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І. Аналіз діяльності ЗДО за навчальний рік з визначенням річних завдань на майбутній період 

 

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. 

E-mail: dnz18-sumy@ukr.net 

Веб-сайт: https://zirnytsia.sumy.in.ua 

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.  

В організації освітнього процесу педагоги керувалися комплексними освітніми програмами:  

 Програма розвитку дитини  від народження до шести років «Я у Світі» за загальною науковою редакцією 

Кононко О. Л.: Лист МОН від 12.07.2019 №1/11- 6326 - групи раннього віку №1,2,3, група короткотривалого 

перебування, молодша група №2, 3, середня група №2, старша група №1, група компенсуючого типу №3,4.  

 Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку «Впевнений старт» за загальною науковою редакцією 

Піроженко Т.О.: Лист МОН від 23.07.2020 №1/11- 4934  - молодша група №1.  
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 Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку «Впевнений старт»:   за загальною науковою 

редакцією Піроженко Т.О.: Лист МОН від 12.07.2019 №1/11- 6327 - середня група №1.  

 Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»  (автори — Наталія Гавриш, Тамара 

Піроженко, Олена Хартман, Антоніна Шевчук, Олексій Рогозянський):Лист МОН від 01.08.2017 №1/11- 7684- 

старша група №2,3.  

Також парціальними програмами:  

• Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації (автори —           

О. Рома, О. Борук, В. Близнюк, В. Гангло, Ю. Косенко). 

• Дошкільнятам — освіта для сталого розвитку. Парціальна програма для закладів дошкільної освіти (автори — 

Н. Гавриш, О. Саприкіна, О. Пометун). 

•  Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації (автори — І. Кулікова,              

Т. Шкваріна; за загальною редакцією О. Низьковської) 

У 2020/2021 навчальному році в дошкільному закладі функціонувало 14 груп, в яких виховувалось та навчалось 

361 дітей. З них: 4 групи раннього віку (одна з них група короткотривалого перебування дітей), 3 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.  

Навчально-виховний процес здійснювали 30 педагогічних працівників. З них: вихователі – 22, музичні керівники 

– 2, вчителі-логопеди – 2, практичний психолог – 1, інструктор з фізичної культури – 1. 
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Освітній рівень педагогічних працівників: повна вища освіта – 24 (86,7 %), повна вища спеціальна освіта – 20      

(66,7 %), неповна вища – 4(13,3 %). 

Мають кваліфікаційні категорії: вища категорія – 11 (36,7 %), перша категорія – 4 (13,3%), друга категорія - 10  

(33,3 %), спеціаліст - 5 (23,3%). Мають педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 (10 %). 

 

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 2020/2021 навчальному році атестувалось 7 осіб. За результатами атестації: Малік О.С. – музичний керівник, 

підтвердила кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Логвиненко О.А. вихователю, встановлено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Стегній Н.Д., вихователю, підтверджено кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії»; Вакіній М.П., Нєстєровій І.О., Мірошниченко А.А., вихователям, було 

37%

13%
33%

17%

Кваліфікаційний рівень педагогів

Вища категорія

Перша категорія

Друга категорія

Спеціалісти
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встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; Брусовцовій Л.М., музичному керівнику, 

підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст». 

Особлива увага в ЗДО приділялася підвищенню професійного рівня педагогів. Педагогічна освіта здійснювалася 

різнобічно, включаючи навчання у ВНЗ (Логвиненко О.А. – Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної 

освіти, Плетньова О.З - Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя).  

На курсах при СОІППО підвищила професійний рівень: Шевич К.В. – завідувач, Гончаренко О.Б, Моренець В.В.- 

вихователі-методисти, Дорошенко С.В. – інструктор з фізкультури, Брусовцова Л.М. – музичний керівник,        

Іванющенко Ю.В., Внученко Н.Б., Стегній Н.Д., Яненко Н.Г., Нєстєрова І.О., Банна Н.М.-вихователі. 

Внученко Н.Б., Козловська О.А. брали участь у сертифікованому вебінарі Гавриш Н.В. «Командна робота: Як 

допомогти дошкільнятам набути м'яких навичок». 

Гончаренко О.Б брала участь у науково-практичному online семінарі «Впевнений старт: освітня програма та 

навчально-методичне забезпечення» (молодший дошкільний вік) Української академії дитинства. 

Івченко Г.О., практичний  психолог отримала сертифікат про підвищення кваліфікації від Академії педнаук 

України, ВГО Арт-терапевтична асоціація  та Міжнародної онлайн- конференція «ПСИ-ЕКСПЕРТ».  

Педагоги - члени ВГО АПДО навчалися на платформі Microsoft Teams в групах «Управлінська школа» та 

«МетоПростіР». 

 Загалом 18 педагогів мають сертифікати про проходження навчання. 
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Педагогічні працівники відвідувал он-лайн заходи 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 2020/2021 н. р. були визначені наступні: 

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 

Реалізуючи перший пріоритетний напрямок стосовно сприяння розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 

раннього віку засобами ігрових технологій, протягом року вихователі проводили з дітьми відповідну роботу 
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(мовленнєві ігри, вправи; ігри на звуконаслідування, ігри-хороводи артикуляційні гімнастики, ігри-діалоги, бесіди, 

розповіді, чистомовки, прості інсценізації, вивчення напам'ять, пальчикові ігри, вправи на розвиток дихання тощо). В 

групах було поповнено  належний демонстраційний та роздатковий матеріал.  Оновлено дидактичні ігри з мовленнєвого 

розвитку в гупах «Дивосвіт», «Колобочки», «Малятко» у відповідності до вимог  програми «Я у Світі».  

У лютому було проведено педагогічну раду з питання «Комунікативно-мовленнєва компетенція дітей раннього 

віку: проблеми, шляхи вирішення». До педради проведено колективні  перегляди занять «Веселий ґудзик» - у групі 

раннього віку №1 «Колобочки», вихователь Логвиненко О.А.; музичне  заняття «Мама-хмаринка» у групі раннього віку 

№3 «Малятко», музичний керівник Малік О.С. Для педагогів було проведено тематичні педгодини «Від предмета до 

сюжету: складаємо розповідь разом. Мистецтво сторітелінгу» та «Як «Шість капелюхів» і «Кубування» допоможуть 

зрозуміти і літературні твори». 

Реалізуючи завдання щодо формування екологічної компетентності дошкільників на основі ідей освіти для 

сталого розвитку через нову систему ціннісних орієнтирів та моделей поведінки, спрямованих на сталий розвиток, треба 

зазначити, що це питання є пріоритетним постійно, адже формування активної екологічної позиції кожної людини 

значною мірою впливатиме на екологічну ситуацію загалом.  

У листопаді було проведено педагогічну раду «Формування екологічної компетентності дошкільників на основі 

ідей освіти для сталого розвитку». До педагогічної ради проведено колективні перегляди занять «Подорож в країну 

Чарівних тарілок» у середній групі №2 «Дзвіночки», вихователі Гуцал С.М. та Мірошниченко В.В. та заняття «Таємниці 

паперу» у старшій групі №1 «Бджілки» - вихователь Стегній Н.Д.  
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Методистами проведені консультації «Збережемо планету для дітей, або дидактичні ігри із залишкових 

матеріалів» та «Як навчити старших дошкільників берегти воду. Побутові хитрощі» 

Оскільки важливим чинником у формуванні екологічної культури та засвоєння дітьми цінностей, поведінки, 

способу життя є їх оточення, родини, то педагоги налагоджували співпрацю з батьками дошкільників. Педагоги 

залучали батьків до експериментальної роботи, складання та оформлення книг, волонтерських акцій, виставок; 

надавали їм консультації. Вихователі групи «Бджілки» - Стегній Н.Д. та Джигінас О.В. разом з дітьми та їх батьками у 

жовтні взяли участь у міському конкурсі освітніх проєктів «Пташиний дивограй», а в березні у міському конкурсі 

«Рішення в стилі Еко». 

Інструктором з фізкультури Дорошенко С.В. у квітні планувалося заняття з фізичного розвитку на основі ідей 

освіти сталого розвитку «Порятунок загадкової планети», але в зв’язку з карантинними заходами проведено не було. 

Загалом робота з даного пріоритетного напрямку включала всіх учасників освітнього процесу і проводилася на 

високому рівні.  

У ЗДО протягом навчального року приділяли увагу формуванню інноваційної культури педагога як важливого 

чинника забезпечення якісної освіти, реалізації державних освітніх ініціатив, творчого та інтелектуального розвитку 

особистості. Для педагогів було організовано семінар – практикум «Цифрова грамотність педагога. Інструменти 

спілкування при дистанційному навчанні» з метою підвищення рівня цифрової грамотності та з’ясування проблем 

формування й розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогів у ЗДО. Також було проведено семінар-

практикум «Формування психологічної культури педагога». 
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Також реалізація даного напрямку організовувалася через впровадження в навчально - виховний процес новітньої 

технології LEGO-конструювання. З 2019 року наш заклад є учасником проєкту «Сприяння освіті» у 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» протягом року проводилися           

он-лайн 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. Педагогічний 

колектив брав участь у основних напрямках.  

«Play Book» - творчий звіт закладу, у вигляді книги.  

«Книга що оживає» - проєктна робота до фестивалю Play Fest 2021, який був реалізований  за участі усіх 

вихователів і дітей і його головним завданням було переосмислення значення, важливість, роль книги у житті, її 

трансформаційний вплив на особистісну та професійну траєкторію життя кожного. Проект отримав диплом у номінації 

«Фантастичні книгомандри». 

У рамках фестивалю «Play Fest 2021» від Тhe Lego Foundation було створено кроссенс «Навчання через гру» 

Протягом року колектив співпрацював в рамках Online Brickmate із закладом партнером №18 міста Коростень, 

Житомирської області. Педагоги ділилися досвідом використання LEGO в освітньому процесі. Також досвід роботи 

висвітлювався на сторінці закладу у Facebook та у групі «Сприяння освіті», «Play Fest – 2021».  
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У дошкільному закладі проводились цікаві заходи до тижня толерантності в листопаді: заняття в колі друзів, 

уроки добра, хвилинки позитиву, акції для батьків, фотовиставки, відеопроєкти.  

У грудні пройшов Тиждень здорового способу життя, протягом якого були організовані тематичні дні з 

флешмобами для батьків «Один день - одне здорове правило», цікавими заходами для дошкільників: марафони, ігри, 

естафети тощо. 

Під час тижня психології в квітні були проведені тематичні дні, під час яких діти, разом з батьками ділилися 

рецептами успіху, мріями, влаштовували фоточеленджі, збирались у колі друзів, тощо. 

Пізнавально пройшов Тиждень з безпеки життєдіяльності. Педагоги відпрацьовували з дітьми практичні дії у 

різних надзвичайних ситуаціях. За участі батьківського комітету закладу у «Зірниці» відбувся захопливий захід, 

проведений разом з  обласним Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій та 

Навчально-методичним центром цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в області, осередком Всеукраїнського 

громадського дитячого руху «Школа безпеки». Участь взяли всі вихованці дитсадка. Малюки мали змогу роздивитися 

різноманітне оснащення вогнеборців, подивитися демонстрацію ліквідації умовної пожежі та взяти участь у естрафетах. 

Хід проведення цих заходів було висвітлено в новинах каналу Sumy. Today у статті «У Сумах для малюків влаштували 

Свято безпеки». 

Протягом 2020/2021 навчального року педагоги ЗДО активно брали участь у методичній роботі:  

 Всеукраїнського рівня: 

• 22 січня колектив закладу брав участь у Всеукраїнському он-лайн заході «Долоньки єднання» до Дня 

Соборності України.  
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• У березні Шевич К.В,. завідувач, проводила три заняття в розрізі діяльності ВГО АПДО з питання 

«Організація діяльності самостійної бухгалтерії в ЗДО». 

• Шевич К.В., завідувач, працювала у складі робочої групи МОН, ДСЯО, ВГО АПДО по напрацюванню 

критеріїв внутрішнього оцінювання ЗДО та укладання електронного посібника «Порадник директора ЗДО» 

 Обласного рівня: 

• 18 лютого завідувач виступала на обласному семінарі «Організація харчування у закладах освіти» з 

питанням «Презентація програми «Меню». 

• 25 березня Шевич К.В. на обласній семінар-нараді «Якісний розвиток дошкільної освіти Сумської області» 

висвітлювала питання «Доступність та безпечність освітнього середовища». 

• 23 квітня 2021 року, завідувач виступала на обласному онлайн-семінарі «Освітнє середовище – значимий 

чинник модернізації освітнього процесу закладу дошкільної освіти». 

 Місцевого рівня: 

• 24 листопада Гончаренко О.Б. брала участь у онлайн-семінарі «Особливості реалізації діяльнісного підходу 

у формуванні життєвої компетентності особистості дитини дошкільного віку за програмою Впевнений старт 

для педагогічних працівників ЗДО» 

• 14 січня на онлайн-стартапі професійного партнерства Внученко Н.Б. виступала з теми «Сучасний 

вихователь». 

• У лютому Мельник А.В. брала участь у міському краєзнавчому проєкті. ЇЇ розробка краєзнавчої гри 

«Туристи і екскурсоводи» визнана найкращою. 
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• 30 березня Гончаренко О.Б., вихователь-методист ЗДО № 18, розкривала особливості впровадження та 

роботи за програмою «Впевнений старт», презентувала навчально-методичний комплекс. А Внученко Н.Б. 

представляла організацію освітньої роботи в спільному колі.  

• 1 квітня на засіданні професійної спільноти працівників психологічної служби міста Суми, ділилася 

досвідом роботи по організації психологічного супроводу закладу дошкільної освіти під час карантинних 

обмежень Івченко Г.О., практичний психолог.  

• 20 травня на міському онлайн засіданні інструкторів з фізичної культури Дорошенко С.В. виступала з 

питанням «Особливості організації оздоровлення дошкільнят» 

Участь у конкурсах: 

Вихователі групи «Бджілки» - Стегній Н.Д. та Джигінас О.В. у жовтні взяли участь та отримали перемогу (III 

місце) у міському конкурсі освітніх  проєктів «Пташиний дивограй», а в березні посіли II місце у міському конкурсі 

«Рішення в стилі Еко». 

У лютому заклад отримав переможне II місце у міському конкурсі сайтів. 

У І (міському) етапі обласного фестивалю-огляду фахової майстерності педагогів закладів  дошкільної освіти 

«Світ дошкілля» у номінації «Інноваційний світ дошкілля» Козловська О.А. посіла II місце. 

Та все ж результативність роботи педагогічного колективу, щодо обміну досвідом є недостатньою, про що 

свідчить відсутність публікацій педагогів у всеукраїнських виданнях.  
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Результати моніторингу якості освіти 

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. 

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 91 дитина молодшого, 66 середнього та 104 старшого 

віку.  
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Узагальнені результати спостережень за динамікою рівня розвитку компетенцій дітей дошкільного віку станом 

на травень 2021 року виявили наступне. 

Фізкультурно - оздоровчу роботу у ЗДО №18 «Зірниця» було спрямовано на збереження і зміцнення здоров’я 

дошкільників, своєчасне формування у них життєво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних якостей, 

забезпечення належного рівня фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі, ознайомлення з будовою та 

основними функціями свого тіла, виховання стійкого інтересу до рухової активності, вироблення звички до здорового 

способу життя.  

Інструктор з фізичної культури Дорошенко С.В. на високому рівні вела фізкультурно-оздоровчу роботу з дітьми. 

Стелла Володимирівна додатково використовувала нетрадиційні, альтернативні технології і методики, спрямовані на 

зміцнення та відновлення здоров’я дітей: авторська методика з фізичного виховання М. Єфименка «Театр фізичного 

розвитку»; адаптовані методики психофізичної гімнастики хатха–йога; дихальна гімнастика  Г. Стрельникової,                    

К. Бутейка. Обов’язковим був медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням та розвитком дітей.  

Рівень виконання дітьми основних рухів у 2020/2021 н.р. 

Рівні фізичної 

готовності 

Кількість дітей 

молодшого, середнього 

та старшого 

дошкільного віку 

 

% відношення 

Високий 46 19,08% 

Достатній 53 21,9% 

Середній 119 49,33% 

Низький 31 10,47% 
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 Всього: 288 

Обстежено: 242 

Не обстежено: 46  

100% 

84,2% 

 15,9% 

Відповідно до плану роботи у квітні 2021 року було вивчено стан фізичної підготовленості дітей старших груп до 

навчання у школі. 

Фізичний розвиток дітей старшої групи 

Рівень фізичної підготовленості дітей до навчання у школі 

Рівні фізичної 

готовності 

Кількість дітей % відношення 

Високий 30 29,4 % 

Достатній 26 25,4% 

Середній 43 42,1% 

Низький 3 2,9% 

 Всього дітей - 120 

Обстежено - 102  

Спецгрупа - 1  

100% 

97,49% 

2,6% 

 

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 Лоза В.О. допомагали дітям позбавитися мовленнєвих порушень, вчили правильно 

вимовляти звуки, слідкували за їх вимовою. З 16 дітей старшої групи компенсуючого типу до школи з виправленим 
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мовленням пішли 11 дітей. Зі значним покращенням випустилося 4 дитини. А 11 дітей середнього дошкільного віку 

продовжують перебування в групі компенсуючого типу відповідно до діагнозу. 

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 готували інформацію 

в батьківські групи 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 травня 2021 року серед дітей 

молодших груп високий рівень – 30%, достатній – 43%. Середні групи: високий рівень – 18%, достатній – 57%. Старші 

групи: високий рівень – 21%, достатній рівень – 39%. 

З розділу «Математична скарбничка» (Елементарні математичні уявлення) програмові завдання діти засвоїли 

успішно. Педагоги закладу приділяли розвитку інтелектуальних, пізнавальних здібностей. Вихователі у постійному 

пошуку нових форм роботи і зацікавлення дітей. 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 компетенції на кінець травня 2021 року серед дітей 

молодших груп високий рівень – 42%, достатній – 53%. Середні групи: високий рівень – 32%, достатній – 66%. Старші 

групи: високий рівень – 25 %, достатній рівень – 47 %.  

Програмові завдання з розділу «Віконечко в природу» (У світі природи) в усіх вікових групах виконані. 

Вихователі вчать дітей виділяти характерні особливості рослинного та тваринного світу, встановлювати взаємозв’язок 
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між неживою та живою природою, пояснювати явища природи, мати певні уявлення про природоохоронні заходи, 

усвідомлювати потребу бережливого ставлення до природи, володіти навичками догляду за рослинами. 

За результатами моніторингу в природничо-екологічній компетенції серед дітей молодших груп високий рівень – 

24 %, достатній – 42%. Середні групи: високий рівень – 17%, достатній –53%. Старші групи: високий рівень – 29%, 

достатній рівень – 48%.  

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 творчого та музичного  напрямку вносили вихователі та музичні керівники. З 

дітьми застосовувалися різні форми організації. Протягом року на належному рівні проводилися свята без присутності 

батьків, у зв’язку з карантинними обмеженнями. Та слід відмітити, що якість підготовки з художньо-естетичної 

діяльності є недостатньою. 

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 – 

24 %, достатній – 42%. Середні групи: високий рівень – 18 %, достатній – 68%. Старші групи: високий рівень – 27%, 

достатній рівень – 52%.  
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Моніторинг в цілому засвідчив наступне: педагогічний колектив планомірно здійснює переорієнтацію всього 

освітньо - виховного процесу з навчального на розвивальний, педагоги сумлінно ставляться до організації освітньої 

діяльності з дошкільниками, користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками 

занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями, 

створюють сприятливі умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для розвитку пізнавальних 

інтересів дітей. Проте актуальним залишається формування у дошкільників навичок спілкування та толерантної 

взаємодії з однолітками і дорослими; проблема соціального виховання, активізація в роботі з дітьми інформаційно-

комунікативних технологій як ефективного засобу формування розвитку мовлення, пам’яті та словесного мислення, 

використання інтерактивних форм роботи з дітьми для розвитку вміння розмірковувати, встановлювати причинно - 

наслідкові зв'язки, обґрунтовувати та логічно доводити свою думку.  

Згідно з планом роботи практичним психологом Івченко Г.О. було проведено вивчення готовності дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в школі, а саме загального розумового розвитку дитини, її уявлень про довкілля, рівня 

сформованості розумових операцій (узагальнення, класифікація, синтез, аналіз), розвитку зв’язного мовлення, 

мотивації до навчання в школі. 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, керівником 

ізостудії, 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. У них переважає оптимістичне самопочуття, вони розуміють свій емоційний 

стан, адекватно реагують на різні життєві ситуації. У переважної більшості дітей сформована учбова мотивація. Цьому 

сприяла систематична робота з дітьми з формування у них шкільної мотивації, підвищення самооцінки та 

працездатності, рівня самостійності та самоконтролю; робота з батьками (обговорення можливих труднощів шкільного 

навчання та спільний пошук методів їх попередження).  

Моніторинг готовності до навчання в школі у порівнянні з минулим навчальним роком: 

 

 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 

кількість % кількість % 

Загальна кількість дітей, що відвідують старші групи. 100 100 119 100 

Загальна кількість дітей, яким на 01.09.2020 р. виповнюється 6 років 100 100 116 100 

Обстежено дітей, яким на 01.09.2020 р. виповнюється 6 років 100 100 105 88 

 

готові до навчання: 95 95 95 90,5 

не готові до навчання: 5 5 10 9,5 
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Аналізуючи отримані дані вивчення стану готовності дітей до шкільного навчання, з 105 (88%) обстежених дітей, 

які відвідують старші групи 95 дітей (90,5%) дітей готові до навчання в школі, 10(9,5%) – умовно не готові до навчання. 

Для дітей, які готові до шкільного навчання характерна позитивна мотивація до навчання, достатній ступінь 

сформованості у них емоційно-вольових, пізнавальних процесів, достатній розвиток зорово-рухової координації, 

розвиток дрібної моторики рук, відповідний до віку психосоціальний розвиток. Ці діти активно цікавляться завданнями, 

допитливі, охоче підтримують розмову, ініціативні, планують власні дії до вказівок дорослого. 

До основних причин дошкільної незрілості, тобто чинників, що перешкоджають дитині успішно розвиватися, 

належать: 

• несистематичне відвідування занять, перебування в дошкільному закладі в цілому; 

• порушення фізичного розвитку; 

• невротичний розвиток характеру; 

• ранні ушкодження центральної нервової системи. 

Загальною причиною неготовності 10 дітей (9,5%) є недостатній розвиток їх пізнавальних здібностей, низький 

рівень психосоціальної зрілості, самоконтролю, нездатність планувати власні дії, повільний темп розумових операцій, 

не сформованість дрібної моторики руки, відсутність мотивації до навчання, не сформованість внутрішньої позиції Я- 

школяр. 

Об’єктивною причиною психологічної неготовності однієї дитини до навчання в школі є нетривале перебування 

в ЗДО дитини з інвалідністю. Проблема соматичного розвитку дитини, раннє ушкодження центральної нервової 
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системи спричинило труднощі пов’язані з розумовим розвитком, саморегуляцією, і як наслідок – психологічна 

неготовність до навчання. 

Вагомою причиною неготовності шести дітей є недостатній рівень емоційно-вольової сфери, низький рівень 

розвитку психічних процесів, розумової активності, що не відповідає віковим нормам. Дітям складно 

підпорядковуватись правилам колективу, виконувати інструкцію вихователя, переважає протестна поведінка. 

Троє дітей мають нерозв’язані логопедичні проблеми та ускладнені недостатнім рівнем психічних процесів. 

Пам'ять, увага, мислення, вольові якості не сформовані достатньо, щоб діти мали змогу витримувати навчальне 

навантаження. Батьки цих дітей відстороняються від взаємодії з вихователями, спеціалістами ЗДО. 

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.  

Щодо додаткових форм організації освітнього процесу в умовах закладу, то гурткова робота, спрямована на 

задоволення потреб та інтересів дітей мала несистематичний характер через карантинні заходи. Програма гуртків не 

виконана, тому результативність була низькою з об’єктивних причин. 

Для забезпечення цілісного педагогічного процесу, в закладі була налаштована співпраця з батьками, яка мала 

певні особливості в умовах карантинних обмежень. Спеціалісти та вихователі надавали психолого-педагогічну 

допомогу батькам у вигляді онлайн-консультацій та в особистому спілкуванні. Очні форми роботи для підвищення 

педагогічної культури не проводилися, батьків не запрошували на групові свята через жорсткий карантин, під час якого 

батьки не могли зайти у заклад, а передавали дітей вихователям на майданчиках.  
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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. 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. Практичним психологом закладу Івченко Г.О. в травні 2021 року в рамках 

батьківського університету «Діалог» була проведена онлайн зустріч на тему «Хореографія батьківського виховання» з 

інспектором сектору зв’язків з громадськістю Управління патрульної поліції в Сумській області Мариною 

Горьковською. Під час зустрічі розмова йшла про ефективні засоби виховання, конструктивну взаємодію з дитиною. 

Батьки групи «Зірочки» разом з дітьми і педагогами співпрацювали із Сумським товариством захисту тварин, 

надаючи волонтерську допомогу. 

У кінці навчального року проводилось анкетування серед батьків вихованців усіх груп. Участь взяло всього 144 

родини. Більшість батьків 87.5% (126 чол.) зазначали, що їх повністю влаштовують умови в закладі в цілому; по 

організації безпеки життєдіяльності 73.6% (106 чол.) - визначили високий рівень, 20.1% (29 чол.) – середній, по 0.7%          

(1 чол.) – вище середнього. На запитання чи задовольняє якість організації освітнього процесу  97.9% (141) – відповіли, 

що задоволені, 1,4 % (2 чол.) задоволені, але не повністю. 

100% (144 чол.) вважають педагогів, професійно компетентними.  

Аналізуючи рівень матеріально-технічного забезпечення в ЗДО, батьки 42.7% (68 чол) визначили високий рівень, 

50.7% (73чол.) – середній, 2.1% (3 чол.) – низький. 
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Психологічний клімат групи, яку відвідує дитина влаштовує 97.9% (143 чол.), 0,7 % (1 чол.) - вважають, що є 

проблеми з адаптацією.  

Щодо зауважень та пропозицій, то більшість батьків зауважень не мають і висловлюють слова подяки усьому 

колективу закладу. Але звертають увагу на стан пісочниць, павільйони та обладнання на майданчиках, покриття 

тротуарів тощо.  

В дошкільному закладі створені відповідні умови для організації харчування дітей. Харчоблок повністю 

забезпечений кваліфікованими кадрами, обладнаний технологічним та холодильним обладнанням. Працює у 

відповідності до системи НАССР (безпечність харчових продуктів). Групові осередки забезпечені відповідними 

меблями, столовим та кухонним посудом, проточною гарячою та холодною водою. Харчування забезпечувалось 

відповідно до Постанови КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку». Вартість харчування згідно з рішенням Виконавчого 

комітету Сумської міської ради складала 25,00 грн для садових груп та 21,00 грн для груп раннього віку. З них 60% 

вартості харчування сплачували батьки. Пільговим харчуванням користувалися 50 дітей. Договори з постачальниками 

харчових продуктів були укладені у більшості, шляхом проведення спрощеної процедури закупівлі. Щоденне меню 

складалось відповідно до орієнтовного двотижневого перспективного меню, завіреного Держпродспоживслужбою. Для 

його написання використовулася електронна програма «Меню». Вибірка продуктів харчування відповідала близько 

70% від необхідної норми на основні продукти, у зв’язку з невідповідністю вартості дня та ціни на продукти. Педагоги 

постійно працювали над формуванням санітарно – гігієнічних навичок та навичок самообслуговування у дітей під час 

прийому їжі. Стан харчування у закладі щомісячно обговорювався на нарадах при керівнику. Адміністрація робила 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2021-%D0%BF#Text
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порівняльний аналіз вартості харчування по Україні, шляхом анкетування батьків, вивчала їх ставлення до підвищення 

ціни та оцінку якості наданих послуг. Як результат анкетування переважна більшість батьків задоволена дитячим 

харчуванням, вважає за доцільне підвищення вартості для забезпечення виконання норм вибірки продуктів. Дошкільний 

заклад знаходиться на стадії переходу до організації харчування відповідно до Постанови КМУ від 28.07.2021 р. 

№786 внесено зміни до Норм харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. Сестра 

медична старша Тищенко Марія Іванівна працювала у складі робочої групи МОЗ, МОН, ВГО АПДО по створенню 

оновлених технологічних карт та чотирьохтижневого меню відповідно до нової Постанови. Відповідала за перші страви 

та блюда з фруктів та ягід. З батьками проводилася роз’яснювальна робота щодо майбутніх змін у переліку блюд та 

норм харчових продуктів. 

Протягом року заклад дошкільної освіти співпрацював з управлінням освіти і науки Сумської міської ради, 

центром професійної підготовки педагогічних працівників, Сумським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти, Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С.Макаренка, палацом дітей та юнацтва, 

театром юного глядача, центром еколого-натуралістичної творчості, Сумським медичним коледжем.  

Співпраця налагоджена також 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». Ця взаємодія 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.  
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 Річний план за 2020/2021 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. 

У новому навчальному році необхідно продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища 

дошкільного навчального закладу, безпечного і 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. 

Потребує вдосконалення робота щодо впровадження ігрового підходу «Навчання через гру» як засобу підвищення 

ефективності дошкільної освіти, шляхом застосування ефективних освітніх технологій, в тому числі інтеграції різних 

видів діяльності, які є необхідними для повноцінного розвитку особистості, набуттю життєвої компетентності, розвитку 

базових якостей.  

Оскільки за результатами моніторингу в мовленнєвій та комунікативній компетенції показники недостатньо 

високі, є проблеми у дітей із мовленням та спілкуванням, то  педагогам необхідно активізувати роботу по формуванню 

комунікативної компетенції у дітей дошкільного віку, продовжити роботу по впровадженню комунікативно-діяльнісних 

інноваційних технологій навчання рідної мови та розвитку мовлення вихованців закладу. 

Актуальним залишається завдання впровадження в роботу закладу технології формування в дошкільників 

соціально доцільної поведінки, у межах міжнародного суспільного руху – освіта для сталого розвитку.  
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Постійна робота онлайн змушує педагогів опановувати нові сервіси Google і хоча цій роботі відведене чільне 

місце, та є проблеми у  використанні, тому питання освоєння ІКТ та активного впровадження їх в роботі залишається 

важливим. 

Річні завдання освітньої  роботи 

дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини)  

№18 «Зірниця» на 2021/2022 н. р. 

 

 Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2020/2021 н. р., враховуючи досягнення і перспективи 

розвитку, діагностичне анкетування педагогів, педагогічний колектив визначає такі пріоритетні завдання на 2021/2022 

н. р.р.: 

1.Формувати комунікативну компетенцію у дітей дошкільного віку методами інтерактивної взаємодії. 

2. Сприяти розвитку внутрішнього потенціалу кожної дитини, формуванню її цілісного світогляду, збагаченню 

життєвого досвіду, набуттю стійких навичок для подальшого життя через  наскрізне впровадження підходу «Навчання 

через гру».  

3. Продовжити роботу щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у роботі ЗДО з дітьми, педагогами 

та батьками. 
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Розділ 2. Структура колегіального управління 

№ та назва блоку Засідання, тема (зміст) Термін Відповідальний Примітка 

2.1. Загальні збори (конференції) 

колективу, виробничі наради, 

адміністративні наради 

2.1.1 Загальні збори колективу    

Про стан готовності колективу до 

роботи у новому 2020/2021 

навчальному році з дотриманням 

рекомендацій ПОСТАНОВИ МОЗ 

№ 50 від 22 серпня 2020 року «Про 

затвердження протиепідемічних 

заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-

19)»  

Про затвердження правил внутріш-

нього трудового розпорядку в 

закладі.  

Про виконання вимог з охорони 

праці та пожежної безпеки праців-

никами дошкільного навчального 

закладу  

21.09.2021 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

Попередження травматизму та 

запобігання інфекційних захво-

рювань в літній період.  

Збережемо здоров’я та життя дітей 

разом. 

до 31.05.2022 Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша 

 

2.1.2 Виробничі наради    

Про результати роботи колективу в 

літній період 2021 року.  

14.09.2022 Шевич К.В. 

завідувач 
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Про підсумки підготовки дошкіль-

ного закладу до нового навчального 

року.  

 Про індивідуальні заходи про-

філактики та реагування на 

виявлення симптомів корона-

віросної хвороби (COVID - 19) 

серед персоналу або вихованців.  

Про дотримання режиму економії 

енергоносіїв, води, тепла та роботи 

системи енергетичного менедж-

менту, енергомоніторингу щодо 

споживання паливноенергетичного 

споживання 

 

Про результативність роботи закла-

ду щодо зниження захворюваності 

та аналіз харчування дітей за 2021 

рік. Про стан роботи зі зверненням 

громадян у 2021 році.  

Про дотримання вимог щодо 

організації освітнього процесу в 

умовах карантину. Аналіз санітар-

ного стану по групах та її території.  

Про ознайомлення з графіком 

відпусток. 

18.01.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

Про підсумки роботи закладу за 

2021/2022 навчальний рік.  

24.05.2022 Шевич К.В. 

завідувач 
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Про мережу груп на літній період та 

режим їх роботи.  

Затвердження плану ремонтних 

робіт на 2022 рік.  

Про карантинні обмеження в 

дитячому садку 

2.1.3 Наради при завідувачу    

1.Про результати літнього 

оздоровлення в ЗДО.  

2.Про забезпечення організованого 

початку нового навчального року. 

3.Про підготовку до опалювального 

сезону. 

 4. Про затвердження плану 

протиепідемічних заходів на період 

адаптивного карантину.  

5. Про затвердження регламенту дій 

під час адаптивного карантину 

08.09.2021 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

1. Про виконання норм харчування 

за 9 місяців та стан заготівлі овочів 

на зимовий період.  

2.Про підготовку та проведення 

атестації педагогічних працівників 

у 2021/2022 навчальному році.  

3. Про організацію гурткової 

роботи у дошкільному закладі на 

2021/2022 навчальний рік.  

06.10.2021 Шевич К.В. 

завідувач 
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4. Про стан батьківської плати за 

харчування. 

1. Про аналіз відвідування дітьми 

дошкільного закладу за вересень 

жовтень та стан ведення Журналу 

відвідування.  

2. Про стан проведення осінніх свят 

та розваг.  

3. Про роботу з батьками у форматі 

онлайн.  

4.Про стан адаптації дітей раннього 

та молодшого дошкільного віку до 

умов закладу дошкільної освіти 

 5. Про стан введення документації 

педагогів. 

10.11.2021 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

1. Про підготовку до проведення 

Новорічних свят. 

 2. Про проведення протиепі-

демічних заходів. 

 3. Про роботу системи НАССР у 

закладі.  

4. Про аналіз результатів перевірки 

Держпродслужби щодо дотримання 

санітарного законодавства.  

5. Про стан дотримання санітарно-

гігієнічних умов під час освітнього 

процесу. 

15.12.2021 Шевич К.В. 

завідувач 
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1. Про аналіз проведення 

новорічних свят. 

 2. Про аналіз харчування та 

захворювання дітей за 2021 рік. 

 3. Про затвердження графіку 

відпусток на 2022 рік  

4. Про стан батьківської плати за 

харчування.  

5. Про аналіз роботи із зверненням 

громадян за 2021 рік.  

05.01.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

1. Про аналіз відвідування дітей 

дошкільного закладу 

2. Про виконання плану роботи з 

наступності в роботі ЗДО і школи 

№17 

3. Про звіт №85-К діяльність 

закладу за 2021 рік 

02.02.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

1. Про стан виховання культурно -

гігієнічних навичок у дітей. 

 2. Про заходи з підготовки до 

експлуатації ігрових та 

спортивного майданчиків у весняно 

-літній період.  

3. Про заходи щодо організації 

роботи по благоустрою території 

дошкільного закладу . 

4. Про стан роботи з профілактики 

дитячого травматизму.  

02.03.2022 Шевич К.В. 

завідувач 
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1.Про результати атестації 

педагогічних працівників у 

2021/2022 навчальному році.  

2. Про підготовку та проведення 

Тижня з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності  

3.Про стан захворювання дітей за І 

квартал та аналіз відвідування по 

групах.  

4. Про стан виконання інструкції з 

охорони праці.  

5.Про підготовку проведення 

випускних свят. 

 6. Про стан самоосвіти педагогів. 

06.04.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

1.Про підготовку та організацію 

літньо-оздоровчого відпочинку в 

дошкільному закладі.  

2.Про підсумки корекційної роботи 

з дітьми в групі з вадами мовлення 

за рік.  

3. Про підсумки гурткової роботи за 

рік.  

4.Про своєчасність внесення 

батьками плати за харчування  

5. Про результати медико - 

педагогічного контролю  

6.Про стан соціально - 

психологічної та емоційно - 

04.05.2022 Шевич К.В. 

завідувач 
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вольової готовності старших 

дошкільників до навчання в школі . 

2.2. Педагогічна рада 

(Додаток №1) 

Організація освітнього процесу на 

2021/2022 н.р. 

31.08.2021  Шевич К.В. 

завідувач 

 

Про формування навичок спілку-

вання у дітей в умовах сучасного 

закладу дошкільної освіти 

24.11.2021 Шевич К.В. 

завідувач 

 

Фасилітація гри: мистецтво та 

наука залучення дітей дошкільного 

віку до навчання через гру 

23.02.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

Підведення підсумків роботи 

педагогічного колективу за 

2021/2022 навчальний рік 

25.05.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

2.3. Атестаційна комісія Видати наказ по ЗДО про 

підготовку та проведення чергової 

атестації педагогічних працівників.  

до 17.09.2021 Шевич К.В. 

завідувач 

 

Атестувати в поточному навчаль-

ному році наступних педагогів:  

Шевич К.В. (завідувач) 

Гончаренко О.Б. (вихователь) 

Банна Н.М. 

Іванющенко Ю.В. 

Мельник А.В. 

Козловська О.А. 

Лоза В.О. 

до 01.04.2022 Шевич К.В. 

завідувач 
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Вивчити систему роботи педагогів, 

які підлягають атестації 

до 15.03.2022 Шевич К.В. 

завідувач, 

Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вих.методисти, 

Івченко Г.О. 

пр. психолог 

 

Заслухати творчі звіти педагогів, 

що атестуються:  

16.02.2022  Шевич К.В. 

завідувач,  

 

Ознайомити членів педагогічного 

колективу та педагогів, що атес-

туються з характеристиками діяль-

ності педагогів, що атестуються  

12.03.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

Видати наказ по ЗДО за результа-

тами атестації та довести до відома 

всіх членів педагогічного 

колективу. 

до 01.04.2022 Шевич К.В. 

завідувач 

 

2.4. Комісії з харчування, охорони 

праці, цивільного захисту, 

організації та проведення 

експертизи цінності документів 

тощо 

2.4.1Комісії з харчування з 01.09.2021 

до 31.11.2021 

Шевич К.В. 

завідувач, 

Дорошенко С.В. 

голова ПК, 

Тищенко М.І. 

сестра медична 

старша, 

Цаприка А.І. 

с/м старша, 

Шурхаленко А.В. 

бухгалтер 

 

Виконання Інструкції з організації 

харчування дітей.  

Санітарно – гігієнічні вимоги до 

постачання, якості, умов зберігання 

і реалізації продуктів харчування.  

Санітарно – гігієнічні вимоги до 

особистої гігієни персоналу та 

дотримання графіка видачі їжі.  
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Виховання культурно- гігієнічних 

навичок у дітей під час прийому їжі.  

Аналіз якості харчування по 

вікових групах. 

Єдність та наступність вимог 

педагогів та батьків до організації 

харчування дітей.   

 

з 01.12.2021 

до 28.02.2022 

 

Шевич К.В. 

завідувач, 

Дорошенко С.В. 

голова ПК, 

Тищенко М.І. 

сестра медична 

старша, 

Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша, 

Шурхаленко А.В. 

бухгалтер 

Орієнтовний об’єм готових страв та 

продуктів для дітей різних вікових 

груп.  

Роль персоналу групи в заохоченні 

до вживання їжі.  

з 01.03.2022 

до 31.05.2022 

Шевич К.В. 

завідувач, 

Дорошенко С.В. 

голова ПК, 

Тищенко М.І. 

сестра медична 

старша, 

Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша, 

Шурхаленко А.В. 

бухгалтер 

Конроль за організацією 

харчування в літній період. 

з 01.06.2022 

до 31.08.2022 

Шевич К.В. 

завідувач, 

Дорошенко С.В. 

голова ПК, 
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Тищенко М.І. 

сестра медична 

старша, 

Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша, 

Шурхаленко А.В. 

бухгалтер 

 2.4.2. Комісії з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

   

 

 

Контроль за станом охорони праці в 

закладі 

з 01.09.2021 

до 30.09.2021 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства, 

Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист, 

Дорошенко С.В. 

голова ПК 

 

Переглянути, затвердити інструкції 

з 0П. 

Контроль за станом охорони праці в 

закладі 

з 01.10.2021 

до 31.10.2021 

 

Контроль за станом експлуатації 

електрообладнання 

з 01.10.2021 

до 31.10.2021 
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Перевірити стан куточків з ОП в 

ДНЗ. 

 

з 01.10.2021 

до 31.10.2021 

 

Контроль за веденням журналів 

реєстрації нещасних випадків з 

працівниками та вихованцями 

 

з 01.02.2022 

до 28.02.2022 

 

 

 

Контроль за веденням журналу 

обліку видачі інструкцій з охорони 

праці 

 

з 01.02.2022 

до 28.02.2022 

 

Контроль за станом охорони праці в 

закладі 

з 01.03.2022 

до 31.03.2022 

 

Проаналізувати стан роботи з ОП в 

закладі на нараді при завідувачу 

з 01.04.2022 

до 30.04.2022 

Дорошенко С.В. 

голова ПК 

 

Контроль за станом експлуатації 

електрообладнання 

з 01.05.2022 

до 31.05.2022 

Дорошенко С.В. 

голова ПК 

 

Опосвідчення технічного стану 

будівлі в ДНЗ 

з 01.08.2022 

до 31.08.2022 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства, 

Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист, 

Дорошенко С.В. 

голова ПК 

 

Акт випробування спортивних 

снарядів і спортивного обладнання  

з 01.08.2022 

до 31.08.2022 
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 2.4.3. Комісії з питань пожежної 

безпеки та цивільного захисту 

   

Організувати перевірку захисного 

заземлення і опору ізоляції 

електромереж 

з 01.10.2021 

до 31.10.2021 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарством  

 

Контроль за дотриманням 

протипожежного режиму в 

дошкільному закладі, за справністю 

приладів опалення, 

електроустановок, технологічного 

обладнання. 

з 01.10.2021 

до 31.10.2021 

Шевич К.В. 

завідувач ДНЗ,  

Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист, 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарством  

 

Здійснювати періодичні огляди 

вогнегасників. У разі негативних 

результатів огляду, закінчення 

гарантійного терміну експлуатації, 

після застосування за призначенням 

направляти відповідні 

вогнегасники на ПТОВ 

з 01.10.2021 

до 31.10.2021 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарством 

 

 Перевірка своєчасності проведення 

інструктажів з пожежної безпеки 

з 01.12.2021 

до 31.12.2021 

Шевич К.В. 

завідувач ДНЗ 

 

 Здійснювати періодичні огляди 

вогнегасників. У разі негативних 

результатів огляду, закінчення 

з 01.05.2022 

до 31.05.2022 

Тимченко Л.О.  
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гарантійного терміну експлуатації, 

після застосування за призначенням 

направляти відповідні 

вогнегасники на ПТОВ 

заступник 

завідувача 

господарством 

 Перевірити стан куточків з 

пожежної безпеки в ДНЗ. 

з 01.08.2022 

до 31.08.2022 

Шевич К.В. 

завідувач ДНЗ,  

Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист, 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарством 

 

 Провести перевірку стану пожежної 

безпеки закладу, підсобних 

приміщень, усунути виявлені 

недоліки та зробити відповідні 

записи у журналі оперативного 

контролю. 

 Шевич К.В. 

завідувач ДНЗ,  

Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист, 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарством 

 

 Перевірити стан освітлювальної 

мережі та освітлювального 

устаткування, наявність та 

справність первинних засобів 

пожежогасіння. Результати 

перевірки оформити актом. 

з 01.08.2022 

до 31.08.2022 

Шевич К.В. 

завідувач ДНЗ,  

Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист, 

Тимченко Л.О. 
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заступник 

завідувача 

господарством 

 Перевірити стан евакуаційних 

шляхів та системи оповіщення на 

випадок надзвичайних ситуацій 

з 01.08.2022 

до 31.08.2022 

Шевич К.В. 

завідувач ДНЗ,  

Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист, 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарством 
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Розділ 3. Методична робота з кадрами 

№ та назва 

блоку 

Форма роботи*     

3.1. Підвищення 

професійної 

компетентності 

Семінар-

практикум 

(Додаток №2) 

Формування ефективних копінг-

стратегій педагогів у вирішенні 

проблемних ситуацій 

27.10.2021 Івченко 

Г.О.практичний 

психолог 

 

Підвищуємо організаційну культу-

ру в педагогічному колективі  

26.01.2022 Гончаренко О.Б 

вихователь-

методист  

 

Медіаосвіта як частина освітнього 

процесу в ЗДО та вимога 

сьогодення 

13.04.2022 Моренець В.В. 

вихователь-

методист  

 

Консультація 

 

Новий Базовий компонент – нові 

виклики та перспективи 

    22.09.2021 Моренець В.В. 

вихователь-

методист  

 

Виробляємо в собі інформаційну 

медіаграмотну «імунну систему» 

20.10.2021 Івченко Г.О. 

практичний 

психолог 

 

Розробляємо бесіду за картиною 03.11.2021 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

Говоримо мовою онлайн-освіти 01.12.2021 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 
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Медіапросвіта батьків 12.01.2022 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

Мистецтво публічного виступу 09.02.2022 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

Організація театралізованої 

діяльності: тантамарески   

23.03.2022 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

Дидактичні ігри із залишкових 

матеріалів 

27.04.2022 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

Підготовка до літнього періоду 18.05.2022 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

Педагогічна 

година 

 

Якість освітнього процесу у ЗДО 

Методичні рекомендації до 

оновленого Базового компонента 

дошкільної освіти 

15.09.2021 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

Педагогіка Марії Монтесорі: 

руйнуємо міфи 

13.10.2021 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

Толерантність як складова 

професійної компетентності 

педагога 

17.11.2021 Івченко Г.О. 

практичний 

психолог  
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Змінюємо світ, протидіючи 

насильству 

08.12.2021 Івченко Г.О. 

практичний 

психолог 

 

Творчо спрямована особистість 

народжується в грі 

19.01.2022 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

Розвиток зв’язного мовлення 

дошкільників під час театрально-

ігрової діяльності (гра) 

30.03.2022 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

Дозволити  собі бути щасливим 20.04.2022 Івченко Г.О. 

практичний 

психолог  

 

Організація роботи груп раннього 

віку: проблеми та шляхи їх 

розв’язання 

04.05.2022 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист  

 

3.2. Розвиток 

професійної 

творчості 

Колективні 

перегляди 

«Свято будем готувати, щоб 

садочок привітати» (інтегроване 

заняття з комунікативно-

мовленнєвого розвитку) 

18.11.2021 Клипа Т.М. 

вихователь групи 

компенсуючого 

типу   

 

«Дарую радість» (командна робота 

комунікативно-мовленнєвого 

спрямування) 

18.11.2021 Банна Н.М. 

вихователь 

старшої  групи  

 

«Кольоровий день» (заняття з 

використанням ігрових та 

діяльнісних методів) 

16.02.2022 Іванющенко 

Ю.В. 

вихователь групи 

раннього віку  
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«Разом гратись цікавіше, разом 

гратись веселіше» (заняття з 

використанням ігрових та 

діяльнісних методів) 

16.02.2022 Конєва А.В. 

вихователь 

старшої групи  

 

«Сходинки до успіху» (інтегроване 

заняття з мовленнєвого розвитку) 

07.04.2022 Лоза В.О. 

вчитель логопед  
 

«Збережемо дарунки природи» 

(заняття з фізичного розвитку на 

основі ідей освіти сталого 

розвитку) 

21.04.2022 Дорошенко С.В. 

інструктор з 

фізкультури 

 

 

Майстер-клас Створення Google анкети 29.09.2021 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

LEGO-розумна знахідка для 

щасливого дитинства 

22.12.2021 вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б. 

 

Методична 

панорама 

Методична панорама відкритих 

переглядів освітньої діяльності з 

дошкільниками за програмою 

«Безмежний світ гри з LEGO» 

17.01-

28.01.2022 

вихователі груп, 

спеціалісти 
 

3.3. Самоосвіта 

 

 

 Надати педагогам перелік 

наукових, навчально-методичних 

джерел для  опрацювання 

теоретичних аспектів, окреслених в 

річних завданнях  

08.09.2021 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 

 Провести презентацію та 

обговорення навчально-методичної 

08.09.2021 Гончаренко О.Б.  



47 
 

літератури відповідно до річних 

завдань роботи педагогічного 

колективу  

вихователь-

методист 

 

Співбесіда - 

консультація 

нормативно-правове та програмно-

методичне забезпечення, 

модернізація змісту освіти за 

Базовим компонентом дошкільної 

освіти  

08.09.2021 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 

Індивідуальні 

консультації 

Складання планів самоосвіти  з 15.09- 

22.09.2021 

Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 

 Провести обговорення та 

узгодження проблемних тем 

самоосвіти та пріоритетних 

напрямків роботи на навчальний 

рік  

до 08.09.2021 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист 

 

 

Індивідуальні 

консультації 

Пошуково-дослідницька робота з 

пріоритетних напрямків роботи, за 

якими працюють педагоги  

з 27.09.- 

29.09.2021 

Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 

 Проводити обговорення новинок 

фахової літератури та періодичних 

видань  

остання 

середа місяця 

Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 

 Продовжувати залучати педагогів 

через міні майстри-класи, 

безкоштовні вебінари («Педрада», 

один раз на 

місяць до 25 

числа 

Моренець В.В. 

вихователь-

методист 
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«Всеосвіта», «Суто») до ІКТ-го 

напряму самоосвіти через 

опанування навичками 

користування та адаптування 

матеріалів до використання у 

власній роботі фахових Інтернет 

ресурсів типу: електронного 

додатку журналу «Джміль» 

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

електронних додатків журналів 

видавництва МЦФЕР 

 

 

 

 

 

 Оновлювати і поповнювати фонд 

методичної літератури;  

З 01.09.2021- 

по 31.08.2022 

Моренець В.В., 

вихователь-

методист 

 

3.4. Підвищення 

кваліфікації 

(заходи з 

атестації, курси, 

участь у 

методичних 

заходах різного 

рівня) 

Курси Направити на курси підвищення 

кваліфікації при ОІППО педагогів:  

Підвищення рівня кваліфікації 

педагогів при Сумському ОІППО : 

Клипа Т.М. 

Козловська О.А. 

Лоза В.О. 

Малік О.С. 

Мельник А.В. 

 

у 2021 р.: 

30.08-06.10 

15.11-22.12 

27.09-03.11 

01.11-08.12 

06.09-13.10 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 
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  Глушко Н.М.  

Донець В.В.  

Тищенко М.І. 

Цаприка А.І. 

у 2022 р.: 

за планом 

СОІППО 

 

  

Звіт Заслухати звіти педагогів, що 

пройшли курси  

до 29.12.2021 Клипа Т.М. 

Мельник А.В. 

Козловська О.А. 

вихователі, 

Лоза В.О. 

вчитель-логопед, 

Малік О.С. 

муз.кер 

 

Атестація Психолого-педагогічний 

супровід педагогів, які атестуються:  

Шевич К.В. (завідувач) 

Гончаренко О.Б. (вихователь) 

Банна Н.М. 

Іванющенко Ю.В. 

Мельник А.В. 

Козловська О.А. 

Лоза В.О. 

З 01.10.2021- 

по 01.04.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог 

 

3.5. Моніторинг якості освіти 

(розвиток компетентностей дітей, 

професійних компетентностей 

педагогів) 

Психічний розвиток дітей 

молодшого дошкільного віку (для 

комплектації груп компенсуючого 

типу) 

 

до 13.04.2022 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог 
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Моніторингові дослідження з 

питань розвитку дітей (загальний 

розвиток, фізичний розвиток, 

музичний розвиток)  

до 13.10.2021 Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти, 

вихователі груп 

 

Діагностики професійної 

компетентності педагогів з 

проблемних питань у відповідності 

до пріоритетних напрямків роботи 

 

до 20.04.2022 
Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти 

 

Моніторингові дослідження 

надання дошкільникам освітніх 

послуг та рівень її якості, рівня 

виконання державних стандартів 

дошкільної освіти за БК та 

чинними програмами 

 

до 20.04.2022 

 

Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти 
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Розділ 4. Діяльність методичного кабінету 

 Тема (зміст) діяльності Термін Відповідальний Примітка 

 Скласти графіки  роботи педагогів до 31.08.2021 Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти 

 

 Скласти розклад занять на рік до 31.08.2021 Гончаренко О.Б. 

вихователь-

методист 

 

 Скласти графік роботи гуртків до 31.08.2021 Моеренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 Забезпечення директивними, інструктивно – методичними 

матеріалами, методичною, науковою літературою з досвіду роботи 

педагогів ЗДО міста і області, України та ін. 

З 01.09.2021- 

по 31.08.2022 

Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти 

 

 Поповнення методичного фонду наочно-дидактичними 

посібниками  

до 31.08.2021 Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти 

 

 Підготувати та оформити:  

- Списки педагогічних кадрів. 

- Списки педагогів, які підлягають атестації.  

- Списки педагогів, що потребують курсової підготовки.  

- Довідку про стан готовності ЗДО до нового навчального 

року.  

- Результати моніторингу якості дошкільної освіти.  

 

до 31.08.2021 

до 31.08.2021 

до 31.08.2021 

до 31.08.2021 

до 20.05.2022 

до 20.05.2022 

Блажко О.О.  

діловод, 

Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти 
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- Аналіз методичної роботи.  

- Аналітичні довідки аналізу та вивчення освітньо - виховної 

роботи.  

до 20.05.2022 

 
 

 Оновити інформацію на сайті та постійно поповнювати контент  до 01.10.2021 Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 Наповнювати сторінку  у соціальній мережі Facebook  З 01.09.2021- 

по 31.08.2022 

Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

 Підготовка та проведення на базі ЗДО практичних занять для 

слухачів курсів СОІППО 

за планом 

СОІППО 

Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти, 

вихователі груп 

 

 Індивідуально-методична робота з педагогами з питань організації 

навчально-пізнавальної діяльності дітей, складання планів, 

підготовка до занять, режимних моментів 

З 01.09.2021- 

по 31.08.2022 

Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти, 

вихователі груп 

 

 Організація роботи школи молодого вихователя «Паросток» З 11.10.2021-

20.04.2022 

Моренець В.В., 

Гончаренко О.Б. 

вихователі-

методисти, 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог, 

Нєстєрова І.О. 

Гуцал С.М., 
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Козловська О.А. 

Чечель Н.М., 

вихователі груп 

 Оформлення матеріалів на стендах у методичному кабінеті до 10 числа 

кожного 

місяця 

Моренець В.В., 

вихователь-

методист 

 

 Вивчити стан емоційного комфорту в колективі до 01.11.2021 Івченко Г.О. 

практичний 

психолог 

 

 Продовжувати удосконалювати розвивальне середовище груп  з 01.09.2021- 

по 31.08.2022 

Педагоги  

 Оформити звіт і списки дітей віком від 0 до 6 років на закріпленій 

за ЗДО території мікрорайону 

до 15.09.2021 Моренець В.В., 

вихователь-

методист 

 

 Придбати комплекти за програмою «Впевнений старт»  до  

01.09.2021 

Моренець В.В., 

вихователь-

методист 

 

 Продовжувати комплектувати банк інноваційних технологій 

(електронний і тестовий матеріал), картотеку інновацій 

з 01.09.2021- 

по 31.08.2022 

Моренець В.В., 

вихователь-

методист 

 

 Поновити картотеку методичної літератури, періодичних видань до  

01.09.2021 

Моренець В.В., 

вихователь-

методист 

 

 Оформити підписку періодичної преси на 2022 р.   

 

до 01.12.2021 Моренець В.В., 

вихователь-

методист 
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Розділ 5. Адміністративно – господарська діяльність 

№ та назва блоку Тема (зміст) діяльності Термін Відповідальний Примітка 

5.1. Забезпечення матеріально- 

технічних та навчально – 

методичних умов 

Скласти та затвердити графіки  

роботи педагогів, обслуговуючого 

персоналу, медичних сестер 

старших 

до 30.08.2021 Шевич К.В. 

завідувач, 

Гончаренко О.Б ,  

вихователь-

методист, 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Гідравлічне випробування опалю-

вальної системи 

до 01.08.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Часткова ізоляція труб тепло-

постачання 

до 01.08.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Повірка манометрів до 30.06.2022  Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Повірка контурів заземлення та 

захисних засобів  

до 31.05.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 
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Промивання теплової установки 

УІЕТП 

до 01.08.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Повірка вогнегасників до 31.05.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Повірка пожежних рукавів, кранів, 

вентиляції 

до 30.06.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Поповнення груп і харчоблоку 

столовим посудом 

до 01.09.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Камерне знезараження речей 

(матраци, подушки) 

до 31.07.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Фарбування спортивного 

обладнання та павільйонів 

до 31.05.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Дератизація підсобних приміщень щоквартально Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 
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Придбання дезінфікуючих та 

миючих засобів 

до 30 числа 

кожного 

місяця 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Часткова заміна труб гарячого 

водопостачання та тепло-

постачання 

до серпня 

2020 р. 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Повірка вентиляційної системи до 31.05.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Поточний ремонт тамбурів до 01.08.2022 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Поточний ремонт туалетної кімнати 

групи «Казкарики» 

до 01.11.2021 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Поточний ремонт кабінету психо-

лога 

до 10.09.2021 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Облаштування душової для кухарів до 01.10.2021 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 
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Капітальний ремонт ґанків та 

приямків, сходів у підвальні 

приміщення 

до 01.09.2021 Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

5.2. Інструктажі з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності 

тощо 

Інструктаж з електробезпеки для 

першої групи №54 

 

15.09.2021 Інстуктор з 

електробезпеки 

Дяченко О.В. 

 

 Інструктаж з охорони праці 15.09.2021 Вихователь-

методист  

Гончаренко О.Б. 

 

5.3. Санітарно – просвітницька 

робота (гігієнічне навчання тощо) 

Проведення протиепідемічних та 

загартувальних заходів щодо 

боротьби з грипом та іншими 

респіраторними захворюваннями 

З 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Навчання технічного персоналу 

методиці проведення дезінфек-

ційного режиму 

до 03.09.2021 Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Інформація про наявність 

санітарно-просвітньої літератури 

та літератури з профілактики 

різних інфекційних захворювань 

до 01.10.2021 Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Розробка  плану оздоровчих 

заходів 

до 31.05.2022 Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 
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Розділ 6. Організаційно – педагогічна діяльність 

№ та назва 

блоку 

Форма роботи* Тема (зміст) заходів Термін Відповідальний Примітка 

6.1. Взаємодія з 

батьками, 

органом 

батьківського 

самоврядування 

Батьківські 

збори 

 

 Будьмо знайомі! Особливості 

вікового періоду та адаптація 

малюків до умов ЗДО 

до 21.09.2021 вихователі груп  

раннього віку 

 

 Особливості психічного і 

фізичного розвитку дітей 4-го року 

життя. Пріоритети сімейного 

виховання 

до 21.09.2021 вихователі 

молодших груп 
 

 Особливості психологічного і 

фізичного розвитку дітей 5-го року 

життя 

до 21.09.2021 вихователі 

середніх груп 
 

Особливості психологічного і 

фізичного розвитку дітей 6-го року 

життя. Цілісний підхід педагогів і 

батьків до розвитку, виховання, 

підготовки до школи старших 

дошкільників 

до 21.09.2021 

 

вихователі 

старших груп 

 

 Роль ігрової діяльності у пізнанні 

навколишнього світу 

до 20.01.2022 вихователі груп  

раннього віку 
 

 Види ігор та їх вплив на всебічний 

розвиток дитини 

до 20.01.2022 вихователі 

молодших груп 
 

 Всебічний розвиток дошкільника у 

процесі ігрової діяльності 

до 20.01.2022 вихователі 

середніх груп 
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 Реалізація батьками пізнавально – 

розвивальних, навчальних і 

виховних завдань засобами різних 

видів ігор 

до 20.01.2022 вихователі 

старших груп 
 

Розвиток мовлення дітей раннього 

віку - важлива умова їхнього 

розумового розвитку 

до 20.04.2022 вихователі груп  

раннього віку 

 

Розвиток комунікативних умінь 

дошкільників 

до 20.04.2022 вихователі 

молодших груп 
 

Спільна робота сім’ї та 

дошкільного закладу в розвитку 

мовленнєвої компетентності дітей 

до 20.04.2022 вихователі 

середніх груп 
 

Мовленнєва компетентність дітей і 

її значення для подальшої 

успішності дитини 

 

до 20.04.2022 вихователі 

старших груп 

 

Складання плану соціального 

патронату з сім’ями, діти яких не 

відвідують ЗДО 

до 10.09.2021 вихователь-

методист 

Гончаренко О.Б 

 

Тематичний 

тиждень 

Тиждень сім’ї 11.10.2021-

15.10.2021 

Шевич К.В. 

Завідувач, 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

вихователі, 

спеціалісти 
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Тиждень безпеки життєдіяльності 18.10-

22.10.2021 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

вихователі, 

спеціалісти 

 

Тиждень толерантності 15.10.-

19.10.2021 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

вихователі,  

 

Тиждень здорового способу життя 29.11-

03.12.2021 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

вихователі, 

 

Тиждень психології 18.04-

22.04.2022 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог,  

вихователі 
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Практикум У родині майбутній першокласник до 23.11.2021 вихователі 

старших  груп 

 

Ігрове 

моделювання 

 Граємо поруч-граємо разом! до 23.11.2021 вихователі груп 

раннього віку 

 

Анкетування Провести опитування та 

анкетування батьків для вивчення 

потреб родини (виявлення 

соціального запиту, рівня 

поінформованості щодо розвитку 

виховання й навчання дітей) 

З 11.10.до 

15.10.2021 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог, 

 

Родинні свята Проведення родинних свят у 

групах 

1р на рік 

(за 

відсутності 

карантину) 

вихователі 

старших  груп 

 

  Ознайомлення з науково-

методичною, психолого-

педагогічною      літературою, 

дидактичними матеріалами (у 

онлайн групах) 

щоквартально вихователі груп  

Флешмоб Правила здоров’я у родині 01.12-

03.12.2021 

вихователі груп  

 Проведення бесід і лекцій для 

батьків з питань раціонального 

харчування дітей, профілактики 

різних захворювань 

щоквартально Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 
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Круглий стіл Спілкуємось із спеціалістом другий 

тиждень 

грудня 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог, 

вихователі груп 

 

Майстер-клас Логопедична корекційна робота з 

дошкільниками 

 

09.11.2021  Донець В.В, 

Лоза В.О. 

вчителі логопеди 

 

Інформація  Новорічні флеш-ігри для батьків 

та дітей 

28.12.2021 вихователі груп  

Виставка 

 

Новорічна виставка сімейної 

творчості «Святкові сніговички та 

гноми» 

17.12.2021 вихователі груп  

Виставка сімейної творчості «ЕКО 

- іграшка» 

15.02.2022 вихователі груп  

Фотовиставка «Моя матуся - краще всіх» 10.05.2022 вихователі груп  

 Театральні вечори із залученням 

батьків 

21-25.03.2022 вихователі груп  

День відкритих 

дверей 

Екскурсія дошкільним закладом, 

колективні і індивід. бесіди з 

батьками, відкриті заняття, свята 

за планом 

управління 

освіти і науки 

СМР 

Шевич К.В. 

завідувач,  

Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі - 

методисти,  

усі педагоги 

 

 Анкетування Якість освітнього процесу, 

психологічного клімату в групі, 

дошкільному закладі 

до 15.04.2022 Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 
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вихователі - 

методисти,  

вихователі груп 

Звіт Звіт завідувача ДНЗ про результати 

роботи за 2021-2022 н.р. та 

ознайомлення з перспективним 

планом роботи на 2022 - 2023 н.р. 

до 31.05.2022 Шевич К.В. 

завідувач,  

Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі - 

методисти,  

 

Фотоколаж Прощавай садок дитячий 23.05-

31.05.2022 

вихователі 

старших 

групгруп 

 

6.2. Співпраця зі 

школою, 

іншими 

установами та 

організаціями 

 Складання та затвердження 

спільного плану наступності у 

роботі ЗДО та школи та угоди про 

співпрацю ЗДО №18 «Зірниця» та 

ССШ № 17 на 2021-2022 н. р. 

до 09.09.2022 Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі - 

методисти 

 

 

 Ознайомлення зі змістом, формами 

та методами освітньої роботи в ЗДО 

та початковій школі 

 

до 09.09.2022 Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі - 

методисти 

 

 

 Взаємовідвідування уроків у школі 

та занять і режимних процесів в 

ЗДО 

22.11-

26.11.2021 

Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі - 

методисти, 
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вихователі 

старших груп, 

учителі 

початкової ланки 

Консультація 

онлайн 

Консультації вчителів початкової 

школи №17,  для вихователів груп 

старшого дошкільного віку ЗДО 

25-29.11.2021 учителі, 

вихователі 

старших груп 

 

Проведення екскурсій, спільних 

заходів для дошкільнят і учнів 

початкової школи (запрошення 

дошкільнят до шкільної бібліотеки, 

спортивної та актової зали; спільні 

свята тощо)  

до 22.04.2022 Івченко Г.О. 

практичний 

психолог, 

вихователі 

старших груп 

 

Проведення спільних психолого-

педагогічних консиліумів 

«Адаптація першокласників до 

навчання у школі».  

«Вікова зрілість дітей старшого 

дошкільного віку» 

до 15.11.2021 

 

 

 

до 15.04.2022 

Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі - 

методисти, 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог, 

вихователі 

старших груп 

 

 Проведення спільних заходів з 

метою співпраці та обміну досвідом 

(за відсутності карантину): 

- Центром професійного розвитку 

педагогічних працівників; 

 

 

 

за планом 

ЦПРПП; 

Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі - 

методисти,  

Донець В.В, 
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- міським ЦЕНТУМ; 

 

- управлінням надзвичайних 

ситуацій, пожежної охорони; 

 

- комунальною установою 

Інклюзивно – ресурсний центр 

№1 Сумської міської ради 

20.09-

24.09.2021 

 

18.05-

20.05.2022 

 

за планом 

ІРЦ 

Лоза В.О. 

вчителі логопеди, 

спеціалісти, 

вихователі груп 

 

 Співпраця із засобами масової 

інформації: газетами, телебачення. 

Висвітлення досвіду організації 

освітньої діяльності на сторінках 

фахових видань 

З 1.09.2021 по 

31.05.2022 

Шевич К.В. 

завідувач ЗДО 

Гончаренко О.Б., 

Моренець В.В. 

вихователі – 

методисти, усі 

педгоги 

 

6.3. Спільні 

заходи 

фізкультурно- 

оздоровчого, 

художньо- 

естетичного 

циклів тощо 

Фізкультурні 

свята та розваги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ми веселі малюки, 

з спортом дружим залюбки»  

(до Дня фізкультури і спорту в 

Україні) 

15.09.2021 

мол.1, 2 

29.09.2021 

мол.3 

Дорошенко С.В. 

інструктор з 

фізкультури, 

вихователі 

молодших груп 

 

 

«Вітаміни смачненькі - діти 

здоровенькі» 

20.10.2021 

мол.1,2 

27.10.2021 

мол.3 

 

«Бабусині помічники» 17.11.2021 

мол.1,2 

24.11. 2021 

мол.3 
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«В ліс по ялинку» 15.12.2021 

мол.1,2 

22.12.2021 

мол.3 

 

«Допоможемо Сніговичку» 19.01.2022 

мол.1,2 

26.01.2022 

мол.3 

 

«Сонячні зайчики» 16.02.2022 

мол.1,2 

23.02.2022 

мол.3 

 

«Моя мама наймиліша» 16.03.2022 

мол.1,2 

23.03.2022 

мол.3 

 

«Королівство чарівних кульок» 20.04.2022 

мол.1,2 

27.04.2022 

мол.3 

 

«В гостях у лиски Аліски» 18.05.2022 

мол.1,2 

25.05.2022 

мол.3 

 

«Дружимо зі спортом» 

(до Дня фізкультури і спорту в 

Україні) 

06.10.2021 

сер.2 

15.09.2021 

сер.1 

Дорошенко С.В. 

інструктор з 

фізкультури, 
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«Вітаміни - наші помічники» 06.10.2021 

сер.3, 

сер.лог.4 

13.10.2022 

сер.2 

20.10.2021 

сер.1 

вихователі 

середніх груп 

 

«Ми маленькі помічники» 03.11.2021 

сер.3, 

сер.лог.4 

10.11.2021 

сер.2 

17.10.2021 

сер.1 

 

«Подорож до зимового лісу» 01.12.2021 

сер.3, 

сер.лог.4 

08.12.2021 

сер.2 

15.12.2021 

сер.1 

 

«Снігова Королева» 05.01.2022 

сер.3, 

сер.лог.4 

12.01.2022 

сер.2 

19.01.2022 

сер.1 
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Дні Здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Здоров'я дитини - багатство 

країни» 

02.02.2022 

сер.3, 

сер.лог.4 

09.02.2022 

сер.2 

16.02.2022 

сер.1 

 

«Народні українські ігри» 02.03.2022 

сер.3, 

сер.лог.4 

09.03.2022 

сер.2 

16.03.2022 

сер.1 

 

«М'ячик люблять діти всі, грають 

разом залюбки» 

06.04.2022 

сер.3, 

сер.лог.4 

13.04.2022 

сер.2 

20.04.2022 

сер.1 

 

«Ігор знаємо багато, будемо разом 

усі грати» 

04.05.2022 

сер.3, 

сер.лог.4 

11.05.2022 

сер.2 

18.05.2022 

сер.1 
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«Ростемо дужими - до спорту не 

байдужими» (до Дня фізкультури і 

спорту в Україні) 

08.09.2021 

ст.3 

29.09.2021 

ст.1, ст.2 

Дорошенко С.В. 

інструктор з 

фізкультури, 

вихователі 

старших груп 

 

«Козацькі забави»  

(До Дня українського козацтва) 

06.10.2021 

ст. лог.3 

13.10.2021 

ст.3 

27.10.2021 

ст. 1, 2 

 

«Осінь золота» 03.11.2021 

ст. лог.3 

10.11.2021 

ст.3 

24.11.2021 

ст. 1, 2 

 

 

 

 

«Зимові розваги» 01.12.2021 

ст. лог.3 

08.12.2021 

ст.3 

22.12.2021 

ст. 1, 2 

 

«Зустріч з королевою Зимою» 05.01.2022 

ст. лог.3 

12.01.2022 

ст.3 

26.01.2022 

ст. 1, 2 
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«Лютий лютує - весні дорогу готує» 02.02.2021  

ст. лог.3 

09.02.2022 

ст.3 

23.02.2022 

ст. 1, 2 

 

«Козацькі розваги» 02.03.2021  

ст. лог.3 

09.03.2022 

ст.3 

23.03.2022 

ст. 1, 2 

 

«Наш веселий дзвінкий м'яч разом з 

нами пішов вскач» 

06.04.2022 

ст. лог.3 

13.04.2022 

ст.3 

27.04.2022 

ст. 1, 2 

 

«Ми в садочку підросли,  

і до школи раді йти» 

04.05.2022 

ст. лог.3 

11.05.2022 

ст.3 

25.05.2022 

ст. 1, 2 

 

«Всім малятам треба знати, як 

здоровими їм стати» 

30.09.2021 

 

Дорошенко С.В. 

інструктор з 

фізкультури, 

 

«Щоб рости міцними й дужими з 

вітамінами ми дружимо» 

28.10.2021  
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«Щоб в садочку було гарно, треба 

бути в нім охайним» 

25.11.2021 вихователі усіх 

груп 

 

«Щоб зими нам не боятись, будем 

добре гартуватись» 

30.12.2021  

«Не боїмось ми зими - є в нас сани 

й ковзани» 

27.01.2022  

«Масляна» 24.02.2022  

«Здоровому роду - нема переводу» 31.03.2022  

«Спорт — це друг, це радість, гра і 

рух» 

28.04.2022  

«Тато, мама і я - дружна сім'я» 26.05.2022  

Музичні свята 

та розваги 

«День знань з Мальвіною» 01.09.2021 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

«Кого зустрів Колобок» 08.09.2021 

15.09.2021 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

«Краплинка доброти» 08.09.2021 

22.09.2021 

29.09.2021 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 
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вихователі 

середніх груп 

«Сон Омелька» (шумова казка з 

українським колоритом) 

15.09.2021 

22.09.2021 

29.09.2021 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 

 

«Українська осінь» 26.10.2021 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

«Наші вправні рученята»  06.10.2021 

13.10.2021 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

«Чудово нам в оркестрі грати» 06.10.2021 

20.10.2021 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

середніх груп 

 

«Різнобарвне LEGO» 13.10.2021 

20.10.2021 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 
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музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 

«З Днем народження, рідний 

садочок» 

22.11.2021 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

«Колискова для Ведмедика»  03.11.2021 

10.11.2021 

 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

 Розвага у формі квесту «Ведмедик-

нотокрад» 

03.11.2021 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

середніх груп 

 

«Мово моя, солов’їна!» 10.11.2021 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 
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«День святого Миколая» 17.12.2021 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

Зустрічаємо Новий рік 20-24.12.2021 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

«Колядує вся родина. Колядує 

Україна» 

05.01.2022 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

 «На поріг ліг білий сніг» з викори-

станням системи «Елементарного 

музикування К.Орфа» 

3.01.2021-

12.01.2021 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

 «Казка про українські народні 

інструменти» 

19.01.2022 

26.01.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 
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вихователі 

середніх груп 

 «Теремок холодок» (Музична казка 

у супроводі Орфівських інстру-

ментів) 

12.01.2022 

19.01.2022 

26.01.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 

 

«Весела Масляна» 23.02.2022 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

«Чудово нам в оркестрі грати» 02.02.2022 

09.02.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

«Музична скринька» 02.02.2022 

16.02.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

середніх груп 

 

Розвага у формі квесту «Чарівна 

книга музичних інструментів» 

09.02.2022 

16.02.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 
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музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 

 «Моя мама найрідніша» до 07.03.2022 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

«Мамині дочки» (Театр п’яти 

пальців) 

3-16.03.2022 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

«Весняні голоси» 23.03.2022 

30.03.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

середніх груп 

 

«У Шевченковій світлиці» 09.03.2022 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 
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«Садочок — рідний дім, добре нам 

живеться в нім»  

 

до 14.04.2022 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі усіх 

груп 

 

«LEGO друзів всіх скликає і до ігор 

закликає» 

06.04.2022 

13.04.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

 «Шумові звуки, або як Їжачок 

лісом гуляв»  

06.04.2022 

20.04.2022 

27.04.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

середніх груп 

 

Музична казка «Курочка Ряба» на 

новий лад у супроводі музичних 

інструментів 

13.04.2022 

20.04.2022 

27.04.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 

 

«Вишиваночка» 19.05.2022 Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 
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вихователі усіх 

груп 

 

«Мандрівка пір’їнки». Музична 

казка з елементами дихальної 

гімнастики 

04.05.2022 

11.05.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

молодших груп 

 

 

«Музичні звуки, або як Їжачок до 

школи пішов» 

04.05.2022 

18.05.2022 

25.05.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

середніх груп 

 

 

  «Прощавай, садок дитячий» 11.05.2022 

18.05.2022 

25.05.2022 

Малік О.С., 

Брусовцова Л.М, 

музичні 

керівники, 

вихователі 

старших груп 
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Розділ 7. Внутрішня система оцінювання якості діяльності (контрольна функція управління) 

№ та назва блоку     

7.1. Вивчення 

стану 

організації 

освітнього 

процесу 

Тематичне Стан освітнього процесу з ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку 

(до педради 2) 

 

15.11-

19.11.2021 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан організації роботи з виховання 

навичок спілкування у дітей (до 

педради 3) 

 

14.11-

18.11.2021 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Вікова зрілість дітей старшого 

дошкільного віку  

11.04-

22.04.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Фронтальне Організація життєдіяльності дітей 

за освітніми напрямами БК 

дошкільної освіти у групі:  

середня 1 «Казкарики» 

  

молодша 3 «Веселка»  

 

 

 

25.11-

01.12.2021  

 

14.03-

18.03.2022 

Шевич К.В. 

завідувач, 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог, 

Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша 
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Підсумкове Проведення моніторингу оцінки 

якості підготовки груп до нового 

навчального року 

до 30.08.2021 Шевич К.В. 

завідувач, 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша 

 

Медико-педагогічний контроль 

занять з фізкультури 

 

04.10.2021 -

29.10.2021 

 

04.04.2022-

23.04.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша 

 

Стан виконання ухвалених рішень 

педагогічної ради 

терміни, 

визначені 

педрадою 

Моренець В.В. 

вихователь-

методист 

 

Психологічна діагностика: 

адаптація новоприбулих дітей до 

умов ЗДО 

до 20.10.2021 Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

Івченко Г.О. 

практичний 

психолог, 

вихователі груп 

раннього віку 
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Стан роботи з профілактики 

дитячого травматизму (до наради 

при завідуючій) 

до 20.01.2022 Гончаренко О.Б  

вихователь-

методист 

 

Стан дотримання педагогами 

Інструкції з діловодства у 

дошкільних навчальних закладах 

(до відома) 

до 08.10.2021 Шевич К.В. 

завідувач 

 

 

Стан ведення ділової документації 

вихователів, практичного 

психолога, музичного керівника. 

вихователя з фізичної культури (до 

відома) 

до 26.11.2021 

до 25.02.2022 

до 27.05.2022 

 

Шевич К.В. 

Завідувач, 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан планування освітньої 

діяльності  

до 28 числа 

кожного 

місяця 

 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан корекційної роботи в групі 

дітей з вадами мовлення  

до 26.11.2021 

до 25.02.2022 

до 27.05.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан підготовки до літнього 

оздоровчого періоду  

до 31.05.2022 Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 
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Аналіз змісту і доступність дидак-

тичних ігор у всіх вікових групах 

1.12-3.12.2021 Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Аналіз рівня організації та прове-

дення новорічних ранків 

20.12-

24.12.2021 

Шевич К.В. 

завідувач 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан формування культурно - 

гігієнічних навичок у дітей  

14-18.02.2022 Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

Цаприка А.І. 

сестра медична 

старша 

 

Стан захворюваності дітей  останній день 

місяця 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша, 

вихователі груп 

 

Оперативне 

Стан організації освітньої роботи в 

рамках Олімпійського тижня (до 

відома)  

13-17.09.2021 Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 
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Стан проведення Днів здоров`я, 

спортивних свят та розваг з 

дотриманням протиепідемічних 

заходів запобігання коронавірусної 

інфекції   

до 30 числа 

кожного 

місяця 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Перевірити стан організації трудо-

вої діяльності старших дошкіль-

ників у природничих осередках 

01.03.2022 Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Перевірити стан проведення спо-

стережень у всіх вікових групах під 

час прогулянок 

З 09.03. по 

11.03.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан наповнення осередків 

дидактичними іграми відповідно до 

віку дітей 

З 14.03. по 

18.03.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Дотримання розпорядку організації 

освітньої діяльності 

З 1.09.2021 по 

30.08.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан дотримання рекомендацій 

користування засобами 

індивідуального захисту  

до 30 числа 

кожного 

місяця 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 
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сестра медична 

старша 

Дотримання педагогами вимог 

щодо охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

18.10-

22.10.2021 

Шевич К.В. 

завідувач 
 

Стан організації рухливих ігор в 

усіх вікових групах 

6.10.-

8.10.2021 

27.04-

29.04.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан організації і проведення свят, 

розваг з дітьми в умовах карантину 

у зв’язку поширенням 

коронавірусної хвороби  

за планом 

свят розваг 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Аналіз виконання  плану роботи 

закладу 

до 10.01.2022 Гончаренко О.Б ,  

вихователь-

методист 

 

Стан дотримання правил особистої 

гігієни, маскового режиму та 

правил поводження з засобами 

індивідуального захисту  

до 30 числа 

кожного 

місяця 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за діяльністю дітей 

старшого дошкільного віку під час 

чергувань 

з 21.02 по 

25.02.2022 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Стан оргнізації сюжетно-рольових 

ігор у групах дошкільного віку 

10.11-

12.11.2021 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 
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вихователі-

методисти 

Стан забезпечення рухового 

режиму 

до 30 числа 

кожного 

місяця 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти 

 

Контроль за закладкою продуктів  з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

Шевич 

завідувач 

 

Контроль за укладанням договорів 

з постачальниками продуктової 

сировини 

Контроль за зберіганням та 

строками реалізації продуктів 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за дотриманням правил 

проведення годування дітей  

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за виконанням ранкової 

гімнастики та коригуючої після 

денного сну  

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за санітарним станом 

приміщень, ігрових майданчиків 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 
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Контроль за виконанням спів-

робітниками правил особистої 

гігієни 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за проведенням 

генеральних прибирань та роз-

поділом обов'язків серед технічного 

персоналу 

до 30 числа 

кожного 

місяця 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за своєчасною зміною 

постільної білизни, рушників, 

серветок 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за пранням та 

обеззаражуванням білизни, за 

методикою миття та дезінфекції 

посуду в групах 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Контроль за повітряно-

температурним режимом, аерацією 

приміщень 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

7.2. Вивчення 

питань 

функціонування 

Безпека 

життєдіяльності, 

охорона праці, 

охорона 

дитинства 

Своєчасно проводити повірку 

контурів заземлення, манометрів 

один раз на 

рік до 

30.08.2022 

Шевич К.В. 

завідувач, 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 
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Проводити перевірки приміщень та 

майданчиків щодо дотриманння 

вимог БЖД та ОП 

один раз на 

квартал 

Шевич К.В. 

завідувач, 

 

 

Перевіряти стан розеток, 

відгалуджувальних та 

з’єднувальних коробок, вимикачів 

та інших електроприладів 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Провести навчання і перевірку 

знань з питань пожежної безпеки з 

усіма працівниками. 

до 15.09.2021 

до 15.03.2022 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Перевірити стан електромереж, 

з’єднання, відгалуження жил 

проводів. 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Тимченко Л.О. 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

Провести: 

Тижні знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

День цивільного захисту; 

Тиждень безпеки дитини; 

 

 

18-22.10.2021 

 

18.04.2022 

16-20.05.2022 

 

Шевич К.В. 

завідувач, 

Гончаренко О.Б , 

Моренець В.В. 

вихователі-

методисти, 

педагоги 

 

Організувати навчання 

педагогічного складу, 

обслуговуючого персоналу, 

закладу з питань цивільного 

захисту відповідно до Програми 

згідно графіка 

проведення 

занять 

Гончаренко О.Б  

вихователь-

методист 
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загальної підготовки правцівників 

до дій у надзвичайних ситуаціях  

Організація 

харчування 

Участь у складанні перспективного 

та щоденного меню  

з 01.09.2021 

по 31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Ведення нагляду за виконанням 

санітарно-гігієнічних правил 

приготування їжі та кулінарною 

обробкою продуктів 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Організація дієтичного харчування 

дітей із захворюваннями згідно з 

довідкою лікаря 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Забезпечення якості приготовленої 

їжі та ведення за формою 

бракеражного журналу 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Підрахунок калорійності, а також 

поживної цінності страв 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Медичне 

обслуговування 

Прийом новоприбулих дітей  до 01.09.2021 Шевич К.В. 

завідувач, 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 
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Проведення антропометричних 

вимірювань дітей 

до 17.09.2021 

до 21.01.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Надання медичної допомоги дітям, 

які захворіли, своєчасне здійснення 

ізоляції до приходу батьків 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Обстеження дітей на ентеробіоз та 

гельмінтоз з наступною 

дегельмінтизацією ізольованих 

 

1 раз на рік до 

30.12.2021 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Проведення оглядів дітей після 

відсутності у закладі та після 

хвороби  

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Забезпечувати аптечки 

необхідними ліками та медичними 

інструментами 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

На час карантину забезпечувати 

ізоляцію груп у приміщенні та на 

ігрових майданчиках, дистанцію у 

групах 

з 1.09.2021 по 

31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша, педагоги 

 

Температурний скринінг протягом 

дня 

1 раз на день Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 
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Забезпечувати своєчасне 

проходження персоналом 

профілактичних медичних оглядів 

до 30.12.2021 

до 30.06.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

Підготовка інформації для батьків з 

тем: 

- попередження порушення 

постави дитини; 

- профілактика плоскостопості; 

- режим та харчування дитини 

до 30.11.2021 

до 28.02.2022 

до 31.05.2022 

до 31.08.2022 

Цаприка А.І., 

Тищенко М.І 

сестра медична 

старша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


