
Основними завданнями навчально – виховної роботи дошкільного 

навчального закладу на 2018 – 2019 н. р. були визначені наступні: 

1. Організувати оптимальне предметно-просторове розвивальне 

середовище щодо формування навичок безпечної поведінки дошкільників. 

Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і правил 

безпечної поведінки. 

2. Забезпечити гармонійний та різнобічний розвиток особистості 

дошкільника в умовах особистісно-зорієнтованої моделі виховання через зміну 

форм організації освітнього процесу, згідно вимог програми для дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт». 

3. Формувати у вихованців навички спілкування і ефективної взаємодії з 

однолітками та дорослими засобами художньо-мовленнєвої діяльності. 

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. 

У 2018 – 2019 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 

груп, в яких виховувалось та навчалось 397 дітей. З них: 3 групи раннього віку 

(одна з них група короткотривалого перебування дітей), 4 групи молодшого,       2 

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.  

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.  

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. 

Протягом навчального року педагоги ЗДО брали участь в заходах різного 

рівня. В серпні завідувач Шевич К.В. на  серпневій конференції       в місті Києві, 

секції «Дошкільне виховання» висвітлювала питання «Створення безпечного 

розвивального простору». 



В листопаді  Шевич Кристина Володимирівна на навчальному семінарі для 

керівників закладів дошкільної освіти м. Києва під час засідання секції 

«Автономний заклад» виступала з досвіду роботи по  темі «Особливості 

перехідного періоду до автономії ЗДО», висвітлювала питання планування, 

розподілу видатків у закладах, складання та використання кошторису, ведення 

бухгалтерського обліку в закладі дошкільної освіти. 

Гуцал С.М. на секційному засіданні вихователів старшого дошкільного віку 

ЗДО міста виступала з питанням «Формування валеологічного світогляду 

дошкільнят та виховання свідомого ставлення  до власного здоров’я». 

На урочистих заходах, присвячених міському Дню дошкілля,  Брусовцова 

Л.М., Глупак О.С. були учасниками концерт, а Шевель С.В. проводила майстер 

– клас по виготовленню декоративних квітів.  

 В березні 2019 року інструктор з фізкультури Дорошенко С.В. проводила 

майстер-клас: «Йога з дітьми дошкільного віку» на міжнародному фестивалі 

освітніх технологій «Перспектива – Суми 2019». 

Чечель Н.М. виступала з питанням ІІІ Всеукраїнській науково – методичній 

практичній конференції 2019 м. Суми «Особистісна професійна компетентність 

педагога: теорія і практика», також її матеріали були надруковані у збірнику.  

Резнікова Н. І. у фестивалі «Логофест - 2019» презентувала досвід роботи з 

теми «Ігри з прищіпками в логопедичній роботі». А Донець В.В. висвітлювала 

власні напрацювання  на сторінках збірника  «Сучасні проблеми логопедії та 

реабілітації». 

В лютому в закладі було проведено семінар-практикум для керівників 

зображувальної діяльності за темою «Формування світогляду дошкільників 

засобами мистецтва в інтегрованому просторі».  Керівникам зображувальної 

діяльності були надані практичні рекомендації щодо використання засобів 

мистецтва в інтегрованому просторі; створення оптимальних умов в закладі для 

їх впровадження. Проведено комбіноване заняття з малювання в старшій групі із 

декоративного мистецтва, заняття з фізкультури де поєднано йогу із малюванням 

відбитком стопи, заняття психолога із застосуванням арт-терапевтичних 

методик, фрагмент бінарного заняття з малюванням музикою і словом, 

малювання на піску. 

Також  на базі нашого закладу проходила зустріч з метою обміну досвідом 

з питання «Автономія закладу дошкільної освіти – від задуму до успішного 

втілення» між керівниками закладів дошкільної освіти міста Суми та 

керівниками закладів дошкільної освіти м. Бровари Київської 

області.  Керівникам з  м. Бровари надавалася  інформаційна допомога щодо 

етапності переводу закладів дошкільної освіти на функціонування в умовах 

автономії. У процесі роботи учасники зустрічі обмінялися думками щодо 

можливих змін в дошкільній галузі, які пропонує проект Закону України «Про 



дошкільну освіту», ознайомилися з розвивальним середовищем та методичним 

наповненням закладу.  

Для слухачів курсів СОІППО категорія вихователі та музичні керівники 

проводили відкриті перегляди занять, ігрової діяльності та майстер-класи по 

використанню інноваційних технологій листопаді 2018 та травні 2019 року.  

За значні досягнення у навчанні і вихованні дітей вихователь завідувач  

Шевич Кристина Володимирівна відзначена грамотою Міністерства освіти і 

науки України. Брусовцову Ларису Миколаївну відзначено розміщенням на Алеї 

слави педагогічних працівників міста.  

На серпневій конференції педагогічних працівників міста Суми завідувач 

нашого закладу Шевич К.В. була нагороджена грамотою за найуспішнішу 

фандрайзингову стратегію та вагомий особистий внесок у створення 

позитивного іміджу закладу освіти. 

Інформація про роботу закладу та досвід роботи педагогів висвітлювалася в 

ЗМІ. В  газеті «Педагогічне перо» №28 за 2019рік  вийшла стаття «30-річний 

ювілей «Зірниці» . В №29 за 2019- стаття  «Проект «Сприяння освіті» тепер і в 

Сумських закладах освіти». У вересні в новинах каналу СТС висвітлювали хід 

проведення благодійної ярмарки. 

Колектив закладу протягом року брав участь:  

- у грудні 2018 року в міському огляді - конкурсі на кращу первинну 

профспілкову організацію закладів та установ освіти м. Суми в 2018 році -  І 

місце;  

- в обласному конкурсі на кращий Інтернет – сайт закладу дошкільної 

освіти (у номінації “Сайт закладу дошкільної освіти”- І місце 

- виставці-огляді кращих методичних розробок педагогічних працівників 

ЗДО (Мірошниченко А.А. з нетрадиційним фізкультурним обладнанням 

«Спортивна галявина» - 2 місце, Мірошниченко В.В. з дидактичним посібником 

«Світ Шахового королівства»)  

- фестивалі дитячих колективів «Дитячі мрії» - номер відібрано на гала-

концерт; 

Навчально-виховна база закладу на належному рівні. Методичний кабінет 

постійно поповнюється сучасною науково-методичною літературою та 

періодичною пресою. У методичному кабінеті та на групах зібраний необхідний 

дидактичний та методичний матеріал, художня та методична література, 

матеріали з досвіду роботи педпрацівників дошкільного закладу та міста, 

виготовлені наочні посібники, нестандартне фізкультурне обладнання. Для 

забезпечення цілісного педагогічного процесу в нашому закладі відмінно була 

налаштована робота з батьками. Щоб підвищити їх педагогічну культуру, 

вихователі використовували різноманітний арсенал традиційних та 

нетрадиційних форм і методів. Для сприяння становлення батьківської 

компетентності формування вмінь і навичок конструктивної взаємодії з дітьми у 



сім’ї  проводилися тренінги. Тут батьки збагатили знання та розширили власний 

досвід з різних тематичних питань. В закладі працював консультативний центр 

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

допомогу батькам.  

Проводилися творчі посиденьки з майстер-класами різної тематики; 

виставки сімейної творчості, які  сприяли збагаченню сімейного дозвілля; 

родинні свята тощо. Батьки разом з вихователями ходили на екскурсії вулицями 

рідного міста, до музеїв, театрів.  

Протягом 2018-19 навчального року в закладі продовжувалася робота з 

формування інноваційної культури педагогів як важливого чинника 

забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та 

інтелектуального розвитку особистості, зокрема  через  впровадження в 

навчально - виховний процес новітньої технології  LEGO-конструювання. 

З  2019 року наш заклад є учасником  проекту «Сприяння освіті» в  м. Суми 

на виконання меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і 

науки України та фондом  Тhe Foundation (королівство Данія) в Україні. Ми  

отримали від компанії The LEGO Foundation ігрові набори ЛЕГО. Відповідно до 

плану заходів проекту «Сприяння освіті» в закладах дошкільної освіти в січні  в 

нашому закладі було проведено установчий тренінг «Методика 

компетентнісного навчання «Шість цеглинок», з метою упровадження ігрових та 

діяльнісних методів в освітній процес. Тренінг проводила Шварова Г.В., 

регіональний тренер у Сумській області. У ході роботи учасники отримали 

інформацію про проект «Сприяння освіті»; познайомилися з методикою «Шість 

цеглинок» та практично випробували на практиці; взяли участь в ігро-вікторині 

«Цікаві факти про LEGO»; отримали фахові рекомендації щодо упровадження 

методики «Шість цеглинок» в освітньому процесі закладів дошкільної освіти. 

Для всіх педагогів закладу №18 «Зірниця» був проведений практичний 

семінар «Використання LEGO в освітньому процесі ДНЗ». Методисти 

поділилися практичними рекомендаціями для максимально ефективного 

використання різнокольорових цеглинок для навчання та розвитку дітей. 

Педагоги занурилися у світ LEGO і на власному досвіді відчули силу педагогіки 

гри, як системи, методу та інструменту навчання. На сьогодні педагоги в 

освітньому процесі широко використовують набори LEGO та діляться досвідом 

у групі «Сприяння освіті». 

Інструктор з фізичної культури Дорошенко С.В. 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. 

Музичні керівники впроваджують  логоритміку, «Хор рук»,  елементарне 

музикування К. Орфа. 



Вихователі в  освітній процес закладу впроваджуються також інноваційні 

освітні технології: мнемотехніка, спадщина В.О. Сухомлинського, кольорові 

палички Кюїзенера, блоки Дьєнеша, методика  М. Монтессорі, піскова анімація, 

технології моделювання.  


