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І. Аналіз роботи дошкільного навчального закладу за минулий рік 

 та завдання на наступний рік 

 

Засновником Сумського дошкільного навчального закладу №18 

«Зірниця» Сумської міської ради є Сумська міська рада, а уповноваженим 

органом – управління освіти і науки Сумської міської ради. 

Мовою освітнього процесу в дошкільному закладі є державна мова. 

Пріоритетний напрям освітньої діяльності закладу: художньо-

естетичний. 

Організація освітньої діяльності в дошкільному навчальному закладі 

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

освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України 

від 16.06.2015 №641), Положення Про дошкільний навчальний заклад 

(затверджено постановою Кабінету міністрів України від 20.03.2003 №305) та 

рядом чинних нормативно-правових документів. 

У 2019 – 2020 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 

груп, в яких виховувалось та навчалось 386 дітей. З них: 4 групи раннього віку 

(одна з них група короткотривалого перебування дітей), 2 групи молодшого,       

3 групи середнього, 3 старшого дошкільного віку,  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 29 педагогічних працівників. З 

них: вихователі – 23, музичні керівники – 2, вчитель-логопед – 2, практичний 

психолог – 1, інструктор з фізичної культури – 1. 

Освітній рівень педагогічних працівників: повна вища освіта – 24 (82,8 

%), повна вища спеціальна освіта – 20 (67 %), неповна вища – 5 (17,2 %). 

Мають кваліфікаційні категорії: вища категорія – 12 (41,4 %), перша 

категорія – 3 (10, 4%), друга категорія - 7 (24,1 %), спеціаліст - 7 (24,1%). 

Мають педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 (10,4 %). 

Атестація педагогічних працівників у дошкільному закладі була 

проведена відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого Міністерством освіти і  науки України від 

06.10.2010 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 

грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно з перспективним планом на 5 років по 

ЗДО. Усі документи по організації і проведенню атестації оформлені в 

установлені терміни.  

У 2019 – 2020 навчальному році атестувалось 6 осіб. За результатами 

атестації: Внученко Н.Б. – вихователь, підтвердила кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «вихователь-методист»;  

Івченко Г.О. – практичному психологу встановлено кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії»; Чуяшенко І. О., Джигінас О.В. - було встановлено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; Ліннік Т.П.,               
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Глушко Н.М. - підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст», педагогічне 

звання «вихователь-методист». 

Особлива увага в ЗДО приділялася підвищенню професійного рівня 

педагогів. Педагогічна  освіта здійснювалася різнобічно, включаючи навчання 

в ВНЗ (Логвиненко О.А. – Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, Тритяченко К. П.- Глухівський національний педагогічний 

університет ім. О. Довженка, Конєва А.В. – Сумський державний педагогічний 

університет ім. А.С. Макаренка).  

На курсах при СОІППО підвищила професійний рівень   Чуяшенко І.О.- 

вихователь.   

Брусовцова Л.М., Глупак О.С.- музичні керівники,  відвідали майстер-

клас Анастасії Комлікової «Презентація нового альбому «Музика для малюків».  

Шевич К.В., Гончаренко О.Б. пройшли сертифікований курс «Цифрова 

освіта». 

Протягом  2019- 2020 року сертифікований курс Деркач О.О. з арт-терапії 

продовжили 2 педагоги – Шевич К.В. та Івченко Г.О. 

За період карантину педагоги проходили онлайн-навчання на різних 

платформах, зокрема suto-tc.com, osvita.diia.gov.ua, vseosvita.ua. Всі члени ВГО 

АПДО мали можливість відвідувати майстер-класи на платформі Microsoft 

Teams в групах «Управлінська школа» та «МетоПростіР». 

 Загалом 20 педагогів мають  сертифікати про проходження навчання. 

Педагогічні працівники відвідували  різні методичні заходи міста згідно з 

наказом по ЗДО «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 і в дошкільному навчальному закладі. 

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 вихователем-методистом було проведено низку методичних 

заходів,  які сприяли реалізації творчого потенціалу кожного педагога і всього 

педагогічного колективу. 

Завдання дошкільного закладу на навчальний рік визначалися на підставі 

глибокого аналізу та результатів освітньої діяльності колективу, з урахуванням 

рівня педагогічної майстерності педагогів, спрямованості роботи закладу, чітко 

визначених змісту, мети та основних напрямків діяльності педагогічного 

колективу.  Основними завданнями навчально – виховної роботи дошкільного 

навчального закладу на 2019 – 2020 н. р. були визначені наступні: 

1. Формувати мовленнєву та пізнавальну компетентність дошкільників на 

основі створення якісного освітнього середовища, відповідно до принципів 

наступності закладу дошкільної ланки – початкової освіти «Нової української 

школи» в умовах реформування освіти. 
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2. Формувати навички здорового способу життя дошкільників через нову 

систему ціннісних орієнтирів та моделей поведінки, спрямованих на сталий 

розвиток. 

3. Поповнювати предметно-розвивальний простір груп раннього віку, для 

сприяння сенсорно-пізнавальному розвитку вихованців, формуванню в них 

практичних навичок життя, спілкування та оптимізації дитячої рухової 

активності. 

4. Продовжити роботу з формування інноваційної культури педагога як 

важливого чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх 

ініціатив, творчого та інтелектуального розвитку особистості через  

впровадження в навчально - виховний процес новітньої технології  LEGO-

конструювання. 

Реалізуючи перший пріоритетний напрямок стосовно формування 

мовленнєвої та пізнавальної компетентність дошкільників на основі створення 

якісного освітнього середовища, відповідно до принципів наступності закладу 

дошкільної ланки – початкової освіти «Нової української школи» в умовах 

реформування освіти, протягом року вихователі проводили з дітьми відповідну 

роботу, охоплюючи усі можливі види діяльності. В групах було поповнено  

належний демонстраційний та роздатковий матеріал.  Оновлено розвивальне 

середовище в гупах «Зірочки», «Веселки», «Казкарики», «Сонечко» у 

відповідності до вимог  програми «Впевнений старт». В листопаді було 

проведено педагогічну раду з питання «Тенденції сучасного розвитку 

дошкільної та початкової освіти в умовах реформування на засадах Концепції 

Нової української школи» за участі представників школи та батьківської 

громадськості. До педради проведено колективні  перегляди занять 

«Непереможні» - у старшій групі №3 «Казкарики», вихователь Внученко Н.Б.; 

«Веселкові таємниці» середня група №3 «Веселка», вихователь Козловська 

О.А. Для педагогів організовувалися зустрічі з вчителями КУССШ №17, школи 

№30. Проводилися консиліуми для обговорення спільних завдань і вирішення 

спірних питань. В процесі роботи зроблено висновки щодо доцільності 

проведення щорічних батьківських конференцій «Дитина йде до першого 

класу: сучасні вимоги» із залученням педагогів закладу та вчителів шкіл. 

Метою таких заходів буде ознайомлення членів сімей майбутніх 

першокласників з вимогами Нової української школи та обговорення важливих 

питань і проблем педагогами обох ланок. 

Реалізуючи завдання  щодо формування навичок здорового способу 

життя дошкільників через нову систему ціннісних орієнтирів та моделей 

поведінки, спрямованих на сталий розвиток, треба зазначити, що це питання є 

пріоритетним постійно, адже життя і здоров’я дітей є найважливішим питанням 

для всього педагогічного колективу. Завдання збереження здоров’я  

реалізовувалися через ідеї освіти для сталого розвитку, адже за основними 

положеннями концепції «у центрі уваги людина, яка має право на здорове і 

плідне життя в гармонії з природою». Для педагогів було проведено семінар – 

практикум «Освіта для сталого розвитку: технологія розвитку сучасного 
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погляду на життя дітей дошкільного віку», на якому розглянули основні 

характеристики та особливості курсу, змістове наповнення та специфіку 

реалізації,  форми взаємодії дітей в освітній діяльності, позицію і роль 

вихователя в освітньому процесі для сталого розвитку.  

Оскільки важливим чинником у формуванні в дошкільників здоров’я та 

ставлення до нього є засвоєння ними цінностей, поведінки, способу життя 

їхнього оточення, родини, то педагоги налагоджували  співпрацю з батьками 

дошкільників, спрямовуючи зусилля на охорону та зміцнення здоров’я дітей. У 

групах постійно з батьками обговорювалися напрями роботи щодо зміцнення 

здоров'я, надавалися поради, консультації.  

Протягом року  дошкільнята усіх груп вивчали і досліджували наступні 

теми: «Здоров’я – усьому голова»; «Я і моє тіло», «Розпорядок і активність 

людей у різні частини доби», «Щоб рости міцними й дужими, з вітамінами ми 

дружимо», «Що робить людину здоровою?», «Здорові звички», тощо. Навички 

здорового способу життя діти освоюали і в сюжетно-рольових іграх: «Лікарня», 

«Медичний огляд», «Купання ляльки», «Веселе прання», «Зелена аптека» та 

інші. Організовувалися тематичні виставки малюнків «Мікроби очима дітей», 

«Овочі і фрукти -корисні продукти», «Корисні ласощі», «Здорове харчування»; 

фотовиставки «Мама, тато, я – спортивна сім’я»; «Здоровий малюк», «Сімейні 

ігри на свіжому повітні». 

З метою пропаганди здорового способу життя серед вихованців у вересні 

було проведено  Олімпійський тиждень. В закладі були проведені фізкультурні 

розваги, ігри, естафети, велоперегони. Діти відвідали майстер-клас по хокею на 

траві та взяли участь у флешмобі СДШОР «Динамо», майстер-клас  спортсменів 

з карате-клубу «PROGRESS». 

 Педагоги проводили загартувальні заходи: щоденне достатнє 

перебування дiтей на свіжому повiтрi; вiдповiднiсть одягу дітей сезону та 

погоднiм умовам; перебування дiтей в групі в полегшеному одязi; прості водні 

процедури (вмивання, миття рук прохолодною водою); супутні заходи: ігри, 

праця у природі, самостійна ігрова діяльність, рухливі ігри, фізкультура на 

свіжому повітрі, піші переходи. 

В ЗДО проведено майстер-клас з домедичної допомоги для педагогів 

тренером Сумського обласного центру екстренної медичної допомоги. 

Навчання мало на меті не лише засвоєння учасниками найновіших здобутків 

рятівної медицини, а й подолання байдужості та формування активної позиції 

того, хто надає допомогу. 

В лютому було проведено тематичний день «Секрети здорового 

харчування». Протягом дня батьків знайомили з організацією харчування дітей, 

надавалися рекомендації щодо харчування вдома. Протягом дня була 

організована різноманітна робота з дітьми з даного питання. 

Інструктором з фізкультури Дорошенко С.В. в квітні планувалося 

проведення заняття з фізичного розвитку на основі ідей освіти сталого розвитку 

«Порятунок загадкової планети», але в зв’язку з карантинними заходами не 

було проведено. 
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Загалом робота з даного пріоритетного напрямку включала всіх учасників 

освітнього процесу  і проводилася на високому рівні.  

Щодо пріоритетного завдання по сенсорно-пізнавальному розвитку 

вихованців груп раннього віку, формуванню в них практичних навичок життя, 

спілкування та оптимізації дитячої рухової активності було поповнено 

предметно-розвивальний простір. Протягом року було проведено ряд 

методичних заходів: семінар «Сучасні підходи до організації життєдіяльності 

дітей раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти». Вихователем 

Чуяшенко І.О.  було проведено заняття з використанням цеглинок LEGO 

«LEGO-Сiti».  

В березні планувалося методичне об’єднання для вихователів груп 

раннього віку з теми: «Педагогічні умови становлення і розвитку особистості 

на ранніх етапах розвитку», але в зв'язку з обмеженням проведення заходів на 

період карантину були підготовлені і надіслані в усі садки міста теоретичні і 

практичні матеріали з досвіду роботи вихователів закладу. 

У ЗДО протягом навчального року продовжувалася робота з формування 

інноваційної культури педагога як важливого чинника забезпечення якісної 

освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та інтелектуального 

розвитку особистості через  впровадження в навчально - виховний процес 

новітньої технології  LEGO-конструювання. З  2019 року наш заклад є 

учасником  проекту «Сприяння освіті» в місті Суми на виконання меморандуму 

про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та фондом  Тhe 

Foundation (королівство Данія) в Україні.  Відповідно до плану заходів проекту 

«Сприяння освіті» в різних закладах дошкільної освіти області протягом року 

проводилися  тренінги з метою упровадження ігрових та діяльнісних методів в 

освітній процес, в яких брали участь наші вихователі.  

Протягом року  педагоги постійно використовували на заняттях з дітьми 

та поза ними конструктори LEGO. Це був  незамінний дидактичний матеріал, 

який урізноманітнював та вдосконалював навчальний процес. Педагогами були 

розроблені дидактичні ігри та завдання для дітей дошкільного віку з LEGO.  

Педагогічний колектив взяв участь у дитячій архітектурній виставці-конкурсі 

«Успіх» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення Play 

Fest 2020. Цей конкурс  став  засобом пізнання нашого  колективу як такого, що 

впроваджує інноваційний підхід «навчання через гру» разом з The LEGO 

Foundation. Також в листопаді організовано Brickmate для педагогів ЗДО №13 

«Купава»,  де педагоги ділилися досвідом використання LEGO в освітньому 

процесі. Також досвід роботи висвітлюється на Facebook у групі «Сприяння 

освіті» та «Play Fest – 2020».  

В лютому була проведена педагогічна рада  «Інтеграція LEGO-

конструювання в освітній процес закладу дошкільної освіти», де були 

відпрацьовані практичні рекомендації для максимально ефективного 

використання цеглинок для навчання та розвитку дітей. 

Цікаві заходи проходили в закладі під час тижня толерантності в 

листопаді: заняття в колі друзів, уроки добра, хвилинки позитиву, акції для 
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батьків, фотовиставки, відеопроєкти. Під час тижня сім’ї в жовтні проведено 

безліч сучасних форм роботи з батьками: дні батьківського самоврядування, 

зустрічі із спеціалістами, тренінги, майстер-класи та інші.  

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  

Протягом 2019/2020 навчального року педагоги ЗДО активно брали 

участь у методичній роботі міста, області та у заходах всеукраїнського рівня і 

ділилися досвідом роботи з різних питань..  

У серпні 2019 року Шевич К.В. на секційній нараді для  керівників ЗДО 

міста презентувала діяльність фестивалю «Перспектива», оскільки декілька 

років поспіль є організатором фестивалю у місті Суми. 

На серпневій конференції Кристина Володимирівна, завідувач, брала 

участь у панельній дискусії з питань дошкільної освіти у місті. 

Чечель Н.М., вихователь, виступала на ІІІ Всеукраїнській науково – 

методичній практичній конференції 2019 м. Суми з питанням «Особистісна 

професійна компетентність педагога: теорія і практика». 

 Івченко Г.О., практичний психолог у вересні 2019 року брала участь у 

семінарі з сертифікації арт-терапевтів у м. Одеса. У  жовтні на  Всеукраїнському 

семінарі «Упровадження арттерапії в роботу з дітьми дошкільного віку» у м. 

Київ на «Психологічній студії» виступала з питанням «Арттерапія в роботі з 

дітьми дошкільного віку: реалізуємо відповідально». Галина Олександрівна 

проводила майстер-класи на Всеукраїнській конференції «Арт-педагогічні 

технології у здоров’язбережувальній діяльності сучасних закладів освіти»  

м.Суми, а в лютому 2020 року на  Міжнародній науково-практичній 

конференції «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя». 

В листопаді 2019 на базі нашого ЗДО проведено  обласний семінар для 

практичних психологів «Використання технік арттерапії у роботі практичного 

психолога ЗДО», де Галина Олександрівна презентувала власні напрацювання. 

У жовтні 2019  в рамках проведення Всеукраїнського конкурсу 

перспективного педагогічного досвіду впровадження програмно – методичного 

комплексу «Впевнений старт: старший дошкільний вік»  - перше місце в 

номінації «Від задуму дитини – до спільної дії» посіла вихователь Внученко 

Наталія Борисівна. 

В лютому 2020 року на базі ЗДО проходив семінар-тренінг проєкту 

«Впевнений старт» – концептуальні особливості освітньої системи: 

«Впевнений старт: старший дошкільний вік», «Впевнений старт: середній 

дошкільний вік», який провели: Піроженко Тамара Олександрівна, завідувач 

лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка 

НАПН України, доктор психологічних наук, професор, науковий керівник 

проєкту «Впевнений старт»; Хартман О.Ю., старший науковий співробітник 

лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С. Костюка 
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НАПН України, кандидат психологічних наук, співавтор освітньої програми 

для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; Волошина Ірина 

Василівна, методист Української академії дитинства, координатор проєкту 

«Впевнений старт». Внученко Наталія Борисівна презентувала досвід 

впровадження програми. 

Інформація про роботу закладу та досвід роботи педагогів висвітлювалася 

в ЗМІ. У липні вийшла стаття в журналі «Практичний психолог: Дитячий 

садок» №7/2019 – «Долаємо страхи за допомогою малюнка-гри», практичний 

психолог Івченко Г.О. 

У вересні стаття в журналі «Практика управління дошкільним закладом» 

№9/2019 – «Як запровадити фінансову автономію закладу: перший крок», а в 

№11/2019 – «Другий крок до фінансової автономії: оновлюємо статут і штатний 

розпис», завідувач  Шевич К.В 

В  газеті «Педагогічне перо» в січні 2020 року  вийшли дві статті: «Цікава 

ідея та творчий педагог – успіх гарантовано», вихователь- методиста 

Гончаренко О.Б.  і   «Brickmate в Зірниці»,  вихователь-методист Мельник А.В.  

У вересні в новинах каналу АTV висвітлювали хід проведення 

благодійної ярмарки. 

Колектив закладу протягом року брав участь:  

-  у серпні 2019 року  в обласному огляді – конкурсі на кращу 

організацію оздоровлення дітей улітку в закладах дошкільної освіти у 2019 році 

-  заклад посів І місце в номінації “Міський дошкільний навчальний заклад” 

- у конкурсі від журналу «Дошкільне виховання» №6/2019р. - 

Нестандартне фізкультурне обладнання з посібником «Спортивна галявина» 

посіла призове місце Мірошниченко А.А. 

Та все ж  результативність роботи педагогічного колективу, щодо обміну 

досвідом є недостатньою, про що свідчить мінімальна кількість публікацій 

педагогів у всеукраїнських виданнях.  

 

Результати моніторингу досягнень дітей дошкільного віку 

 

З об’єктивних причин, у зв’язку з введенням карантину з 12.03.20р. через  

коронавірусну інфекцію, не вдалося провести моніторинг  з метою визначення 

рівня досягнень дошкільників на кінець навчального  року за Базовим 

компонентом дошкільної освіти. Тож дана аналітична довідка містить дані за ІІ 

квартал 2019- 2020 навчального року. 

Вивчення стану освітньої 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. 
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Моніторинг основних компетенцій дітей дошкільного віку проводився за 

методичним посібником  ІМЦ «Проведення моніторингу основних компетенцій 

дітей дошкільного віку». В ході обстеження були використані наступні методи:  

- заняття,  

- спостереження за дітьми,  

- бесіди, вивчення продуктів праці дитини,  

- розвивальні ігри,  

- опитування батьків,  

- дидактичні ігри та вправи.  

Вихователям було запропоновано оцінити досягнення дітей дошкільного 

віку за картками компетентностей, також до роботи залучались вихователь-

методист, практичний психолог, що дало можливість повноцінно вивчити 

особливості розвитку вихованців. 

У вивченні рівня брало участь 66 дітей молодшого, 121 середнього та 101 

старшого віку.  

Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку 

компетенцій дітей дошкільного віку станом на лютий 2020 року виявили 

наступне. 

 Фізкультурно -  оздоровча робота у ЗДО №18 «Зірниця» була спрямована 

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.  

Відповідно до плану роботи у лютому 2020 року було вивчено стан 

фізичної підготовленості дітей старших груп до навчання у школі. Обстежено 

103 вихованця старших груп щодо готовності до навчання у школі. 

Основну фізичну групу мають 99 (97%) дітей, підготовчу фізичну групу 

– 3 (2,6%), спеціальну – 1 (0,8%) дитини (Пуригін Матвій). 
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Фізичний розвиток дітей 

№ Група 

Ст 1 

Мультяш

ки 

Ст 2 

Сонечк

и 

Ст 3 

Казкарик

и 

Ст 4 

Квіточки Всього 

1 Кількість вихованців 30(30) 30(27) 30(28) 13(13) 103(99) 

2 
Основна фізична 

група 

29  

(96,6%) 

30  

(89,6%) 

28  

(93,3%) 

12 

 (92,3%) 
99 

(97%) 

3 
Підготовча фізична 

група 

1  

(3,3%) 
 1  

(3,3%) 

1 

(3,3%) 
3 

(2,96%) 

4 
Спеціальна фізична 

група 
 - 

1 

(3,3%) 

 1  

(0,8%) 

5 
Мають хронічні 

захворювання 
-   _ _ 

 
 

 

Рівень розвитку фізичної підготовленості дітей до навчання у школі 

 
Група Високий рівень Вище середнього Середній рівень Нижче 

середнього 

Ст. 1 5 –17,24% 4– 13,79% 17 – 55,17% 4 – 13,79% 

Ст.2 10 –38,46% 8 – 20,76% 8– 26,9% 1 – 3.8% 

Ст. 3 6 – 21,42% 4– 14,28% 14– 51% 4– 14% 

Ст.4 2 – 16,6% 2– 16,6% 5 – 33,3% 4– 33,3% 

Всього 23 – 24,2% 18 – 28,94% 45– 45,2% 13– 13,68% 

  

Щодо мовленнєвого розвитку, то 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.  
Логопеди Донець В.В. і Резнікова Н.І. допомагали дітям позбавитися 

мовленнєвих порушень, вчили правильно вимовляти звуки, слідкували за їх 

вимовою. На 01.09.2019 року було зараховано 30 дітей до групи компенсуючого 

типу, з них 14 дітей старшого дошкільного віку і 16 дітей середнього 

дошкільного віку. Протягом року вибуло 2 дитини. З 13дітей старшої групи 12 

випускаються до школи. 1 дитина залишається на повторний курс(за 

рекомендацією ПМПК). В результаті корекційно-розвивальної роботи 9 дітей 

повністю готові до навчання у школі, 3 дитини випускається із значним 
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поліпшенням мовлення. 16 дітей продовжують перебування в групі 

компенсуючого типу відповідно до діагнозу. 

В усіх вікових групах наявний відповідний матеріал, використання якого 

впливає на розвиток мовленнєвої активності дошкільників. У достатній 

кількості є роздатковий та демонстраційний матеріал, виготовлені схеми для 

складання розповідей за картинками. З питань розвитку мовлення дітей 

вихователі всіх груп активно взаємодіяли із сім’ями вихованців. З батьками 

проводилися консультації, бесіди, дане питання розглядалося на батьківських 

зборах. Вихователі підготували низку консультацій та ширм для батьків з 

проблеми розвитку мовлення дітей. Така взаємодія з батьками дала змогу 

створити умови для системного формування мовленнєвої компетентності дітей. 

За результатами моніторингу в мовленнєвій та комунікативній 

компетенції на кінець лютого 2020 року серед дітей молодших груп високий 

рівень – 28%, достатній – 72%. Середні групи: високий рівень – 42%, достатній 

– 58%. Старші групи: високий рівень – 41%, достатній рівень – 56%. Слід 

відмітити, що серед найнижчих показників – є стан сформованості мовленнєвих 

умінь: обмеженість словникового запасу, здатність застосовувати мовні засоби, 

порушення граматичної будови тощо. 

Саме тому педагогам необхідно продовжувати роботу по впровадженню 

комунікативно-діяльнісних інноваційних технологій навчання рідної мови та 

розвитку мовлення вихованців дошкільного закладу. Особливу увагу треба 

приділити формуванню комунікативно - мовленнєвих умінь у дітей раннього 

віку. 

З розділу «Математична скарбничка» програмові завдання діти засвоїли 

успішно. Велику увагу педагоги закладу Глушко Н.М., Ліннік Т.П. (старша 

група), Банна Н.М., Козловська О.А., Джигінас О.В (середня група),     Гуцал 

С.М., Мірошниченко В.В., Чечель Н.М. (молодша група) приділяли розвитку 

інтелектуальних, пізнавальних здібностей. Вихователі у постійному пошуку 

нових форм роботи і зацікавлення дітей. Глушко Н.М. активно використовує 

LEGO технологію і показала високі результати роботи з дітьми. Рівень 

засвоєння матеріалу відповідав вимогам вікових груп, діти легко виконували 

математичні завдання, застосовуючи їх в повсякденному житті, 

використовували в різних видах діяльності. 

За результатами моніторингу в сенсорно-пізнавальній та математичній  

компетенції на кінець лютого 2020 року серед дітей молодших груп високий 

рівень – 42%, достатній – 53%, низький-5%. Середні групи: високий рівень – 

36%, достатній – 60%, низький-4%.  Старші групи: високий рівень – 43%, 

достатній рівень – 56%, низький-1% 

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. 



13 
 

 
 

За результатами моніторингу в природничо-екологічній компетенції 

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

групи: високий рівень – 40%, достатній – 56%, низький-4%. Старші групи: 

високий рівень – 43%, достатній рівень – 56%, низький-1%. Хоча показники 

знань дітей достатньо високі та досвід застосування їх у практичній діяльності 

показує, що робота з екологічного виховання недостатньо ефективна. Адже у 

дітей нестійка зацікавленість питанням дбайливого ставлення до довкілля, не 

розвинені звички і моделі поведінки, що відповідають сталому розвитку. Саме 

тому в новому навчальному році треба продовжити впровадження технології 

формування в дошкільників екологічно доцільної поведінки. 

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 відбувалася 

за різними напрямками. 

Основну увагу в реалізації завдань музично-творчого та хореографічного 

напрямку вносили музичні керівники 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. Брусовцова Л.М. 

протягом року широко застосовувала власні напрацювання інноваційних 

методів, зокрема «Хор рук». Адміністрацією і батьками було відмічено високий 

рівень проведення свят протягом року. 

Програмові завдання з образотворчої діяльності в усіх вікових групах 

виконані на  належному рівні. 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%.  

Згідно з планом роботи практичним психологом Івченко Г.О. було 

проведено вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання в 

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

сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, 

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

обстеженні були використані такі методики:  

1. Орієнтовний графічний субтест А. Керна-Йєрасика.  

2. Тестова бесіда А. Керна  «Рівень психосоціальної зрілості». 

3. Аналіз продуктів художньої праці. 

4. Спостереження за дітьми  в різних видах діяльності, під час 

режимних моментів, гри, прогулянок.  
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5. Співбесіди з педагогічними працівниками (вихователями, 

музичним керівником, логопедом, інструктором з фізичного виховання). 

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. 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 шкільного навчання та спільний пошук 

методів їх попередження).  

95 дітей (95%) готові до шкільного навчання. Для них  характерна 

позитивна мотивація до навчання, достатній ступінь сформованості  емоційно-

вольових, пізнавальних процесів, достатній розвиток зорово-рухової 

координації, розвиток дрібної моторики рук, відповідний до віку 

психосоціальний розвиток. 

Загальною причиною неготовності 5 дітей (5%) є недостатній розвиток їх 

пізнавальних здібностей, низький рівень психосоціальної зрілості, повільний 

темп розумових операцій. 4 дітей  умовно психологічно не готові до шкільного 

навчання Для цих дітей характерна неготовність руки до письма, недостатній 

рівень сформованості  пізнавальних процесів (память, увага, мислення), 

недостатній рівень емоційно-вольової сфери, рівень розвитку саморегуляції не 

відповідає віковим нормам. Ці діти погано орієнтуються в навколишньому світі, 

їм складно порівнювати об’єкти, міркувати, аналізувати. Двом дітям складно 

підпорядковуватись правилам колективу, виконувати інструкцію вихователя. 

На літній період психологом і логопедами для дітей, які психологічно не 

готові до навчання була спланована корекційно-розвиваюча робота, розроблені 

рекомендації батькам і вихователям щодо їх супроводу.  

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: «Зірнички» (музичних інновацій) – музичні керівники Брусовцова Л.М., 

«Глупак О.С.,  «Малювальничок» - вихователь Яненко Н.Г., «Флорболятко» - 

інструктор з фізкультури Дорошенко С.В., «Бальних танців» - Сиденко Т.М. На 

високому рівні проводилася робота гуртків «Бальних танців» «Флорболятко». 

Гурткові заняття проводились у другій половині дня, у час, відведений для ігор 

та самостійної художньої діяльності дітей. Тривалість їх відповідала 

визначеним нормативам для навчальних занять, періодичність проведення 

становила 1 раз на тиждень. Наповнюваність гурткових груп 10 – 16 дітей. Всі 
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освітні послуги були безоплатні. Гурткова робота була направлена на 

виявлення, підтримання та розвиток здібностей і природних нахилів 

вихованців, 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. Залишається проблемою в окремих керівників гуртків 

несистематичне проведення занять з об’єктивних причин (Брусовцова Л.М., 

Глупак О.С., Яненко Н.Г) та несвоєчасне проведення звітних занять для батьків. 

Для забезпечення цілісного педагогічного процесу в нашому закладі була 

добре налаштована робота з батьками. Щоб підвищити їх педагогічну культуру, 

вихователі використовували різноманітний арсенал традиційних та 

нетрадиційних форм і методів. В закладі працював консультативний центр 

«Разом з мамою». Спеціалісти та вихователі надавали психолого-педагогічну 

допомогу батькам. Особливо активною була робота в групах, що працюють за 

програмою «Впевнений старт», через кожні три тижні в середніх групах 

«Зірочки», «Веселки» проводилися підсумкові тематичні дні із залученням 

батьків і організацією різноманітних форм роботи: творчої, театралізованої, 

кулінарної, ігрової тощо 

У закладі діяв Інтернет-сайт, який систематично оновлювався і 

поповнювався корисною інформацією та  сторінка у фейсбуці, де регулярно 

висвітлювалися новини з життя дошкільного навчального закладу.  Більшість 

батьків закладу цікавилися подіями, активно спілкувалися в соціальній мережі 

фейсбук. Розширилися можливості спілкування з батьками  через електронні 

засоби інформування. Вихователі повідомляли батьків через мережу Viber про 

життя і діяльність їх дітей протягом дня. 

Активізувалася он-лайн робота з батьками під час карантину. Вихователі 

систематично у Viber, Telegram надавали практичні рекомендації по організації 

дозвілля з дітьми вдома, надсилали відео-заняття.  Проводили он-лайн заняття 

в Zoom.  

Анкетування батьків свідчило про такі результати роботи ЗДО в співпраці 

з сім’ями вихованців: більшість батьків (85%) зазначали, що їх повністю 

влаштовують умови в закладі в цілому; 88% поставили найвищий бал по 

організації безпеки життєдіяльності; 95 % батьків повністю задоволені 

організацією освітнього процесу, вважають педагогів професіоналами та 

задоволені якістю освіти; щодо рівня матеріально-технічного забезпечення, то 

лише 59% сімей вихованців вважають його відмінним, а 2% -поставили 

найнижчий бал. 83 % вважають, що в закладі відмінний соціально-

психологічний клімат і загалом комфортне і сучасне освітнє середовище. 

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, палацом дітей та юнацтва, 
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театром юного глядача, центром еколого-натуралістичної творчості, Сумським 

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.  

Співпраця налагоджена з комунальною установою Сумська 

спеціалізована школа I-III ступенів № 17 та комунальною установою Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради та КУ ССШ 

№30 І ступеня «Унікум». “  

Річний план за 2019 – 2020 навчальний рік був реальним, дозволив 

досягти поставлених цілей. Проведена системна та послідовна управлінська, 

методична та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню 

поставлених завдань на навчальний рік. 

Необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього 

середовища дошкільного навчального закладу, сприятливого для формування 

гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб 

кожної дитини. Продовжувати роботу по оптимізації освітньої діяльності з 

формування життєвої компетентності дошкільників засобами LEGO – 

технології.  

Серед пріоритетних завдань закладу залишається розвиток емоційно-

естетичного сприймання та ціннісного ставлення до краси навколишнього 

світу, розвиток творчих здібностей і збагачення індивідуального художньо-

естетичного досвіду кожної окремої дитини.  

Педагогам необхідно продовжити роботу по впровадженню 

комунікативно-діяльнісних інноваційних технологій навчання рідної мови та 

розвитку мовлення вихованців дошкільного закладу, зокрема у дітей раннього 

віку. 

Залишається актувальним завдання впровадження в роботу закладу 

технології формування в дошкільників соціально доцільної поведінки, у межах 

міжнародного суспільного руху – освіта для сталого розвитку.  

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 11.03.2020  

№ 211 “Про запобігання поширенню на території Україну коронавірусу COVID 

– 19” в ЗДО під час карантину освітній процес з дошкільниками здійснювався 

дистанційно. Вихователі складали індивідуальні плани роботи. Колектив 

перейшов для спілкування і командної роботи  у програму Microsoft Teams (для 

проведення онлайн нарад при завідуючій, педагогічних рад, педагогічних 

годин, семінарів - практикуму) і Zoom (для роботи з вихованцями та їх 

батьками). Але не всі педагоги достатньо опанували дані програми. Тому 

питання освоєння ІКТ та активного впровадження  їх в роботі залишається 

важливим, а в умовах продовження карантину  в майбутньому, чи не 

найважливішим для налагодження співпраці між учасниками освітнього 

процесу. 
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ІІ. Основні завдання освітньої  роботи 

дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини)  

№18 «Зірниця» на 2020 – 2021 н. р. 

 

 Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2019 – 2020 н. р., 

враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування 

педагогів, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2020 – 

2021 н. р.р.: 

1. Сприяти розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей раннього віку 

засобами ігрових технологій.  

2. Формувати екологічну компетентність дошкільників на основі ідей освіти для 

сталого розвитку. 

3. Продовжити роботу з формування інноваційної культури педагога через  

впровадження в освітній процес ІКТ 
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ІІІ. Методична робота з кадрами. 

Підвищення педагогічної майстерності 

Семінар – практикум 

«Цифрова грамотність педагога. 

Інструменти спілкування при дистанційному навчанні» 
 

Дата проведення: жовтень 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Питання семінару Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Онлайн – освіта: переваги та користь завідувач 

Шевич К.В. 

Вих.-мет. 

№1/2020 

стр.23 

№5/2020,31 

2. Використовуємо Google Форми вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

Вих.-мет. 

№2/2020 

стр.30 

3. Професійний календар як інструмент 

тайм - менеджменту 

вихователь-

методист  

Вих.-мет. 

№1/2020 

стр.32 

4. Lightshot: зробіть скріншот без зайвих 

рухів 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

Вих.-мет. 

№5/2019 

стр.39 

5. Створення тестів за допомогою Google 

Forms 

вихователь 

Банна Н.М. 

 

6. Створення відео-презентацій для 

занять з  пізнавального розвитку 

вихователь- 

Мірошниченко 

В.В. 
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Семінар-практикум 

«Формування психологічної культури педагога» 

 

Дата проведення: січень 2021 

 

№ 

з/п 

Питання семінару Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Основні складові психологічної 

культури. Понятійний апарат. 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 

 

2. Психологічна культура як складник 

професіоналізму та якості освіти в 

умовах НУШ. 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 

 

3. Аутопсихологічний компонент та 

професійна самосвідомість у 

становленні педагога. 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 

 

4. Попередження професійного 

вигорання та підвищення резідієнс 

педагогів в умовах змін. 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 

 

5. Інтерактив «Крамниця психологічної 

культури». 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 
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Семінар-практикум 

«Дитина з особливими освітніми потребами: зрозуміти та допомогти» 

 

Дата проведення: квітень 2021  

 

№ 

з/п 

Питання семінару Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Інклюзія у ЗДО: проектування 

освітнього простору. Нормативно-

правове забезпечення. 

завідувач 

Шевич К.В. 

 

2. Сучасні тенденції та проблеми 

освіти дітей з ООП. 

вихователь-

методист 

Гончаренко 

О.Б. 

Інклюзивна 

освіта,  

вид-во 

Ранок,  

стор.13 

3. Категорії дітей з ООП. Інклюзивний 

підхід. 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 

 

4. Робота команди супроводу дитини з 

ООП. Базові моделі інклюзивної 

освіти. 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 

 

5. Інтерактив «Формування 

психологічної готовності педагога 

до взаємодії з дитиною з ООП» 

практичний 

психолог 

Івченко Г.О. 
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Колективні перегляди 

 

№ 

з/п 

Тема заняття Термін 

прове-

дення 

Група, педагог Примітк

а 

1 Заняття з екологічного розвитку 

на основі ідей сталого розвитку 

для дітей старшого дошкільного 

віку  

листопад старша група 

№1 

 вихователь 

Стегній Н.Д. 

 

2 Заняття з екологічного розвитку 

на основі ідей сталого розвитку 

для дітей середнього віку  

листопад середня група 

№2 

вихователь  

Гуцал С.М. 

Мет. 

скарб. 

№10/2017 

3 «Подорож у казку з чарівними 

кульками» (заняття 

мовленнєвого розвитку з 

використанням ігор з кульками 

сухого басейну за змістом 

художніх творів) 

лютий група раннього 

віку 

«Колобочки» 

вихователь 

Логвиненко О.А. 

 

4 Музичне заняття з 

використанням мовленнєвих 

ігор та вправ) 

лютий група раннього 

віку «Малятко» 

музичний 

керівник  

Глупак О.С 

 

5. «Кольорові сходинки до 

успіху» (інтегроване заняття з 

мовленнєвого розвитку) 

 

квітень старша група 

№3  

вч-логопед  

Донець В.В. 

 

6. «Порятунок загадкової 

планети» (заняття з фізичного 

розвитку на основі ідей освіти 

сталого розвитку) 

квітень інструктор з 

фізкультури 

Дорошенко С.В. 
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Консультації  

 

№ 

з/п 

Тема консультації 

 

Термін 

проведен

ня 

Відповідальні Відмітка 

про вико-

нання 

1 Як створити інноваційне 

розвивальне предметне 

середовище 

вересень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б 

Вих.-мет. 

№8/2019 

стр.21 

2 Ранок радісних зустрічей жовтень вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б 

Вих.-мет. 

№1/2018 

стр.27 

3 Як чарівна Фея присипляє 

дітей: усе про денний сон 

листопад вихователь-

методист  

Вих.-мет. 

№7/2018 

стр.35 

4 Які заходи з батьками 

провести в різних вікових 

групах. 

6 правил успішного 

спілкування з батьками 

грудень вихователь-

методист 

Гончаренко 

О.Б.  

Вих.-мет. 

№10/2019 

стр.45 

 

№1/2019 

стр.35 

5 Як говорити з батьками 

дітей, щоб вас чули. 

Психопрофілактика у балансі 

спілкування 

січень практичний 

психолог 

 Івченко Г.О. 

 

6 LEGO-розумна знахідка для 

щасливого дитинства 

лютий вихователь-

методист 

Гончаренко 

О.Б. 

Програма 

Безмежний світ 

гри з LEGO 

ст 54 

7 Поняття «час», «мить», 

«вічність» у творах Василя 

Сухомлинського для дітей 

березень вихователь 

Клипа Т.М 

Вих.-мет. 

№3/2019 

стр.25 

8 Збережемо планету для 

дітей, або Дидактичні ігри із 

залишкових матеріалів 

квітень вихователь-

методист 

Вих.-мет. 

№9/2019 

стр.49 

9 Як навчити старших 

дошкільників берегти воду. 

Побутові хитрощі 

травень  вихователь-

методист 

 

Вих.-мет. 

№7/2019 

стр.48  

Вих.-мет. 

№7/2019 

стр.55 
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Педагогічні години 

 

№ Тема 

 

Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 Як вони це роблять: 

дошкільна освіта в Європі 

вересень вихователь-

методист 

Гончаренко 

О.Б. 

Мет.скарб.в-ля 

№2/2020 

№3/2020 

Вих.-мет. 

№3/2019 

2 Від предмета до сюжету: 

складаємо розповідь разом 

Мистецтво сторітелінгу 

жовтень вихователь-

методист 

Гончаренко 

О.Б. 

Вих.-мет. 

№12/2019 

стр.15 

№3/2019 

стр.33 

3 Виховання без покарання. 

Взаємодіємо з дитиною 

конструктивно 

листопад практичний 

психолог 

 Івченко Г.О. 

 

4 Гра з LEGO- механізм 

партнерської взаємодії 

педагога з дитиною  

грудень вихователь-

методист 

Гончаренко 

О.Б. 

Програма 

Безмежний світ 

гри з LEGO 

ст 114 

5 Педагогічна магія: 

навчаємо тих, хто навчає 

січень вихователь-

методист 

Гончаренко 

О.Б. 

Вих.-мет. 

№1/2020 

стр.15 

6 Система «5S»: смисл та 

правила застосування 

лютий вихователь-

методист  

Гончаренко 

О.Б. 

Вих.-мет. 

№1/2019 

стр.51 

7 Система «5S»: смисл та 

правила застосування 

березень вихователь-

методист  

Гончаренко 

О.Б. 

Вих.-мет. 

№1/2019 

стр.51 

8 Дитяча агресія – 

насильство чи самозахист? 

квітень практичний 

психолог 

 Івченко Г.О. 

Вих.-мет. 

№1/2020 

стр.5 

9. Як «Шість капелюхів» і 

«Кубування» допоможуть 

зрозуміти і літературні 

твори 

травень вихователь-

методист  

Вих.-мет. 

№3/2019 

стр.45 
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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 

2020р. 

вихователі-

методисти 

матеріали 

моніторингу 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

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 

молодшого дошкільного 

віку (для комплектації 

груп компенсуючого типу) 

квітень 

сер. 

групи 

готовність дітей старшого 

дошкільного віку до 

навчання у школі 

березень 

- 

квітень 

ст. групи 

 

 

4. 

 

 

Психолого-педагогічна 

діагностика педагогів, які 

атестуються: 

- спостереження, 

інтерв’ю; 

листопад 

2020 –

лютий 

2021 

практичний   

психолог, 

вихователі- 

методисти 

анкети, 

діаграми, 

матеріали 

контролю 
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- відвідування й аналіз 

занять та інших форм 

роботи; 

- тестування; 

- анкетування батьків 

5. 

Діагностика професійної 

компетентності 

вихователів 

жовтень 

2020р. 

вихователі-

методисти 

анкети  

 

6. 

Діагностика прогнозуван-

ня методичної роботи на 

наступний навчальний рік 

(анкетування) 

квітень 

2021р. 

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. 

Залучення педагогів через 

майстер-класи, вебінари до 

ІКТ напряму самоосвіти 

через опанування 

навичками користування та 

адаптування матеріалів до 

використання у роботі 

фахових Інтернет ресурсів 

типу: електронного додатку 

журналу «Джміль» 

(http://jmil.com.ua/ejmil); 

корисних додатків порталу 

освітян України «Педрада» 

https://www.pedrada.com.ua) 

протягом 

року 

вихователі-

методисти, 

педагоги 

 

3. Презентація та обговорення 

навчально-методичної 

літератури відповідно до 

річних завдань роботи 

педагогічного колективу 

протягом 

року 

вихователі- 

методисти, 

педагоги 

 

4. Обговорення та узгодження 

проблемних тем самоосвіти 

та пріоритетних напрямків 

роботи на поточний 

навчальний рік 

до 11.09. вихователі- 

методисти, 

педагоги 

 

5. Ведення щоденників само-

освіти 

протягом 

року 

педагоги  
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Педагогічна рада 1 

«Організація освітнього процесу  на 2020-2021 н.р.» 

 

Дата проведення: 31 серпня 2020 року 

 

№ 

з/п 

Питання пед. ради Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Затвердження складу педагогічної ради, 

вибори секретаря педагогічної ради 

Затвердження єдиного дня проведення 

педагогічних годин 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

2. Виконання рішень попередньої педради 

від 19.05.2020р. 

вихователь-

методист 

Мельник А.В. 

 

 

 

 

3. 

3.1 Підведення підсумків літньої             

оздоровчої кампанії (інформація)  

 

3.2 Обговорення та затвердження 

плану роботи на оздоровчий період 

2021 року. 

сестра медична 

старша 

Тищенко М.І. 

 

вих.-методист 

Мельник А.В. 

 

4. 

 

4.1 Підсумки роботи галузі «Освіта» за 

2019-2020 навчальний рік. 

 

4.2 Ознайомлення із матеріалами 

серпневої конференції педагогічних 

працівників 2019 року. 

 

 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

5. Обговорення Листа МОН України 

від  від 02.07.2019  № 1/9-419 «Щодо 

організації діяльності закладів освіти, 

що забезпечують здобуття дошкільної 

освіти у  2019/2020 навчальному році». 

(виступ, обговорення) 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

6. Завдання діяльності пед. колективу 

на 2020-2021н.р. 

6.1. Аналіз освітньої роботи ЗДО за 

2019-2020 н. р. та пріоритетні напрямки 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 
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роботи колективу  на 2019-2020 

навчальний рік. 

 

7 Обговорення і затвердження видів і 

форм планування освітньої роботи: 

 

7.1 Затвердження річного плану роботи 

закладу на 2020-2021 навчальний рік. 

7.2.Затвердження плану роботи творчої 

групи. 

7.3.Обговорення та затвердження 

програм, за якими буде працювати 

колектив, єдиної форми планування 

педагогів, розподілу занять, переліку 

додаткової документації педагогів і 

навантаження педагогічного та 

медичного персоналу. 

7.4.Затвердження програм та графіків 

роботи гуртків. 

7.5.Затвердження режиму роботи 

закладу. 

7.6.Затвердження плану наступності у 

роботі дошкільного закладу і школи. 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

 

8. Затвердження освітньої програми 

 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

9. Ознайомлення з перспективним планом 

атестації і проходження курсової пере-

підготовки (інформація) 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

10 Готовність ДНЗ до нового навчального 

року (довідка перевірки) 

вих.-методист 

Мельник А.В. 
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Педагогічна рада 2 

«Формування екологічної компетентності дошкільників на основі 

ідей освіти для сталого розвитку» 

 

Дата проведення: листопад  2020 року 

 

№ 

з/п 

Питання пед. ради Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Про виконання рішення попередньої 

педради  

 

вихователь-

методист 

 

 

2. Екологічна свідомість та культура як 

складова гармонійного розвитку та 

життєвої компетентності дошкільника 

(доповідь) 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

3. На захисті майбутнього – з дитинства. 

Педагогіка емпауерменту в 

дошкільному закладі (співдоповідь) 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

Вих.-мет. 

№3/2015 

стр.11 

4. 

 

 Стан роботи з розвитку екологічної 

компетентності дошкільників 

(довідка тематичної перевірки) 

вих.-методист  

Гончаренко О.Б. 

 

5. Основні завдання педагогів під час 

упровадження курсу 

вих.-методист  

Гончаренко О.Б. 

Вих.-мет. 

№10/2015 

стр.40 

6. Мотивація до дії як основа формування 

сталого способу життя 

вих.-методист  

Гончаренко О.Б. 

Вих.-мет. 

№7/2019 

стр.35 

№1/2020 

стр.49 

7. Стала гра – сталий розвиток вихователь-

методист  

 

Вих.-мет. 

№3/2020 

стр.59 

8. Налагодження взаємозв’язку з 

батьками під час упровадження курсу. 

Результати анкетування батьків 

«Природа і ми» 

вихователь-

методист 

 

Вих.-мет. 

№10/2015 

стр.40 

№5/2015 

стр.65 
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Педагогічна рада 3 

«Комунікативно – мовленнєва компетенція дітей раннього віку: 

проблеми, шляхи вирішення» 
Дата проведення: лютий 2021 року 

№  Питання пед. ради Відповідальні Виконання 

1. Про виконання рішення попередньої 

педради  

 

вихователь-

методист 

 

 

2. Мовленнєвий розвиток дитини – 

один з основних чинників 

становлення особистості у ранньому 

дитинстві (доповідь) 

завідувач 

Шевич К.В. 

 

3. Стан освітнього процесу з 

формування комунікативно – 

мовленнєвої компетенції дітей 

раннього віку (довідка тематичного 

вивчення) 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

 4. Психологічні особливості 

мовленнєвого розвитку дітей 

раннього віку 

практичний 

психолог  

Івченко Г.О. 

Т.Гурковська 

Супровід розвитку 

дітей раннього 
віку ст49 

5. Мовленнєва робота з 

дошкільнятами: шляхи оптимізації 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

Вих.-мет. 

№3/2013 

стр.4  

№10/2018 

стр.4 

6. Метод наочного моделювання для 

мовленнєвого розвитку (ігри-

драматизації) 

Логвиненко О.А. 

вихователь 

 

7. Мовно-ритмічні ігри з піском Іванющенко 

Ю.В 

вихователь 

Вих.-мет. 

№5/2019 

стр.51 
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Педагогічна рада 4 

«Підведення підсумків роботи педагогічного колективу  

за 2020-2021 навчальний рік.  

Готовність дітей старшого дошкільного віку   

до навчання у школі, шляхи її поліпшення» 

 

Дата проведення: травень 2021 року 

№ 

з/п 

Питання пед. ради Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Виконання рішення попередньої 

педагогічної ради 

вихователь-

методист 

 

 

2. Виконання плану роботи на 

2020/2021 навчальний рік 

завідувач ДНЗ 

Шевич К.В. 

 

3. Про участь педагогів в методичній 

роботі закладу (результати 

моніторингу)  

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б., 

 

4. Звіт роботи педагогів-спеціалістів 

- стан соціально - психологічної та 

емоційно - вольової готовності 

старших дошкільників до 

навчання в школі та рекомендації 

щодо усунення недоліків у 

виховній роботі; 

- результати моніторингу 

сформованості основних рухів у 

дітей 

- рівень ефективності логопедичної 

допомоги дітям 

спеціалісти:  

практичний 

психолог 

Івченко Г.О., 

 

 

інструктор з 

фізкультури 

Дорошенко С.В., 

 

учитель-логопед 

Донець В.В. 

 

5. Аналіз організації гурткової роботи керівники гуртків  

 

6. 

Довідка тематичної перевірки 

«Вивчення готовності дітей старшого 

дошкільного віку  до навчання у 

школі» 

вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

7. Про результати педагогічної 

діагностики щодо показників 

життєвої компетентності (результати 

моніторингу)  

вихователі,  

вих.-методист  
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Атестація та курсова перепідготовка педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

 проведення 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

1. 

Психолого-педагогічний 

супровід педагогів, 

які атестуються:  

Брусовцова Л.М. 

Глупак О.С.  

Логвиненко О.А.  

Мірошниченко А.А  

Нєстєрова І.О.  

Стегній Н.Д. 

протягом 

року 

вихователі-

методисти, 

практичний 

психолог 

 

 

1.1 

Самоаналіз і первинна 

діагностика рівня власної 

педагогічної  діяльності 

жовтень вихователі-

методисти 

анкета 

ж.Вих.мет 

№4,2020 

 

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  

атестаційної 

комісії 
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Курсова перепідготовка 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

1. 

Підвищення рівня 

кваліфікації педагогів 

при Сумському ОІППО : 

ІІ півріччя 2020 року  

Шевич К.В. 

Стегній Н.Д 

Яненко Н.Г. 

Нєстєрова І.О. 

2021 рік 

Гончаренко О.Б. 

Мельник А.В. 

Банна Н.М. 

Внученко Н.Б. 

Іванющенко Ю.В. 

Клипа Т.М. 

Козловська О.А. 

Дорошенко С.В. 

 

за планом 

ІМЦ 

вихователі-

методисти 
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IV. Вивчення стану організації життєдіяльності дітей 

 

№ 

з/п 

Тема контролю Вид   

контролю 

Форма 

узагаль-

нення 

Термін 

прове-

дення 

Групи Відпові-

дальні 

1. Організація 

життєдіяльності дітей 

за освітніми лініями 

БК дошкільної освіти 

Комплекс-

не 

вивчення 

довідка 

компл. 

вивчення 

листопад 

2020 

«Дивосвіт» 

(яс, кор) 

завідувач, 

вих.-метод., 

ст. м/с, 

пр.психол. 
березень 

2021 

«Квіточки» 

(група 

компенсую

чого типу) 

2. Готовність ЗДО до 

нового навчального 

року (до педради 1) 

підсумко-

вий 

презента-

ція груп 

серпень 

2020 

усі групи завідувач, 

вихователі, 

методисти 

3. Стан роботи з 

розвитку екологічної 

компетентності 

дошкільників 

 (до педради 2) 

 

тематич-

ний 

 

довідка 

до 

педради 

листопад 

2020 

старші 

групи 

вихователі-

методисти 

 

4. Стан освітнього 

процесу з формування 

комунікативно – 

мовленнєвої 

компетенції дітей 

раннього віку (до 

педради 3) 

 

тематич-

ний 

 

довідка 

до 

педради 

лютий 

2020 

усі групи вихователі-

методисти 

5. Вивчення готовності 

дітей старшого 

дошкіль-ного віку  до 

навчання у школі (до 

педради 4) 

 

тематич-

ний 

 

довідка 

до 

педради 

квітень 

2021 

усі групи вихователі-

методисти, 
пр.психолог 

 

6. Адаптація 

новоприбулих дітей до 

умов ЗДО 

оглядово-

опера-

тивний 

довідка 

до ППК 

жовтень 

2020 

 вихователі-

методисти, 
пр.психолог 

7. Виховання навичок 

самообслуговування 

оглядово-

опера-

тивний 

довідка 

на пед-

годину 

лютий 

2021 

 вихователі-

методисти 
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8. Готовність старших 

дошкільнят до школи 

 

підсум-

ковий 

психол. 

зріз 

лютий-

березень 

2021 

 практичний 

психолог 

9. Медико-

педагогічний 

контроль занять з 

фізкультури 

 

підсум-

ковий 

МПК, 

прото-

кол 

2р.  

на рік 

 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 

12. Самоосвіта педагогів порів-

няльний 

  перевірка 

щоденни- 

ків само-

освіти 

1р. на 

квартал 

 вихователі-

методисти 

13. Ведення ділової 

документації 

поперед-

жуваль-

ний 

довідка 

до 

наради 

при заві-

дувачу 

жовтень

квітень 

 завідувач 
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V. Організаційно-педагогічна робота.  

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 ЗДО 

№18 «Зірниця» та ССШ № 17 

на 2020-2021 н. р. 

вересень вихователі-

методисти ЗДО, 

заст. директора 

КУССШ № 17 

 

 

2. 

Взаємовідвідування уроків у 

школі та занять і режимних 

процесів в ЗДО 

протягом 

року 

 

вихователі-

методисти ЗДО, 

заст. директора 

КУССШ № 17 

 

 

 

3. 

Проведення спільних психо-

лого-педагогічних 

консиліумів «Адаптація 

першокласників до навчання 

у школі». «Готовність дітей 

старшого дошкільного віку 

до навчання в школі» 

листопад 

2020р., 

 

 

квітень 

2021р. 

вихователі-

методисти ЗДО, 

заст. директора 

КУССШ № 17, 

практичний 

психолог 

 

Методична робота 

 

1. 

Ознайомлення зі змістом, 

формами та методами 

освітньої роботи в ЗДО та 

початковій школі 

вересень 

2020 

вихователі-

методисти ДНЗ, 

вчителі шкіл 

 

 

 

 

 

2. 

Спільна педагогічна рада 

вихователів ЗДО та вчителів 

початкової школи: 

- аналіз успішності 

випускників ЗДО; 

- завдання здійснення 

наступності в роботі з дітьми 

дошкільного і шкільного віку  

листопад 

2020 

вихователі-

методисти ДНЗ, 

вчителі школи 

 

 

3. 

Консультації вчителів 

початкової школи №17,  для 

вихователів груп старшого 

дошкільного віку ЗДО 

жовтень 

2020 

вчителі 

початкових 

класів КУССШ 

№17 
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Взаємозв’язок дитячого колективу ЗДО і КУССШ № 17 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

 

 

 

1. 

Провести спільні свята і 

конкурси: 

-  День знань; 

- «Букварику прощавай»; 

-  Уклін тобі Тарасе; 

-  Конкурс малюнків на 

асфальті «Світ очима дітей»; 

-  «Прощавай садок дитячий» 

 

 

вересень 

квітень 

березень 

травень 

 

травень 

вихователі-

методисти, 

вихователі 

старших груп 

ЗДО вчителі 

початкових 

класів школи 

 

 

 

2. 

Запросити учнів початкових 

класів ССШ № 17 взяти 

участь в ремонті книжок для 

дошкільнят 

протягом 

року 

вихователі-

методисти, 

вихователі 

старших груп 

ЗДО, 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 

ЗДО 
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Взаємодія закладу з установами, організаціями 

 

№ 

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 ЦЕНТУМ; 

- управлінням надзвичайних 

ситуацій, пожежної охорони; 

- дитячою поліклінікою №2; 

- комунальною установою 

Інклюзивно – ресурсний центр 

№1 Сумської міської ради 

протягом 

року 

завідувач, 

вихователі-

методисти 

 

 

2. 

Відвідування музеїв, театрів, 

виставок 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 ЗДО 

протягом 

року 

завідувач  
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Взаємодія дошкільного навчального закладу 

 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 для стендів 

у батьківських куточках); 

 започаткування інформаційно-

довідкових рубрик у куточку для батьків: 

«Запрошуємо до обговорення»,  

вихователі 

груп 

 

 

2. 

Зібрати необхідну інформацію та поновити 

листи здоров’я на дітей групи. Внести 

корективи в журнал «Відомості про батьків» 

вихователі 

груп 

 

 

 

3. 

Провести загальні батьківські збори: 

Завдання і зміст роботи ЗДО у 2020-2021 н. р. 

Організація харчування і медичного 

обслуговування дошкільнят. Обрання 

батьківської громадської ради 

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 ЗДО 

вихователі 

груп 

 

6. Складання плану соціального патронату з 

сім’ями, діти яких не відвідують ЗДО 

вихователь-

методист 

 

7. Батьківські збори «Особливості вікового 

періоду та адаптація малюків до умов ЗДО» 

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 
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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 

                                  

1. Проведення «Тижня сім’ї» вихователі 

методисти 

 

2. День батьківського самоврядування вихователі, 

батьки 

 

3. Проведення родинних свят у групах вихователі  

сер. груп 

 

4. Фотовиставка «У нас гарна родина» вихователі   

5. Спільні походи «Дружні вихідні» 

(відвідування театру, екскурсії до музеїв, 

визначних пам’яток) 

вихователі 

середніх 

груп 

 

6. Практикум для батьків майбутніх 

першокласників 

вихователі 

ст. груп 

 

7. Тренінг для батьків «Економія електроенергії – 

справа всіх і кожного» 

вихователі 

мол. груп 

 

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 

ст. груп 

 

3. Ознайомлення з науково-методичною, 

психолого-педагогічною      літературою, 

дидактичними матеріалами 

вихователі 

груп 

 

4. Сімейний вернісаж «Сім'я - здоровий спосіб 

життя» 

вихователі 

груп 

 

5. Круглий стіл: спілкуємось із спеціалістом пр.психолог 

вихователі 

груп 

 

Грудень 

 

 

1. Створити міні-бібліотеки для батьків вихователь-

методист 
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2. Вечір запитань до логопеда «Вчимо дітей 

говорити правильно» 

 

Вчитель - 

логопед  

 

3. Поради «Дитячий кінозал» вихователі 

груп  

 

Січень 

 

 

1. Батьківські збори «Особливості ігрової 

діяльності дітей раннього віку» 

вих-лі груп 

ран. віку 

 

2. Батьківські збори «Види ігор та їх вплив на 

всебічний розвиток дитини» 

вихователі 

мол.груп 

 

3. Батьківські збори «Всебічний розвиток 

дошкільника у процесі ігрової діяльності» 

вихователі 

середніх 

груп 

 

4. Батьківські збори «Реалізація батьками 

пізнвально – розвивальних, навчальних і 

виховних завдань засобами різних видів ігор» 

вихователі 

старших 

груп 

 

 

Лютий 

 

1. Family play (родинна гра в об’єктиві камери) вихователі 

груп  

 

2. Спільні походи «Дружні вихідні» 

(відвідування театру, екскурсії до музеїв, 

визначних пам’яток) 

вихователі 

середніх 

груп 

 

 

Березень 

 

1. Фотовиставка «Моя матуся - краще всіх» вихователі 

груп 

 

2. 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. 1. Батьківські збори «Розвиток мовлення дітей 

раннього віку - важлива умова їхнього 

розумового розвитку» 

вих-лі груп 

ран. віку 

 

4. Батьківські збори «Розвиток комунікативних 

умінь дошкільників» 

вихователі 

мол. груп 
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5. Батьківські збори «Спільна робота сім’ї та 

дошкільного закладу в розвитку мовленнєвої 

компетентності дітей»  

 

вихователі 

сер.груп 

 

6. Батьківські збори «Мовленнєва 

компетентність дітей і її значення для 

подальшої успішності дитини» 

 

вихователі 

старших 

груп 

 

 

 

 

Травень 

 

 

1. Звіт завідувача ДНЗ про результати роботи за 

2020-2021 н.р. та ознайомлення з перспек-

тивним планом роботи на 2021 - 2022 н.р. 

завідувач 

ДНЗ, ст. м/с, 

вих.-мет., 

 

2. Фотоколаж «Прощавай садок дитячий» вих-лі групи  

3. Виставка малюнків «Безпека малюка» вихователі 

сер. груп 

 

Протягом року 

 

 

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     

актуальних 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 
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6. 

Проведення індивідуального консультування 

батьків з проблем виховання й розвитку 

дошкільників 

вихователі 

груп 

 

7. Проведення засідань батьківського комітету 

груп і ЗДО 

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. 

Залучення батьків до благоустрою території 

ЗДО, 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 ЗДО для  батьків 

вихователі 

груп 

 

11. Залучення 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. 

 

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 
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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 ЗДО 

вересень вихователі 

груп 

 

 

2. 

Складання плану соціального 

патронату з сім’ями, діти яких 

не відвідують ЗДО 

вересень вихователь-

методист 

 

3.  Забезпечити психологічний 

супровід розвитку дітей 

протягом    

року 

практичний 

психолог 

 

 

4. 

Підібрати науково-методичну, 

психолого-педагогічну літературу, 

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; 

протягом  

року 

вихователь-

методист, 

спеціалісти 

ДНЗ 
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 підготовка друкованих 

матеріалів для батьків; 

 запрошення на День 

відкритих дверей, музично-

театралізовані свята 

 

 

 

 

 

 

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 ЗДО міста і області 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

3. Оформити підписку періодичної 

преси на 2021 р.  

до 

01.12.2020 

вих.-мет. 

Гончаренко  

 

4. Скласти графік роботи гуртків, 

студії зображувальної 

діяльності, НРЦ «Дивосвіт» 

до 01.09. 

2020 

вихователі-

методисти 

 

5. Підготовка та проведення на 

базі ЗДО 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 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 



46 
 

 
 

діяльності дітей, складання 

планів, підготовка до занять 

8. Організація роботи школи 

молодого вихователя 

«Паросток» 

протягом 

року 

вих.-мет. 

Гончаренко 

О.Б. 

 

9. Оформлення куточка атестації 

педагогічних працівників 

до 

01.09.2020 

вихователі-

методисти 

 

 

10. 

 

 

 

Проаналізувати забезпечення 

розвивального середовища 

дошкільного навчального закла-

ду щодо відповідності вимогам: 

- пожежної безпеки; 

- правил дорожнього руху 

1 раз  

на квартал 

вихователі-

методисти 

 

 

 

11. 

Вивчити стан емоційного ком-

форту в колективі, за потреби 

проаналізувати причини дис-

комфорту 

жовтень практичний 

психолог 

 

 

12. 

Продовжувати удосконалювати 

розвивальне середовище груп з 

метою створення оптимальних 

умов для забезпечення повно-

цінного розвитку дітей  

протягом 

року 

зав. ДНЗ, 

заст. зав. 

з АГЧ, 

вихователі-

методисти 

 

 

 

13. 

Оформити звіт і списки дітей 

віком від 0 до 6 років на закріп-

леній за ЗДО території м-району 

до  

01.09.2020 

вихователі-

методисти 

 

14. Придбати комплекти за 

програмою «Впевнений старт» 

та альбоми з малювання та 

аплікації для молодших  груп,  

до  

01.09.2020 

вихователі 

груп 

 

 

15. 

Оформити матеріали до серп-

невої конференції педагогічних 

працівників  

до  

01.08.2020 

вихователі-

методисти 

 

 

16. 

Продовжувати комплектувати 

банк інноваційних технологій 

(електронний і тестовий мате-

ріал), картотеку інновацій 

протягом 

року 

вихователі-

методисти 

 

 

17. 

Заміна інформаційних стендів у 

холі ЗДО 

квітень 

2020 

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. 

господарства 

Тимченко Л.О. 

 

2. Гідравлічне випробування 

опалювальної системи 

до 

01.08.2020р 

 

3. Промивання трубопроводів 

тепломереж 

до 

01.08.2020р 

 

4. Часткова ізоляція труб тепло-

постачання 

до 

01.08.2020р 

 

5. Повірка манометрів червень 

2020 р. 

 

6. Повірка контурів заземлення 

та захисних засобів  

травень 

2020 р.  

 

7. Повірка вогнегасників травень 

2020 р. 

 

8. Повірка пожежних рукавів, 

кранів, вентиляції 

червень 

2020 р.  

 

9. Поповнення груп і харчо-

блоку столовим посудом 

до 01.09. 

2020 р 

 

10. Придбання м’якого і твердого 

інвентарю 

протягом 

року 

 

11. Камерне знезараження речей 

(матраци, подушки) 

липень 

2020 

 

12. Фарбування спортивного 

обладнання та павільйонів 

червень-

липень 
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13. Поточний ремонт і фарбу-

вання коридорів закладу 

червень-

липень 

 

14. Дератизація підсобних 

приміщень 

протягом 

року 

 

15. Придбання дезінфікуючих та 

миючих засобів 

протягом 

року 

 

16. Поповнення медикаментами 

та обладнанням медичного 

кабінету 

протягом 

року 

ст. медсестра  

17. Часткова заміна труб гарячого 

водопостачання та тепло-

постачання 

до серпня 

2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заст. зав.  

господарства 

Тимченко  

Л. О. 

 

18. Повірка вентиляційної 

системи 

травень 

2020 р. 

 

19. Придбання кухонного 

обладнання 

серпень 

2020 р. 

 

20. Капітальний ремонт 

туалетних кімнат (2 шт.) 

листопад 

2020 

 

21. Поточний ремонт 

роздягальнів групі 

«Капітошки» 

липень 

2020 

 

22. Капітальний ремонт тамбурів червень – 

серпень 

2020 

 

23. Капітальний ремонт ґанків та 

приямків, сходів у підвальні 

приміщення 

червень – 

серпень 

2020 

 

24. Придбання меблів дитячих 

(ліжка, стільці) 

червень – 

серпень 

2020 

 

25. Видалення аварійних дерев червень – 

серпень 

2020 
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Загальні збори колективу 

Робота батьківського комітету ЗДО 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Засідання батьківського 

громадської ради ЗДО 

вересень 

2020 р. 

завідувач  

 

2. 

Діяльність ЗДО за минулий 

навчальний рік та пріоритетні 

завдання освітньої діяльності на 

2020 -2021н.р. 

вересень 

2020 р. 

завідувач  

2.1 Обрання голови громадської ради 

ЗДО  на 2020-2021 н.р. 

вересень 

2020 р. 

завідувач  

2.2 Виконання рішень загальних 

зборів колективу ДНЗ та батьків 

протягом 

року 

завідувач  

2.3 Психолого-педагогічна просвіта 

батьків 

протягом 

року 

виховател

і груп 

 

2.4 Поліпшення умов для здобуття 

дітьми дошкільної освіти 

протягом 

року 

завідувач  

3. Зміцнення матеріально-технічної 

бази ЗДО 

протягом 

року 

завідувач  

 

 

 

4. 

Провести загальні збори колективу 

працівників ЗДО та батьків: 

- звіт керівника ЗДО Шевич К.В. з 

питань статутної діяльності ЗДО; 

- навчально-виховна та фінансово-

господарська діяльність ЗДО за 

2019-2020 н.р. 

 

 

травень 

2020 р. 

 

 

завідувач 
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5. Підсумки роботи батьківського 

громадської ради ЗДО 

травень 

2020 р. 

завідувач, 

голова 

батьківсь-

кої 

громадсь-

кої ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. всі 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

2. 

Відзначення  річниці з дня визволення  м. 

Суми: 

- 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) 

02.09. педагоги 

ДНЗ, 

вих.-мет., 

вихователі 

груп 

 

3. День фізкультури і спорту України 08.09 інстр з ф/к  

4. Відзначення міжнародного Дня миру 

(проведення тематичних занять, бесід) 

21.09. вихователі 

груп 

 

5. Трудова діяльність «День добрих справ» 

Осінній благодійний ярмарок 

24.09. муз.кер., 

вихователі 

 

6 Усеукраїнський  день дошкілля 28.09 вихователі  

7 День здоров’я «Всім малятам треба знати, 

як здоровими їм стати» 

24.09. інструктор 

з фізкульт. 

 

 

Жовтень 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

прове 

дення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. Міжнародний день музики 1.10   

2. LEGO - день 3.10 вихователі, 

спеціалісти 

 

3. Всесвітній день усмішки 5.10 вихователі 

груп 

 

4 День захисника України. 

День українського козацтва 

13.10. вихователі 

груп 

 

5. Тиждень сім’ї  педагоги  

6. День здоров’я «Щоб рости міцними й 

дужими, з вітамінами ми дружимо» 

29.10. інструктор з 

фізкульт. 

 

 

Листопад 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. Тиждень української мови 

 

2.11- 06.11. музичні 

керівники, 

вихователі  

 

2. День домашніх тварин 4.11 вихователі 

груп 

 

 

 

3. 

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» 

06.11. вихователі 

груп 

 

 

4. Проведення тижня толерантності. 

Міжнародний день толерантності: 

- тематичні заняття щодо 

ознайомлення дітей з різними 

расами і народами; 

- тренінги для батьків, педагогів, 

дітей 

16-20.11. практичний 

психолог, 

вихователі 

груп 

 

 

5. День народження садка  

 

20.11. муз. кер., 

вихователі 

 

6. Усесвітній день вітань  

(морально-етичне виховання) 

20.11. вихователі 

груп 
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День Гідності та  Свободи 

7. День здоров’я «Щоб в садочку було 

гарно, треба бути в нім охайним» 

26.11. 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 

 

 

 День збройних сил України: 

- тематичні заняття; 

-  бесіди, виставки. 

04.12. вихователі 

груп 

 

 

2. Екологічна акція «Пташине 

містечко» 

07.12. вихователі 

груп 

 

3. День прав людини 10.12 вихователі 

груп 

 

4. Виставка дитячої і сімейної 

творчості «Домовички і чарівні 

гноми» 

14.12 вихователі 

групи 

 

 День Святого Миколая 18.12. вихователі 

груп 

 

5. День здоров’я 

 «Щоб зими нам не боятись, будем 

добре гартуватись» 

31.12. інструктор 

з фізкульт. 

 

6. Зустрічаємо Новий Рік: 

- Новорічні ранки 

 21.12-

24.12 

муз.кер., 

вих. груп 

 

 

Січень 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Примітка 

1. Всесвітній день «дякую» 11.01 вихователі 

груп 

 

2. Колядуємо та щедруємо у дитячому 

садку 

13.01 вихователі 

груп 

муз.керівн

ики 

 

3. Свято Водохреща 19.01. вихователі 

груп 

 

4. День прощання з ялинкою 20.01. муз.кер.  

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

 є в нас сани й ковзани» 

28.01. інструктор  

з фізкульт. 
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Лютий 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові-

дальні 

Примітка 

 

1. 

День сніговика 05.02. вихователі 

груп 

 

2. Вшанування пам’яті  С.Ф. Русової до 

дня народження 

 

18.02. вихователі 

груп 

 

4. День валентинок 12.02. вихователі 

групи 

 

 Міжнародний день дарування книги 

Проект «Книголандія» 

15.02 вихователі 

групи 

Вих.-

мет.№12,

2018р., 

№1,2019 

с.11,37 

5. Міжнародний день рідної мови 21.02 вихователі 

груп 

 

6. Музично-спортивне свято «Масляна» 25.02. вих.-мет., 

муз.кер., 

інструктор 

з фізкульт, 

вихователі 

груп 

 

Березень 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи 

 

Термін 

проведення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. Проведення весняних свят  

 

01-05.03. муз. кер., 

вихователі 

груп 

 

2. «Тарас Шевченко - Кобзар» 

Тематичні бесіди, читання віршів 

9-10.03. вихователі 

груп 

 

3 Міжнародний день щастя 19.03 вихователі 

груп 

 

4 День здоров’я 

 «Здоровому роду нема переводу» 

25.03. інструктор 

з фізкульт. 

 

5. Тиждень театру 22-27.03. музкер., 

вих.груп 

 

6. Великодній тиждень 29.03-2.04 муз.кер., 

вихователі 
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Квітень 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відпові- 

дальні 

Примітка 

1. День сміху 1.04 вихователі 

груп 

 

2. День відкритих дверей   педагоги  

3. Виставка сімейної творчості 

«Великодній розмай» 

1.04 вихователі  

4. Відзначення дня довкілля: 

- екологічна акція «Дерево моєї 

сім’ї»; 

- мандрівки екологічною стежиною; 

- виставка малюнків «Весна» 

16.04. вихователі 

груп 

 

 

5. День Землі 22.02. вихователі 

груп 

 

6. Проведення тижня психології 19-23.04. практ. 

психолог 

 

7. День здоров’я 

 «Спорт — це друг, це радість, гра і 

рух» 

30.04. 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»; 

 

11.05. вихователі 

груп 

 

 

2. 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» 

14.05. вихователі 

груп 

 

 

 

 

 

 

3. 

Міжнародний день музеїв: 

запропонувати батькам у цей день 

відвідати з дітьми музеї міста 

18.05. 

 

батьки, 

вихователі 

груп 

 

 

4. 

День вишиванки 21.05 вихователі 

групи 

 

 День здоров’я 

 «Тато, мама і я – дружна сім’я» 

27.05. інструктор 

з фізкульт. 

 

5. Проведення тематичного тижня 

БЖД  

17-21.05. вих.-мет., 

вихователі 

груп 

 

7. Випускні свята «Прощавай садок 

дитячий» 

25-28.05. муз. кер., 

вихователі 

старших гр. 
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Гурткова робота 

 

№ 

з/п 

Назва гуртка Групи Керівник 

1. «Зірнички»  

(музичні інновації) 

старші 

групи 

музичні керівники  

Брусовцова Л.М., 

Глупак О.С. 

2. «Малювальничок» 

  

 керівник ізостудії  

Яненко Н.Г. 

3. Флорболятко старші 

групи  

інструктор з фізкультури 

Дорошенко С.В. 

4. Англійська для малят старші 

групи 

вихователі Вакіна М.П., 

Чуяшенко І.О. 
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План свят та розваг з фізичного виховання  

в молодшій групі на 2020-2021 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 2020-2021 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 2020-2021 н.р. 

 

План днів здоров’я на 2020 – 2021 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 ««Спорт — це друг, це радість, гра і рух»» 

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 2020 – 2021 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 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» 



63 
 

 
 

Медико-профілактична робота 

 

  

Вид роботи 

Термін 

виконання 

Відпові-

дальні 

Відмітка 

про 

виконан

ня  

I. Організаційна робота 

1.  Скласти та затвердити графік 

роботи старшої медичної сестри 

до 

01.09.2020 

медсестра  

2.  Приймання дітей-новачків до 

дитячого закладу за наявності в 

них всієї необхідної документації 

протягом 

року 

медсестра  

3.  Систематичне ведення всієї 

обов'язкової медичної докумен-

тації за встановленою формою 

протягом 

року 

медсестра  

4.  Активна участь у педрадах, на які 

виносяться питання фізичного 

виховання дітей 

протягом 

року 

медсестра  

5.  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 

 

 

 

 

медсестра 

 

6.  Аналіз стану захворюваності 

дітей з медичним і педагогічним 

персоналом дитячого закладу 

1 раз  

на місяць 

медсестра, 

вихователі 

 

7.  Участь у батьківських зборах 1 раз 

 у квартал 

медсестра, 

вихователі 

 

8.  Проведення антропометричних 

вимірювань дітей 

2 рази 

 на рік 

медсестра  

9.  Надання медичної допомоги 

дітям, які захворіли, своєчасне 

здійснення ізоляції їх в групі до 

приходу батьків 

постійно лікар, 

медсестра 

 

10.  Обстеження дітей на ентеробіоз 

та гельмінтоз з наступною 

дегельмінтизацією ізольованих 

1 раз  

на рік 

старша 

медсестра 

 

11.  Проведення оглядів дітей після 

хвороби та профвідпусток батьків 

постійно медсестра  

12.  Ведення нагляду за виконанням 

санітарно-гігієнічних правил 

щоденно медсестра  
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приготування їжі та кулінарною 

обробкою продуктів 

13.  Участь у складанні перспектив-

ного та щоденного меню 

щоденно старша 

медсестра 

 

14.  Перевірка якості приготовленої 

їжі та ведення за формою браке-

ражного журналу 

щоденно медсестра  

15.  Підрахунок калорійності, а також 

Б: Ж: Вуглеводів 

постійно старша 

м/с 

 

16.  Контроль за закладкою продуктів 

до котла 

постійно старша 

м/с 

 

17.  Контроль за зберіганням та 

строками реалізації продуктів, що 

швидко псуються 

постійно старша 

м/с 

 

18.  Контроль за годуванням дітей та 

дотриманням методики 

проведення цього процесу 

постійно медсестра  

19.  Лікарський контроль за наванта-

женням на заняттях з розвитку 

рухів і гігієнічними умовами про-

ведення всього навчально-

виховного процесу 

постійно медсестра  

20.  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, 

медсестра 

 

2. Проведення до початку оздо-

ровчого періоду поглибленого 

огляду дітей (з повною антропо-

метрією), накреслення плану 

оздоровчих заходів 

постійно медсестра  

3. Контроль за виконанням кори-

гуючої гімнастики на заняттях з 

фізичного виховання для дітей з 

порушенням осанки, сколіозом, 

плоскостопістю 

постійно медсестра  

4. Контроль за виконанням після 

денного сну вправ для дітей з 

плоскостопістю, для чого 

використовувати масажні роли-

ки, ручні масажери, а також 

постійно медсестра  
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проводити ходьбу дітей по ковдрі 

з ґудзиками 

5. Організація дієтичного харчу-

вання дітей із захворюваннями 

печінки, нирок та ДЖВП згідно з 

довідкою дільничного лікаря 

постійно медсестра  

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 

медсестра  

2. Проведення протиепідемічних та 

загартувальних заходів щодо 

боротьби з грипом та іншими 

респіраторними захворюваннями 

протягом 

року 

медсестра  

3. Контроль по групах за 

прийманням дітей вранці 

постійно медсестра, 

вихователь 

 

4. Контроль за строками проход-

ження персоналом медогляду 

1 раз  

в 6 місяців 

медсестра   

5. На час карантину контроль за 

дотриманням ізоляції груп у при-

міщенні та на ігрових 

майданчиках 

протягом 

року 

вихователі, 

медсестра 

 

6. Навчання технічного персоналу 

методиці проведення дезінфек-

ційного режиму 

постійно медсестра  

7. 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 медсестра  

IV. Санітарно-гігієнічна робота 

1. Контроль за санітарним станом 

приміщень, ігрових майданчиків 

щоденно медсестра  

2. Контроль за повітряно-темпера-

турним режимом, аерацією 

приміщень 

щоденно медсестра  

3. Контроль за виконанням спів-

робітниками правил особистої 

гігієни 

постійно медсестра  
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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 

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 

медсестра  

2. Проведення тематичних вечорів 

запитань і відповідей 

протягом 

року 

медсестра  

 

3. Повідомлення персоналу та 

батьків про наявність санітарно-

просвітньої літератури та 

літератури з профілактики різних 

інфекційних захворювань 

протягом 

року 

медсестра  

4. Підготовка інформації для 

батьків з тем: 

- попередження порушення 

постави дитини; 

- профілактика плоскостопості; 

- належний режим та 

харчування дитини 

 

 

вересень 

листопад 

березень 

 

 

 

медсестра 

 

 

 

 


	Інструменти спілкування при дистанційному навчанні»
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