 

 

 

4. День народження садка 22.11. муз. кер., 

вихователі 

 

5. Усесвітній день вітань  

(морально-етичне виховання) 

23.11. вихователі 

груп 

 

6. День здоров’я «Щоб в садочку було 

гарно, треба бути в нім охайним» 

23.11. інструктор  

з фізкульт. 
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Грудень 

 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи 

 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Примітка 

 

 

1. 

Міжнародний день замовлення 

подарунків Діду Морозу: 

заняття під час яких написати лист-

замовлення Діду Морозу щодо пода-

рунка для групи чи для кожної 

дитини 

04.12. вихователі 

груп 

 

 

 

 

2. 

Екологічна акція «Пташине 

містечко»: 

- розвішування годівничок; 

- проведення «Великої пташиної 

гри» (на подвір’ї) 

05.12. вихователі 

груп 

 

г. Д/о №7, 

08р., с.18, 

«Тематичні 

дні-

Дитина в 

світі при-

роди», 

с.56-66 

3. День збройних сил України: 

- тематичні заняття; 

-  бесіди, виставки. 

07.12. вихователі 

груп 

 

 

4. День милосердя 12.12. вихователі 

груп 

«Тематичні 

дні-

Дитина у 

соціумі», 

с.57 

5. День Святого Миколая 19.12. вихователі 

груп 

 

6. День здоров’я 

 «Щоб зими нам не боятись, будем 

добре гартуватись» 

21.12. інструктор 

з фізкульт. 

 

7. Зустрічаємо Новий Рік: 

- Новорічні ранки 

 25.12-

28.12 

муз.кер., 

вихователі 

груп 
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Січень 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Примітка 

1. Свято Водохреща 19.01. вихователі 

груп 

 

2. Тематичний день  

«Мандруємо Країною дитинства» 

24.01. вихователі 

старших гр. 

 

3. День здоров’я «Не боїмося ми Зими, 

 є в нас сани й ковзани» 

25.01. інструктор  

з фізкульт. 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Примітка 

 

 

1. 

Проведення тематичного тижня до 

дня народження С.Ф. Русової 

- предметні лекції 

- подорож стежками Лесиної 

творчості (міні-заняття для дітей 

ст.дошк.віку) 

05-09.02. вихователі 

груп 

ж.Д.с.№3, 

17, с.31 

2. День валентинок 14.02. вихователі 

групи 

 

3. Екологічний турнір 16.02. вихователі 

груп 

г. Д-с, 

№10,14р.,

с.37 

4. Музично-спортивне свято «Масляна» 23.02. вих.-мет., 

муз.кер., 

інструктор 

з фізкульт, 

вихователі 

груп 

г.Дошкіл

ля, №13, 

15р. 

ж.Муз.кер, 

№1,15р. 
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Березень 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи 

 

Термін 

проведення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. Проведення свят  

«Моя мама найрідніша» 

05-07.03. муз. кер., 

вихователі 

груп 

 

 

2. 

Шевченківські дні 

«Наш Тарас Шевченко-сонце 

України» (заняття для дітей старшого 

дошкільного віку) 

06-07.03. музичні 

керівники, 

вихователі 

груп 

ж.Д.с.№3, 

17р., с.36 

3. Проведення тижня пожежної безпеки 12-16.03. вихователі 

груп 

 

4. Виставка дитячої і сімейної творчості 

«Чарівні коктейльні трубочки» 

21.03. вихователі 

груп 

 

5. День здоров’я 

 «Здоровому роду нема переводу» 

22.03. інструктор 

з фізкульт. 

 

6. Тиждень театру 26-30.03. музкер., 

вихователі 

груп 

 

 

 

 

Квітень 

 
№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. День відкритих дверей ДНЗ  вихователі-

методисти 

 

2. Проведення тижня психології 09-13.04. практ. 

психолог 

 

 

 

 

3. 

Відзначення дня довкілля: 

- екологічна акція «Дерево моєї 

сім’ї»; 

- мандрівки екологічною стежиною; 

- виставка малюнків  

  «Весна красна» 

- конкурс на кращий город, клумбу 

20.04. вихователі 

груп 

 

 

 

4. 

День здоров’я 

 «Спритні, сильні, дужі, 

 бо зі спортом дружим» 

26.04. інструктор 

з фізичної 

культури 
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Травень 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

 

 

 

1. 

День матері : 

- родинні свята в групах; 

- привітання матусь, виготовлення 

подарунків; 

- конкурс малюнків  

«Моя мама найрідніша»; 

- лялькова вистава «Пригоди 

Максима-маминого сина» 

04.05. вихователі 

груп 

 

ж. В.-мет 

№1,11р., 

 

2. Дні пам'яті та примирення 07-11.05. вихователі 

груп 

г. Д.-с 

№15,12р. 

 

 

 

 

3. 

Відзначення міжнародного дня 

сім’ї: 

- ознайомлення дітей і батьків з їх 

родоводом (оформлення 

родинних дерев); 

- підготувати цікаві розповіді про 

власну родину; 

- конкурс малюнків «Моя щаслива 

сім’я» 

15.05. вихователі 

груп 

 

«Тематич

ні дні - 

Дитина у 

світі 

природи» 

 

4. 

Міжнародний день музеїв: 

запропонувати батькам у цей день 

відвідати з дітьми музеї міста 

18.05. батьки, 

вихователі 

груп 

 

5. День здоров’я 

 «Тато, мама і я – дружна сім’я» 

24.05. інструктор 

з фізкульт. 

 

7. Проведення тематичного тижня 

БЖД та ЦО 

21-25.05. вих.-мет., 

вихователі 

груп 

 

8. Випускні свята «Прощавай садок 

дитячий» 

28-30.05. муз. кер., 

вихователі 

старших гр. 
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Гурткова робота 
 

№ 

з/п 

Назва гуртка Групи Керівник 

1. «Гопачок»  

(народного танцю) 

старші музичний керівник  

Глупак О.С. 

2. «Зірнички»  

(музичні інновації) 

старші музичний керівник  

Брусовцова Л.М. 

3. «Домісолька»  

(вокал) 

старші музичний керівник  

Денисенко А.В. 

4. «Малювальничок» 

 (нетрадиційні техніки 

малювання) 

старші керівник ізостудії  

Яненко Н.Г. 

5. Флорболятко старші інструктор з фізкультури 

Дорошенко С.В. 

6. Піскової анімації середні вихователь  

Внученко Н.Б. 

7. «Грація» 

(хореографічний) 

старші вихователь  

Чечель Н.М. 
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План свят та розваг з фізичного виховання  

в молодшій групі на 2017-2018 н.р. 

 

Місяць Назва розваги Матеріал 

Вересень 

 

 

 

«По рівненькій по доріжці» 

«Ми веселі малюки, 

з спортом дружим залюбки»  

(до Дня фізкультури і спорту в Україні) 

штучні квіти, метелик, 

сонечко, хмаринка, 

парасолька 

Жовтень «Вітаміни смачненькі - діти здоровенькі» цеглинки, м'ячики, 

обручі, штучні овочі, 

фрукти, кошики 

Листопад «Бабусині помічники» хустинка, віник, 

совок,відерце, іграшки 

Грудень «В ліс по ялинку» гімнастичні палиці, 

лава, дробина, іграшки 

Січень «Допоможемо Сніговичку» куби, м'ячі малі та 

великі, кеглі 

Лютий «Сонячні зайчики» султанчики, сонечко, 

хмаринка, обручі, 

гімнастичні палиці 

Березень «Моя мама наймиліша» кубики, корзини, 

гімнастична стінка, 

гімнастична лава, 

штучні квіти 

Квітень «Королівство чарівних кульок» м'ячі різних розмірів, 

повітряні кульки, 

мильні бульбашки 

Травень «В гостях у лиски Аліски» штучні ялинки, кущі, 

квіти, пеньочки, дуги, 

«струмочок», сонечко 
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План свят та розваг з фізичного виховання  

в середній групі на 2017-2018 н.р. 

 
Місяць Назва розваги Матеріал 

Вересень 

 

«Дружимо зі спортом» 

(до Дня фізкультури і спорту в Україні) 

Фішки, м’ячі, обручі, 

гімнастичні палки 

Жовтень «Вітаміни - наші помічники» овочі, фрукти, обручі, 

наголовники, тарілки, 

корзинки 

Листопад «Ми маленькі помічники» лялька, відерце, тазок, 

ляльковий одяг, віник  

Грудень «Подорож до зимового лісу» іграшки звірів, обручі, 

гімнастичні лави, 

мотузка, дробина, 

м'ячики 

Січень «Снігова Королева» м'ячики,цеглинки,дуги,

ключки, лижі ковзани  

Лютий «Здоров'я дитини - багатство країни» дуги, гімнастичні 

лави, обручі, м'ячі 

Березень «Народні українські ігри» канати, мішки, 

відерця, мішечки з 

піском (сіллю) 

Квітень «М'ячик люблять діти всі, 

грають разом залюбки» 

м'ячі різних розмірів, 

повітряні кульки, 

мильні бульбашки 

Травень «Ігор знаємо багато, будемо 

разом усі грати» 

обручі, м'ячі, кеглі, 

бадмінтон 
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План свят та розваг з фізичного виховання  

в старшій групі на 2017-2018 н.р. 

 

План днів здоров’я на 2017 – 2018 н.р. 

Місяць Тема 

Вересень «Всім малятам треба знати, як здоровими їм стати» 

Жовтень «Щоб рости міцними й дужими з вітамінами ми 

дружимо» Листопад «Щоб в садочку було гарно, треба бути в нім охайним» 

Грудень «Щоб зими нам не боятись, будем добре гартуватись» 

Січень «Не боїмось ми зими - є в нас сани й ковзани» 

Лютий     «Масляна» 

Березень «Здоровому роду - нема переводу» 

Квітень «Сильні, спритні, дужі, бо зі спортом дружим» 

Травень «Тато, мама і я - дружна сім'я» 

Місяць Назва розваги Матеріал 

Вересень «Ростемо дужими - до спорту не 

байдужими» (до Дня фізкультури і 

спорту в Україні) 

м'ячі, самокати, 

бадмінтон, обручі, 

цеглинки 

Жовтень «Козацькі забави»  

(До Дня українського козацтва) 

овочі, фрукти, 

тарілки, корзини 

 

 
Листопад «Осінь золота» цеглинки, штучні 

листочки, обручі 

Грудень «Зимові розваги» малі й великі м'ячі, 

куби, «крижинки» 

Січень «Зустріч з королевою Зимою» санчата, лижі, м'ячі, 

ключки, шайби 

Лютий «Лютий лютує - весні дорогу готує» м'ячі, санчата, обручі, 

гімнастичні палиці 

Березень «Козацькі розваги» канати, мішки, гімнас-

тичні лави та палиці 

Квітень «Наш веселий дзвінкий м'яч разом з 

нами пішов вскач» 

м'ячі різних розмірів, 

повітряні кульки 

Травень «Ми в садочку підросли,  

і до школи раді йти» 

портфелі, шкільні 

прилади, одяг, 

взуття з шнурками 
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План свят та розваг з музичного виховання на 2017 – 2018 н.р. 

Вік Назва заходу 

Вересень 

Загальносадове «День знань» 

4-й рік «Наші вправні рученята» 

5-й рік «Весела мандрівка» 

6-й рік «Хліб — усьому голова» 

Жовтень 

Загальносадове «Українська осінь» 

4-й рік «Кого зустрів колобок»  

5-й рік «Музична скринька» 

6-й рік «Королівство в країні Музляндії» 

Листопад 

Загальносадове «З Днем народження, рідний садочок» 

4-й рік «Веселі гостини в бабусі Ярини»(логор.розв.за К.Орфом.(Д.с.№3,17р.) 

5-й рік «Лісові пригоди» 

6-й рік «Мово моя, солов’їна!» 

Грудень 

Загальносадове «День святого Миколая» «Зустрічаєм Новий рік» 

Січень 

Загальносадове «Колядує вся родина. Колядує Україна» 

4-й рік  «Малята і звірята» 

5-й рік  «Казки зимового лісу» 

6-й рік  «Свято української пісні» 

Лютий 

Загальносадове «Весела Масляна» 

4-й рік «Лялька Катя прийшла у гості» 

5-й рік «Фольклорна веселка» 

6-й рік «Козацькі забави» 

Березень 

Загальносадове  «Моя мама найрідніша» 

4-й рік «Пухнасті домашні улюбленці» 

5-й рік «Казка багато чого нас навчить» 

6-й рік «У Шевченковій світлиці» 

Квітень 

Загальносадове «Садочок — рідний дім, добре нам живеться в нім»  
(до дня відкритих дверей) 

4-й рік «Капітошка і чарівна торбинка» 

5-й рік  «Посміхасикова сімейка» (до дня сміху) 

6-й рік «Квіти моєї Землі» 

Травень 

Загальносадове «Вишиваночка» 

4-й рік «Зазирнуло сонечко в дитсадок» 

5-й рік «Весело ми граємо, дружніми зростаємо» 

6-й рік  «Прощавай, садок дитячий» 
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Робота вчителя – логопеда 

 
 

Організаційно – педагогічна робота 

 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Повне обстеження дітей логопедичної групи 

і занесення даних у мовні карти: 

 

 збирання анамнезу на кожну дитину, 

уточнення історії розвитку її мовлення, 

визначення шляхів майбутньої корекційної 

роботи; 

01.09.2017 -

09.09.2017 р. 

 

 уточнення даних про стан слуху, про будову 

та рухомість органів артикуляційного 

апарату; 

до 15.09.2017 р.  

 визначення стану готовності до звукового 

аналізу і синтезу слів; 

до 15.09.2017 р.  

 визначення рівня розвитку основних 

психічних процесів дитини (пам'ять, увага, 

мислення). 

до 15.09.2017 р.  

2. Оформлення документації 

 

 заповнення мовленнєвих карт на кожну 

дитину; 

01.09.2017-

09.09.2017 р. 

 

 складання  індивідуальних планів 

корекційної  роботи; 

01.09.2017 - 

09.09.2017 р. 

 

 скласти перспективний план корекційно - 

розвивальної роботи; 

01.09.2017 - 

09.09.2017 р. 

 

 завести зошит взаємозв'язку роботи 

вчителя-логопеда й вихователів 

логопедичної групи; 

01.09.2017 - 

09.09.2017 р. 

 

 завести зошит взаємозв'язку роботи 

вчителя-логопеда й музичного керівника; 

до 15.09.2017 р.  

 завести зошит для індивідуальної роботи на 

кожну дитину; 

до 04.09.2017 р.  

 скласти графік роботи вчителя-логопеда,  

 ознайомити з ним батьків та вихователів. 

до 04.09.2017 р.  
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3. Взаємозв’язок з вихователями логопедичних груп 

 та іншими педагогами ДНЗ. 

Вчитель – логопед   -  вихователі  групи компенсуючого типу: 

 ознайомити вихователів групи 

компенсуючого типу з мовними діагнозами 

кожної дитини групи; 

 

постійно 

 

 докладно пояснювати завдання в зошиті 

взаємозв’язку вчителя-логопеда та 

вихователів групи компенсуючого типу; 

постійно  

 пояснювати завдання в індивідуальних 

логопедичних зошитах; 

постійно  

 взяти участь в організації ігрового 

осередку для компенсуючої роботи в групі; 

вересень  

 провести консультації:  

«Артикуляційні вправи – корисні та цікаві» 

«Дидактичні ігри і вправи в логопедичній 

роботі з дошкільниками при ДНЗ»    

«Взаємозв’язок розвитку дрібної моторики 

пальців рук та мовлення дитини» 

«Ігри та вправи на розвиток правильного 

мовленнєвого дихання у дітей»  

«Потреба виправлення мовленнєвих дефектів 

у системі виховання й навчання дітей» 

 

листопад 

грудень 

 

лютий 

 

жовтень 

 

протягом  

навч. року 

 

 

Вчитель – логопед музичний керівник 

1. Провести консультацію: 

« Музичні пальчикові ігри для дошкільнят» 

жовтень 

 

 

2. Надавати методичну допомогу музичному 

керівнику з питань логоритмічної роботи з 

дітьми групи компенсуючого типу 

протягом 

навчального 

року 

 

 

Вчитель – логопед  -  вихователі масових груп 

1. Практична допомога вихователям з 

питань розвитку мовлення дітей 

дошкільного віку. 

протягом 

навчального 

року 

 

 

2.  Провести консультації: 

«Особливості засвоєння дітьми зв’язного 

мовлення» 

«Стимулювання словесної творчості та 

навчання» 

березень 

 

 

квітень 
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Вчитель – логопед  - практичний психолог 

1. Здійснювати взаємодопомогу та 

підтримувати взаємозв’язок між 

напрямками: 

-  корекційно – відновлювальна робота 

(вчитель – логопед); 

-  психологічний супровід дітей  групи 

корекційного типу (практичний психолог) 

протягом 

навчального 

року 

 

2. Провести обстеження дітей до ПМПК 

спільно з практичним психологом 

січень - лютий  

3. Засідання круглого столу  

«Психологічний     супровід дітей групи 

компенсуючого типу» 

жовтень  

2017 року 

 

4. Робота з батьками 

- Виступ на батьківських зборах 

логопедичної групи. 

протягом 

навчального 

року 

 

- Проведення відкритих форм роботи з 

дітьми в присутності батьків з метою 

показу прийомів корекційної роботи 

протягом 

навчального 

року 

 

- Оформлення спеціальних стендів і 

куточків для батьків.  

постійно  

- Консультації для батьків: 

«Що мають знати батьки про вади 

мовлення в дошкільному віці.» 

«Роль батьків у корекційній роботі з 

дитиною» 

жовтень 

 

 

листопад 

 

- Засідання клубу «Діалог» (для батьків 

групи компенсую чого типу) 

1раз  

на квартал 
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Медико-профілактична робота 
 

  

Вид роботи 

Термін 

виконання 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня  

I. Організаційна робота 

 

1.  Скласти та затвердити графік 

роботи лікаря та старшої 

медичної сестри 

до 

01.09.2017  

лікар, 

медсестра 

 

2.  Участь у п'ятихвилинках і 

нарадах у дитячій поліклініці 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

3.  Приймання дітей-новачків до 

дитячого закладу за наявності в 

них всієї необхідної документації 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

4.  Здійснювати правильне ведення 

історії розвитку дитини та 

профілактичних карток  

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

5.  Систематичне ведення всієї 

обов'язкової медичної докумен-

тації за встановленою формою 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

6.  Активна участь у педрадах, на які 

виносяться питання фізичного 

виховання дітей 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

7.  Проведення групових нарад з 

питань стану здоров'я та нервово-

психічного розвитку, захворю-

ваності 

 дітей раннього віку 

 групи 2-го року життя 

 групи 3-го року життя 

 

 

 

 

1/ квартал 

1 / місяць 

1 / місяць 

 

 

 

 

лікар, 

медсестра 

 

8.  Аналіз стану захворюваності 

дітей з медичним і педагогічним 

персоналом дитячого закладу 

1 раз  

на місяць 

медсестра, 

вихователі 

 

9.  Участь у батьківських зборах 1 раз 

 у квартал 

медсестра, 

вихователі 

 

10.  Проведення поглиблених оглядів 

дітей: 

-  від 1 до 3 років 

-  від 3 до 7 років 

 

 

1 / квартал 

1 / квартал 

 

м/с, 

вихователі, 

лікар 

 

11.  Проведення антропометричних 

вимірювань дітей 

2 рази 

 на рік 

лікар, 

медсестра 
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12.  Організація поглибленого огляду 

дітей лікарями-спеціалістами 

(дерматологом, ревматологом, 

хірургом, ортопедом, окулістом, 

лікарем ЛФК, логопедом) 

1 раз  

на рік 

лікар, 

медсестра 

 

13.  Проведення профілактичних 

оглядів по групах: 

- ранній вік 

- дошкільні групи 

 

 

1 / місяць 

 1 /квартал 

м/с, 

вихователі, 

лікар, 

медсестра 

 

14.  Надання медичної допомоги 

дітям, які захворіли, своєчасне 

здійснення ізоляції їх в групі до 

приходу батьків 

постійно лікар, 

медсестра 

 

15.  Обстеження дітей та співробіт-

ників на ентеробіоз та гельмінтоз 

з наступною дегельмінтизацією 

ізольованих 

1 раз  

на рік 

старша 

медсестра 

 

16.  Проведення оглядів дітей після 

хвороби та профвідпусток батьків 

постійно лікар, 

медсестра 

 

17.   Проведення диспансеризації 

дітей, які мали хронічні 

захворювання 

постійно лікар, 

медсестра 

 

18.  Ведення нагляду за виконанням 

санітарно-гігієнічних правил 

приготування їжі та кулінарною 

обробкою продуктів 

щоденно лікар,  

медсестра 

 

19.  Участь у складанні перспектив-

ного та щоденного меню 

щоденно старша 

медсестра 

 

20.  Перевірка якості приготовленої 

їжі та ведення за формою браке-

ражного журналу 

щоденно медсестра  

21.  Підрахунок калорійності, а також 

солей і співвідношення 

інгредієнтів у раціоні 

постійно старша 

м/с, лікар 

 

22.  Контроль за закладкою продуктів 

до котла 

постійно старша 

м/с 

 

23.  Контроль за зберіганням та 

строками реалізації продуктів, що 

швидко псуються 

постійно старша 

м/с 

 

24.  Контроль за годуванням дітей та 

дотриманням методики 

проведення цього процесу 

постійно медсестра  

25.  Лікарський контроль за наванта-

женням на заняттях з розвитку 

постійно лікар, 

медсестра 
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рухів і гігієнічними умовами про-

ведення всього навчально-

виховного процесу 

26.  Своєчасне проведення 

диспансеризації дітей  

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

27.  Контроль за забезпеченістю 

аптеки необхідними ліками та 

медичними інструментами 

постійно старша 

м/с 

 

 

ІІ. Оздоровча робота 

 

1. Розробка раціонального режиму 

дня у всіх вікових групах на 

весняно-літній період 

травень - 

червень 

методист, 

лікар 

 

2. Проведення до початку оздо-

ровчого періоду поглибленого 

огляду дітей (з повною антропо-

метрією), накреслення плану 

оздоровчих заходів 

постійно лікар  

ІІІ. Протиепідемічна робота 

 

1. Контроль за санітарно-гігієніч-

ним та дез.режимом згідно з 

інструкцією. Постійний контроль 

за зберіганням та використанням 

дезінфекційних та миючих 

засобів 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

2. Складання плану профілактичних 

щеплень на рік та суровий 

контроль за його виконанням 

до 

01.09.2016р. 

лікар, 

медсестра 

 

 

 

3. Проведення планового обсте-

ження всього персоналу та дітей 

на кишкову паличку 

двічі на рік медсестра  

      4. Проведення протиепідемічних та 

загартувальних заходів щодо 

боротьби з грипом та іншими 

респіраторними захворюваннями 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

5. Контроль по групах за 

прийманням дітей вранці 

постійно медсестра, 

вихователь 

 

6. Контроль за строками проход-

ження персоналом медогляду 

1 раз  

на квартал 

медсестра, 

лікар 

 

7. На час карантину контроль за 

дотриманням ізоляції груп у при-

міщенні та на ігрових 

майданчиках 

протягом 

року 

вихователі, 

медсестра 
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8. Навчання технічного персоналу 

методиці проведення дезінфек-

ційного режиму 

постійно лікар, 

медсестра 

 

9. Контроль за приходом до 

дитячого  садка дітей; які 

перенесли кишкові інфекції. 

Приймання дитини тільки за 

наявності  в неї відповідної 

документації із СЕС та довідки 

про проведення лікування 

постійно лікар, 

медсестра 

 

IV. Санітарно-гігієнічна робота 

1. Контроль за санітарним станом 

приміщень, ігрових майданчиків 

щоденно лікар, 

медсестра 

 

2. Контроль за повітряно-темпера-

турним режимом, аерацією 

приміщень 

щоденно лікар, 

медсестра 

 

3. Контроль за виконанням спів-

робітниками правил особистої 

гігієни 

постійно лікар, 

медсестра 

 

4. Контроль за своєчасною зміною 

постільної білизни, рушників, 

серветок 

постійно медсестра  

5. Контроль за проведенням 

генеральних прибирань та роз-

поділом обов'язків серед техніч-

ного персоналу 

1 раз  

на місяць 

лікар, 

медсестра 

 

6. Контроль за пранням та 

обеззаражуванням білизни, за 

методикою миття та дезінфекції 

посуду по групах 

постійно медсестра  

V.Санітарно-просвітницька робота 

1. Проведення бесід і лекцій для 

батьків з питань раціонального 

харчування дітей, профілактики 

різних захворювань 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

2. Проведення тематичних вечорів 

запитань і відповідей 

протягом 

року 

лікар, 

медсестра 

 

 

3. Повідомлення персоналу та 

батьків про наявність санітарно-

просвітньої літератури та 

літератури з профілактики різних 

інфекційних захворювань 

протягом 

року 

медсестра  
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VI.Робота лікаря та медичної сестри  

з диспансерною групою дітей 

1. Поглиблений огляд дітей з 

проведенням повної антропомет-

рії та записом до історії розвитку 

дитини 

1 раз  

у квартал 

медсестра, 

вихователі 

 

 

 

 

2. Введення елементів коригуючої 

гімнастики на заняттях з 

фізичного виховання для дітей з 

порушенням осанки, сколіозом, 

плоскостопістю 

постійно медсестра  

 

 

3. Зобов'язати вихователів після 

денного сну робити вправи для 

дітей з плоскостопістю, для чого 

використовувати масажні ролики, 

ручні масажери, а також проводи-

ти ходьбу дітей по ковдрі з 

ґудзиками 

постійно медсестра  

4. Організація дієтичного харчу-

вання дітей із захворюваннями 

печінки, нирок та ДЖВП згідно з 

довідкою дільничного лікаря 

постійно медсестра  

   5. Обов'язковий огляд дітей диспан-

серної групи за їхнім профілем 

лікарями-спеціалістами під час 

відвідання ними дитячого закладу 

постійно медсестра  

6. Аналізування захворюваності 

дітей диспансерної групи  

1 раз  

у квартал 

медсестра  

7. Підготовка інформації для 

батьків з тем: 

- попередження порушення 

постави дитини; 

- профілактика плоскостопості; 

- належний режим та 

харчування дитини 

 

 

вересень 

листопад 

березень 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

 


