
Центр розвитку дитини "Калинка"  

Охтирської міської ради Сумської області 

 

 

Звітування директора центру розвитку дитини про власну управлінську діяльність у 

2019/2020 н. р. відповідно до Примірного положення про порядок звітування перед 

педколективом і громадськістю, затвердженого Наказом МОН України № 178 від 23.03.05 р. 

 

 

                                             

1.Загальні відомості про заклад дошкільної освіти 

Директор центру розвитку дитини – Сергієнко Тетяна Іванівна – освіта вища, 

стаж роботи – 27 років. На посаді керівника – 19 років, у даному закладі – 11. 

Заступники: 

- по навчально-виховній роботі – вихователь-методист Сугак Т.В.; 

- з адміністративно-господарської діяльності – Журавель Л.В.; 

- медичне обслуговування та харчування – Хрипунова І.А. 

 

 

2.Зміцнення та модернізація  

матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти 

за 2020 рік 
 

 

Виділено коштів по КЕКВ  2210   216 219 грн. 

2220  10 390,00 

       2240  53 800,00 

 

ОСВОЄНО КОШТІВ  КЕКВ 2210  192 359,90 

за січень-лютий   12 447,00 

 

- Придбано миючі засоби    12 447,00 грн. 

 

      за березень-квітень  11 242,20 грн. 

 

- електричні товари    4 818,00 

- тканина на костюми   3 375,20 

- господарчі товари   3 049,00  

  

      за травень    26 626,40 

 

- радіатори, труби, крани та ін.  9 684,40 

- фарба ПФ     16 942,00 

 

      за червень  26 626,90 

     

- миючі засоби    26 626,90 

 

      за липень   14 500,00 

 

- канцтовари     6 525,00 

- господарчі товари     7 975,00 



 

      за серпень   97 119,00 

 

- вікна (4 шт.), двері металопластикові (8 шт.) 84 440,00 

- куточок комп’ютерний 4 760,00 

- господарчі товари (шифер, тротуарна плитка, цемент, шпаклівка і т.д.) 

 7 919,00 

 

 

ЗАЛИШОК  КЕКВ 2210 23 859,10 

Придбання кухонного та столового посуду та заміна дверей в електрощитову 

******************************************************************* 

 

ОСВОЄНО КОШТІВ  КЕКВ 2240  65 255,00 

Січень   2 250,00 

лютий    2 180,00 

березень    487,47 

квітень    2 967,84 

травень    481,21 

червень    2 488,23 

липень    49 390,92 (ремонт даху над харчоблоком 44 500,00) 

серпень    5 009,28 

 

Перелік робіт: охорона закладу дератизація, дезінсекція лабораторні дослідження, 

обслуговування бухгалтерських програм,  

обслуговування електрообладнання обслуговування комп’ютерної техніки, послуги 

телефонного та інтернетзв’язку  

 

ЗАЛИШОК  КЕКВ 2240   11 455 

 

******************************************************************* 

    

ОСВОЄНО КОШТІВ  КЕКВ 2220  

червень    10 400,00    

- септомакс, лікарські засоби 

липень    4 725,00   

-пірометри  

 

3.Кадрове забезпечення закладу дошкільної освіти: 

- Кількісний та якісний склад педагогічних працівників 
Освітній процес у закладі забезпечувало 37 педагогічних працівників, у тому числі: 

директор,  вихователь-методист, вчитель-логопед, практичний психолог, соціальний 

педагог, 2 музичних керівники, 3 інструктори з фізкультури, керівник гуртка, 26 

вихователів. З них: 25 педагогів  мають повну вищу педагогічну освіту, 12- неповну 

вищу. 

  



 

 

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями наступний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2019/2020 н. р. повністю і своєчасно виконаний перспективний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. Відповідно до Постанови КМУ від 21.08.2019 №800 

«Про порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково – педагогічних працівників 

та згідно з планом  підвищення кваліфікації закладу педагоги закладу вдосконалювали свої 

професійні компетентності. Чергова атестація педагогічних працівників була проведена 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (затвердженого 

наказом МОН України від 06.10.2010 р. № 930 «Про затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників», що зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 

грудня 2010 року за №1255/18550) та з урахуванням змін до Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 20.12.2011 № 1473,а також враховуючирекомендації Міністерства освіти і науки 
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України№1/9-179 від 27 березня 2020 року «Щодо проведення атестації педагогічних 

працівників у 2020 роцв в умовах карантину, ваідповідно до наказу  Міністерства освіти і 

науки України вад 16 березня 2020 р. № 406 (зі змінами, внесеними наказом Міністерства 

освіти і науки України від 26 березня 2020 р. № 458» .  Педагоги, які атестувалися підвищили 

рівень кваліфікаційних категорій, а саме: практичний психолог Серпівська О.І. підтвердила 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;вихователю – методисту  Сугак Т.В. 

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», вихователю групи 

компенсуючого типу з вадами рухового апарату Назарчук Л.С. присвоєно кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії»; вихователю групи компенсуючого типу з вадами 

мовленнєвого розвитку Левіній М. Ю та вихователю групи дітей старшого дошкільного віку 

Кісіленко Ю.С.. присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої  категорії.      

Вихователі: Петрук К.В., Доля О.В., Савчук Н.І. підтвердили кваліфікаційну категорії 

«спеціаліст першої категорії». Вихователь Михайленко І.П. підтвердила 11 (9) тарифний 

розряд. Виходячи з вище сказаного слід зробити наступні висновки:  кваліфікаційний рівень 

педагогів підвищився на 6% від загальної кількості педагогів закладу.  Проте це не є 

позитивним результатом. Педагогам рекомендовано більше працювати над своїм 

професійним вдосконаленням та отримувати вищу кваліфікаційну категорію. 

 

 

 

4. Медичне обслуговування 
Для дітей, які відвідують центр розвитку дитини «Калинка», пріоритетними напрямами 

медичної та оздоровчо-профілактичної роботи визначено такі: 

 збереження і зміцнення їх здоров′я; 

 забезпечення ефективного фізичного розвитку дітей; 

 формування свідомого ставлення до власного здоров′я і здоров′я оточуючих; 

 використання здоров̕язбережувальних технологій (казкотерапія, музикотерапія, 

танцювально-рухова терапія). 

Тісна співпраця медичного персоналу ЦРД з дитячою поліклінікою дає змогу здійснювати 

систематичний кваліфікаційний нагляд спеціалістів за дітьми.  

Медичні огляди вихованці ЦРД проходять відповідно до Наказу МОЗ України від 27.08.2010 

р № 728 «Про диспансеризацію населення» та постанови КМУ від 14 червня 2002 р «Про 

затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному 

закладі». 

В ЦРД створена цілісна система зміцнення здоров′я дітей. Ця система містить комплекси 

лікувально-профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, а також передбачає 

оптимальний руховий режим, який сприяє формуванню у дітей основ здорового способу 

життя. 

Лікувально-профілактичні заходи - це фізіотерапевтичні процедури (тубус –кварц, лампа 

Солюкс, інгаляції, УВЧ, масаж, ЛФК) проводяться за призначенням лікаря та згідно з планом 

виконання фізіотерапевтичних процедур. Профілактичні заходи включають в себе  різні види 

загартування, дихальну гімнастику, крапковий масаж, у період підвищеного ризику 

захворювань вірусними інфекціями носіння «часникового намиста», вживання фітонцидів. 

Фізкультурно-оздоровчі заходи включають в себе різні види гімнастики, спеціальні вправи 

та ігри, елементи методик (кольоротерапія, музикотерапія, казкотерапія тощо). У кожній 

групі облаштовано фізкультурні осередки, де зберігаються необхідні ігрові атрибути, які 

вихователі використовують під час гімнастики  пробудження. 



 

Оздоровчо-профілактична робота здійснюється у декілька етапів та поєднується практично з 

усіма видами діяльності дітей протягом дня. Зокрема ми виділяємо такі етапи: аналіз стану 

здоров ̕я дітей по віковим групам;  розроблення та вживання заходів, спрямованих на 

зниження показників захворюваності у дітей та підвищення індексу здоров’я. 

Медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти передбачає надання дітям допомоги у 

збереженні та зміцненні здоров’я  та профілактику захворювань. 

Пропаганда здорового способу життя в ЦРД проводиться відповідно до плану санітарно-

просвітницької роботи. Вона включає в себе виготовлення санбюлетнів, пам’яток для батьків 

по профілактиці простудних, кишково-шлункових захворювань та COVID-19 лекції, 

консультації, бесіди як індивідуальні так і групові. Теми обираються відповідно до плану 

роботи на рік, за потребами батьків та виникненням відповідної епідеміологічної ситуації, 

наразі актуальною є теми «Як уберегти себе від «, «Ососбиста гігієна в умовах адаптивного 

карантину 

На території закладу є дошка оголошень, де розміщена інформація для батькіяв з порадамит 

щодо захисту себе та рідних від коронавірусної інфекції. Також медичні сестри та 

вихователів постійно надають інформаціюпо профілактиці COVID-19, графіки прийомиу, 

маршгрути руху по території закладу під час прийому дітей в умовах карантину. Інформація 

для батьків постівйно подається через соц.мережу груп у Viber 

Проте педагоги закладу не в повній мірі приділяють увагу  завданням та структурі 

валеологічної освіти , природнім умовам здоров’я, системі педагогічного впливу на процес 

виховання у дітей навичок здорового способу життя 

 

5. Організація харчування у закладі 
Продукти харчування в заклад постачають наступні організації: 

 КПШХ «Мрія» (мед); 

 ФОП Новіков В.Д. (сир м’який, сир твердий, молоко, масло, сметана); 

 ПрАТ «Охтирський М’ясокомбінат» (м’ясо, сало, печінка, сосиски, м’ясо куряче); 

 ФОП Канівець І.А. (риба); 

 ПП «Слов’янка» (яйця); 

 ПрАТ «Сад» (яблука, полуниця, черешня, смородина, овочі, банани); 

 ФОП Герасимюк (чай, какао, кавовий напій, олія, борошно, сік фруктовий) 

 ФОП Швецова Л.В. (крупи, какао, цукор); 

 Охтирський хлібзавод (Хліб житній, батон пшеничний, сухарі). 

До приміщень харчоблоку ЦРД входять: кухня, яка має цех сирої та готової продукції з 

побутовим холодильником, холодильником і холодильною камерою для зберігання добових 

проб, комора для зберігання сухих продуктів із холодильною камерою.  

Дитяча установа забезпечена технологічним та холодильним обладнанням згідно проекту: 

електроплити ПЕ – 0,51М – 4 шт., кип’ятильник КНЕ – 100М – 1 шт., електрокотел КПЕ – 60 

– 2 шт., електром’ясорубка – 1 шт., привід універсальний П-ІІ – 1 шт., шафа пекарська ШЖЕ 

– І – 1 шт., холодильна шафа ШХ – 0,56 – 2 шт., побутовий холодильник – 3 шт. 

На харчоблоці центру розвитку дитини працюють 3 кухарі, 2 кухонних робітники та 

комірник. 

В ЦРД здійснюється триразове харчування відповідно до «Інструкції з харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах» (затвердженої МОН України та МОЗ України від 

17 квітня 2006 р № 298/227). Документація знаходиться в задовільному стані, виготовлена 

картотека страв примірного двотижневого меню. Щодня замовляються продукти згідно 

меню. Щомісячно директорЦРД, медсестра та комірник проводять аналіз виконання норм 

харчування дітей. Розробляються та виконуються заходи по покращенню харчування. 



 

У закладі прогтягом року харчуються діти пільгових категорій: 

 безкоштовно: діти груп компенчуючого типу з вадами опорно-рухового апарату (постійно),  - 

12 дітей.  

 Діти з мовленевими вадами (протягом навчального року) – 12 дітей (100%); 

 діти з багатодітних сімей – 18 дітей (50%); 

 діти з малозабезпечених сімей –  15 дітей (100%); 

 діти-інваліди – 2 дитини (100%); 

 діти, батьки яких загинули в АТО – 4 дитина (100%). 

Санітарно-епідеміологічні служби здійснюють контроль за санітарно-

епідеміологічним станом в ЦРД, за графіком проходження медоглядів працівниками (двічі на 

рік), виконанням норм харчування, зберіганням продуктів тощо. Результатом перевірок 

комісії Охтирського  міськрайонного управління ГУ ДПСС в Сумській області є приписи,що 

у 2019-2020 н. р. носять позитивний характер (порушень не було виявлено). 

 

Виконання норм харчування: 

ясла: 95 % 

сад: 89 % 

Калорійність харчування:  ясла: 1227 % 
сад: 1703 % 

Калорійність по саду і яслах незначно занижена по причині невиконання 100% замовлень на 

продукти харчування, через нестабільність у відвідуванні дітей та через перебої проведення 

тендерних процедур. 

 

Виконання норм харчування 

 

№ 

п/ 

п 

Назва продукту 

Норма 

на 

одну 

 дитину 

(сад) 

Фактично 

спожито 

однією 

дитиною 

Відхилення(+-) 

Виконання 
норм 

(%) 

1 М'ясо 100 99 -1 99 

2 Риба, рибопродукти 45 43 -2 96 

3 Олія 9 8 -1 89 

4 Масло вершкове 21 21 - 100 

5 Молоко 400 387 -13 97 

6 Сир кисломолочний 45 43 -2 96 

7 Сир твердий 5 4,5 -0,5 90 

8 Яйця (шт.) 0,5 0,45 -0,05 90 

9 Цукор 45 45 -- 100 

10 Картопля 190 170 -20 89 

11 Овочі свіжі 230 220 -10 96 

12 
Фрукти 

свіжі,цитрусові 
100 85 -5 94 

13 Соки 70 67 -3 96 

Середній показник виконання:  95 % 

 
 

Виконання норм харчування по основним продуктам 
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6. Аналіз управлінської  діяльності у закладі дошкільної освіти: 

 
  Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», виходячи з аналізу освітньої і 

методичної роботи, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне 

анкетування педагогів, нормативно-правові акти МОН України, методичні рекомендації 

СОІППО,  відділу освіти Охтирської  міської ради та з метою усунення недоліків і 

забезпечення більш високої якості дошкільної освіти, ефективного педагогічного впливу на 

розвиток особистості дитини, педагогічний колектив разом з батьками та громадськістю 

центру розвитку дитини  в 2019-2020 навчальному році організовував роботу та розв’язував 

пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу закладу на навчальний рік, такі як:  

- робота  з наступності шляхом методично-психологічного супроводу  між дошкільною та 

початковою освітою в умовах НУШ 

 -  реалізація  інтегрованого  підходу  в побудові та організації освітнього процессу, 

передбачаючи роботу в підгрупах та диференціації завдань, видів діяльності за складністю, 

тривалістю та обсягом. 

 -  робота по впровадженню сучасної інноваційної LEGO – технології в освітній процес.  

-   розширення та оновлення  форми, видів та змісту співпраці з родинами, забезпечння 

прозорості і відкритості роботи закладу через контент вебсайту, спільнот відкритих груп в 

соціальній мережі Facebоok . 

    Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в закладі визначався комплексними  

та парціальними освітніми програми: 

      Програмне та психолого-методичне забезпечення освітнього процесу відповідало меті і 

пріоритетним завданням діяльності закладу та  рекомендаціям Міністерства освіти, 

викладених у листах МОНУ: від 20.08.2018 № 1/9-501 «Про Перелік навчальної літератури, 

рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах 

дошкільної освіти»; інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Щодо 

організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 

2019/2020 році» від 02.07.2019 № 1 /9 - 419;методичних рекомендацій  від 25.07.2016 № 1/9-

396 «Про  організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних 

закладах». 

7. Аналіз результатів методичної роботи. 

        Форми та змістовність методичної роботи в закладі будувались на діагностичних 

засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога з 

метою підвищення компетентності та професійної майстерності, збагачення інтересів, 

задоволення духовних і професійних потреб педагогів щодо організації освітнього процесу в 



закладі, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, 

такі як : семінари, семінари - практикуми, педагогічні плейбеки, методичні об'єднання, 

тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школа передового досвіду . 

       З метою підвищення якості організації освітньо-виховного процесу проведено щорічне  

тестування педагогів на рівень сформованості професійної компетенції щодо освітніх 

завдань Базового компоненту дошкільної освіти та чинних Програм. В основному педагоги 

показали середній рівень сформованості педагогічної компетенції, проте з окремими 

педагогами необхідно здійснювати індивідуальні консультації щодо визначення питань з 

самоосвіти. 

 
 Організація роботи закладу в умовах карантину. 

Відповідно до листа МОН України «Щодо організації роботи акладів дошкільної освіти під 

час карантину від 23.04.2020року №1/9-219 «Щодо організації роботи закладів дошкільної 

освіти підчас карантину» працівники закладу у межах свого робочого часу, визначеного 

графіком виконували свої професійні обов’язки, а саме: 

 складали та корегували плани професійного розвитку (самоосвіти); 

 переглядали вебінарів цікавої для них тематики 

 проводили консультації з батьками вихованців щодо організації освітньої діяльності вдома, 

дотримання розпорядку дня, правильного харчування за допомогою груп в соціальній мережі 

Вайбер та Фейсбук; 

розробляли конспекти занять, відповідно до Програми розвитку дитини від народження до 

шести (семи ) років «Я у Світі»; 

Вихователі: Мітюшина Н.А. ( група молодшого дошкільного віку «Малинка»); Лещенко К.В. 

( вихователь групи дітей старшого дошкільного віку «Горобинка») ; Кісіленко Ю.С. ( 

вихователь групи дітей старшого дошкільного віку «Берізка», інструктор з фізкультури 

Задорожна Н.М.;музичний керівник, керівник гуртка Купченко О.М. проводили онлайн – 

заняття з дітьми за допомогою дистанційних технологій 

      Робочі наради, батьківські конференції в закладі проводилися в онлайн – форматі шляхом 

надання інформацій через соціальну мережу Вайбер. У разі необхідності збереження 

важливої інформації  педагогами та батьками робилися скрін шоти. 

      Педагоги закладу в період карантину працювали за індивідуальним планом роботи, в 

якому вказували: зміст діяльності, використані години та джерела з яких отримували 

інформації чи надавали консультації, рекомендації, поради батькам. Матеріали напрацювань 

за індивідуальним планом висвітлювали в додатках. 

     Основні питання , які відносилися до роботи всіх працівників закладу, батьків усіх 

вікових груп висвітлювалися на САЙТІ закладу. 

     .  Заслуговує  на увагу дистанційна організація освітнього процесу педагогів: Мітюшиної 

Н.А., Лещенко К.В., Михайленко І.П., Кісіленко Ю.С. Ісаєвої Т.М., Долі О.В.   

     Проте дистанційна освіта в закладі дошкільної освіти не могла бути ефективною, як 

реальна. Екстренне переведення роботи закладу в онлайн – режим – незвичне для педагогів 

закладу дошкільної освіти і не може бути ідеальним. Проте вихователі центру розвитку 

дитини набули певного досвіду, який в майбутньому стане в пригоді  використовуючі в своїй 

роботі різноманітні комунікації. У педагогів була можливість і час на вивчення питань з 

обраної теми по самоосвіті, вони  підвищили свій професійний розвиток. У майбутньому 

дистанційна робота педагогів в умовах карантину сприятиме організації якісного освітнього 

процесу, тісної співпраці та взаємодії з батьками своїх вихованців, а також допоможе 

проводити педагогічні години, консультації в онлайн – режимі, без відриву від робочого 

місця.  

Рекомендовано:  

продовжувати спроби здійснювати освітній вплив на розвиток дітей та взаємодіяти з дітьми і 

їхніми батьками в зручний спосіб онлайн – комунікацій у закритій групі. 

намагатися вибудувати певну ситему роботи педагогічного супроводу та діяльності з дітьми 

онлайн.  Кращі напрацювання поширювати серед колег за згодою педагога. 



 
Наповнення методичного кабінету 

Наповнення методичного кабінетузакладу відповідає вимогам відповідно до Типового 

положення про методичний кабінет на 90%. Матеріали, зібрані в методичному кабінеті 

систематизовані за розділами, розташовані для зручного використання. Методична робота 

була організована згідно з Положенням про методичну роботу та відповідно до нормативних 

документів, які визначають напрямки розвитку освіти. Поповнювався методичний фонд 

літератури, аудіо- та відеоматеріалів, електронних та наочних друкованих засобів навчання, 

предметної наочності. В системі ведеться електронна картотека навчально-методичних 

посібників для вихователів та спеціалістів. 

     З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки вихователів були придбані 

новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, підписані 

періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Джміль», «Палітра педагога», «Скарбничка 

вихователя», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Медична сестра дошкільного 

закладу», «Музичний керівник», «Практичний психолог».  

     Проте, враховуючи вимоги сучасності  в методичному кабінеті не вистачає мобільності, а 

саме: медіаосвітнього середовища ( меді ігор, медітекстів, медіа матеріалів) . Тому необхідно 

в наступному навчальному році спланувати  роботу з педагогами в цьому напрямку – це: 

форми роботи, які нададуть можливості спільними зусиллями родини та педагогів закладу 

освіти  досягти медіаграмотності дитини.  педагогічні читання;  семінари, зокрема проблемні 

та семінари-тренінги;  аукціон педагогічних ідей;  засідання круглого столу;  ділові ігри;  

коучинг-консультування педагогів тощо. 

 

Робота закладу за  художньо-естетичним спрямуванням 
        Усі вікові групи центру розвитку дитини  працюють за художньо- естетичним 

спрямуванням, крім груп:  «Барвінок» (логопедична) - мовленнєве спрямування; «Вишенька» 

(з вадами  опорно – рухового апарату  ) – фізкультурно-оздоровчого спрямування. 

     Вихователями груп дошкільного віку були розширені та поповнені творчі осередки, 

придбано та виготовлено атрибути та персонажі для театралізованої діяльності 

    Вихователь групи молодшого  дошкільного віку Сосницька Н.І. впроваджує в групі 

постійно діючі виставки дитячих поробок, веде гурток «Чарівний завиток», в групі постійно 

функціонує виставка робіт вихованців гуртка «Квілінгові фантазії» \ 

       Вихователі усіх вікових груп використовують в роботі мистецькі колірні ігри, 

розвивальні ігри з дослідженням кольорів, педагогами створені належні куточки СХД з 

матеріалами для роботи з нетрадиційними техніками в зображувальній діяльності.  

     В закладі функціонують постійно діючи виставки: дитячої та сімейної творчості «Світ 

очима дітей»; малюнків: «Юні таланти»; авторських робіт: «Ось які талановиті у Калинці 

нашій діти». Заслуговують на увагу проведені огляди -  конкурси: «Ярмарок – розпродаж» 

«ЛЕГО – осередки»;»Квітник, огород на підвіконні» - на яких педагоги, батьки  і діти 

демонстрували свої таланти, фантазію і творчість.  

           В групах старшого дошкільного віку один раз на тиждень проводилися заняття 

«Слухаємо музику», А в кінці місяця заняття «Малюємо музику». Музичний керівник 

Купченко О.М. та вихователь  Шевченко А.О.  продумують цікаві ігрові, творчі завдання для 

вихованців, поєднуючи слухання музики з нетрадиційними техніками зображувальної 

діяльності, а саме: малювання пальчиками, долонями, парафіном, штампами, будівельною 

піною і т.д. 

 Вихованці зображувальної студії «Веселковий пензлик» ( керівник  Шевченко А.О)  

вміють самостійно реалізовувати свої задуми, використовують нетрадиційні методи і 

прийоми образотворчої діяльності. Вихованці обізнані з видами мистецтва, народно-

прикладним декоративним мистецтвом. 

              Для вихованців груп середнього дошкільного віку функціонує гурток «Вправні 

рученята» ( робота з папером - орігамі). Заняття гуртка проходять змістовно, цікаво, в ігровій 

формі, вихованці вдало вправляються з папером, створюючи різноманітні вироби.. 



       З метою реалізації завдань наступності керівник гуртка МАНУ  проводить заняття з 

ліплення з вихованцями молодшого дошкільного віку.  

 Слід відмітити роботу гуртка «Нотка»  - гра на музичних інструментах. Вихованці 

закладу володіють технікою гри, відчувають ритм музики, мають гарний музичний слух. 

Керівник гуртка «Маленькі піаністи» Купченко О. М. навчала вихованців гри на фортепіано.

  

      Вихователь, керівник гуртка «Юні умільці» Кравченко Т. В. спрямовувала свою роботу 

на предметно-практичну діяльність. Діти вправлялися у вміннях працювати з соломою.        

Проте вихователі груп мало часу приділяють дітям для самостійної творчої діяльності.  

Вихователям груп  необхідно створити в групових приміщеннях  мобільні, доступні дітям 

куточки для творчості 

Дієвість виконання плану наступності. 

Вихователі груп старшого дошкільного віку активно виконували план роботи по 

наступності ЦРД «Калинка» та опорного закладу.. Вихованці неодноразово відвідували 

опорний заклад, де познайомилися з класними приміщеннями, бібліотекою, актовою та 

спортивною залою. Вчителі початкової ланки провели для вихованців нашого закладу 

фрагменти уроків в умовах нової української школи. Вихователі нашого закладу Лещенко 

К.В., (група дітей старшого дошкільного віку «Горобинка»») Кісленко Ю.С., (група дітей 

старшого дошкільного віку «Берізка»)  в свою чергу показали інтегровані заняття для 

вчителів гімназії, при обговоренні яких отримали високу позитивну оцінку 

Виконання плану роботи творчих, ініціативних груп 

 Ініціативна група закладу в 2019-2020 н.р. працювала над питанням «Зразки 

планування роботи за принципом методичного конструктора відповідно до тем блоку на 

перший квартал для всіх вікових груп. Вихователями розроблені картки різноманітних форм 

роботи організації життєдіяльності дошкільників на кожен день, відповідно до теми дня та 

теми блоку з вказаною метою короткою схемою - планом. Рекомендовано: упорядкувати 

напрацьовані матеріали до 01.09.2020 року. 

 Творча лабораторія в навчальному році працювала над проблемою: «Перспективне 

планування з використанням ЛЕГО – технологій на навчальний рік в усіх вікових групах, 

згідно з блочно – тематичним плануванням. Педагогами творчої лабораторії було обговорено 

форми і методи роботи з дошкільниками за даною проблемою, переглянута методична 

література, публікації періодичних видань.  Матеріали узагальнені, в натупному 

навчальному році будуть використовуватися вроботі. 

Аналіз результатів гурткової роботи 

Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається центром розвитку дитини з 

урахуванням індивідуальних освітніх запитів дітей та побажань батьків і реалізується через 

роботу гуртків. У центрі розвитку дитини було охоплено гуртковою роботою 146 дітей, що 

становить 43% від загальної кількості дітей дошкільного віку. 

 

У центрі розвитку дитини  працювало 11 гуртків та 1 студіїяза інтересами:  

- оркестр дитячих музичних інструментів «Нотка»; 

- навчання гри на фортепіано «Маленькі піаністи»; 

- робота з соломою «Юні умільці»; 

- співочий  «Дзвінкі голосочки»; 

-- хореографічний «Барвінок»; 

- техніка квілінг «Чарівний завиток» 

- інтелектуальний «Розумнички»; 

-  спортивний «Фітболгімнастика»; 

- аплікація, орігамі «Вправні рученята»; 

-      «Шахи» - у групі компенсуючого типу з вадами опорно-рухового апарату «Вишенька», 

вихователь Юрко Н.О.;  

-     «Шашки» -  група компенсуючого типу з вадами мовленнєвого розвитку «Барвінок» - 

вихователь Левіна М.Ю. 

  студія: 



- образотворчої діяльності «Веселковий пензлик»;  

     Для визначення аналізу ефективності роботи гуртків було проведено онлайн - 

анкетування  батьків та  педагогів закладу, щодо ефективної роботи гуртків.       Результати  

анкетування показали, що всі керівники гуртків спрямовували роботу на діяльність дітей 

відповідно до їх активності, працездатності, зацікавленості, увазі, організованості та 

взаємодії. Проте в умовах карантину керівники гуртків закладу не вибудували певну систему 

роботи педагогічного супроводу та діяльності з дітьми  в онлайн - режимі. В майбутньому в 

разі виникнення форс – мажорних обставин рекомендовано керівникам гуртків 

організовувати якісний процес впливу на розвиток дітей, взаємодію з їхніми батьками. 

 
Формування комунікативної компетенції дошкільників шляхом впровадження 

інноваційних та освітніх технологій. 

      Керуючись п.5 ст.11 Закону України «Про дошкільну освіту», «Положенням про зразок 

здійснення інноваційної діяльності», затвердженим наказом Міністерства освіти та науки 

України №522 від 07.11.2000 р., наказом  відділу освіти  від 06.09.2018 №343 «Про 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладів дошкільної освіти у 2018-

2019 навчальному році, наказом центру розвитку дитини  «Калинка» від 07.09.2018 №01-

03/114 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами центру у 2018 – 2019  

навчальному році    на базі закладу продовжувалося впровадження інноваційних та освітніх  

технологій..  

Наш заклад в цьому навчальному році став учасником проєкту «Сприяння освіті» - 

«Безмежний світ гри з LEGO». Педагоги  закладу: Шевченко А.О., Кісіленко Ю.С., 

Геращенко М.І., відвідали два етапи тренінгів в м. Суми. Рекомендації і досвід знань 

передавали вихователям центру розвитку дитини  «Калинка». Усі вікові групи  в цьому 

навчльному році приймали участь у Всеукраїнському фестивалі навчання і натхнення 

PlayFest. 

Проте, впроваджуючи підхід «Навчання через гру» вихователям усіх вікових груп 

необхідно відпрацювати системність у плануванні даного підходу. Для цього в наступному 

навчальному році розробити Концепцію підходу «Навчання через гру та план заходів щодо 

реалізації проекту «Сприяння освіті» в освітній процес закладу. 

        Впродовж 2019-2020 навчального року в закладі впроваджувалися наступні  технології: 

Інноваційні: 

- ЛЕГО «Шість цеглинок» (участь в проекті Сприяння освіті за Програмою 

«Безмежний світ з ЛЕГО») – інноваційну технологію впроваджували усі вікові 

групи. 

Освітні технології: 

- Методика використання коректурних карт Н.Гавриш ( групи дошкільного віку) 

- Нетрадиційні техніки в зображувальній діяльності (групи дошкільного віку)  

- Використання Лепбуків в мовленнєвій діяльності(усі вікові групи). 

- «Сторітелінг»(група середнього дошкільного віку «Берізка» - вихователі: 

Кісіленко Ю.С., Скороход В.М.). 

- Технологічний об’єкт – сучасний варіант М.Монтессорі «Бізіборд» (група 

раннього віку «Волошка» - вихователі: Доля О.В., Ісаєва Т.М.) 

- Система розвивальних ігор родини Нікітіних( група старшого дошкільного 

віку «Малинка» - вихователі: Мітюшина Н.А., Геращенко М.І.; молодшого 

дошкільного віку «Дзвіночок – вихователі Медененко С.П., Нечасікова Я.О 

-  «Соти В.Воскобовича; розвивальні ігри В.Воскобовича: «Геометрик», 

«Геоконт»(група старшого дошкільного віку «Віночок» - вихователь 

Сосницька Н.І. 

- «Мнемотехніка» Г.Чепурного (група компенсуючого типу з вадами опоно – 

рухового апарату «Вишенька» – вихователь Назарчук Л.С.; група 

компенсуючого типу з вадами мовленнєвого розвитку – вихователі: Юрко 

Н.О., Левіна М.Ю.) 



- «Степаеробіка», «Фітболгімнастика»(групи старшого дошкільного віку – 

інструктор з фізкультури Задорожна Н.М.) 

-  «Експерементальна авторська методика оздоровчо – корекційної гімнастики 

«Богатир»(група компенсуючого типу з вадами опорно рухового апарату 

«Вишенька – інструктор з фізкультури Задорожна Н.М., реабілітолог Дяченко 

О.В.) 

        У закладі в наявності нормативно-інструктивна база з інноваційної діяльності. В 

методичному кабінеті створено банк інноваційних технологій, розроблений поетапний план 

впровадження інноваційних та освітніх технологій. 

       Проте педагогам необхідно звернути увагу на проблеми, які виникали впродовж року 

щодо упровадження інноваційних та освітніх технологій та потребують подальшого 

вирішення: 

- вихователі не в повному обсязі систематизують матеріали обраних освітніх 

технологій та не проявляють ініціативу щодо узагальнення досвіду роботи; 

- не приділяється належна увага роботі з батьками, відсутні рекомендації, 

поради, пам’ятки з інновацій, які впроваджуються в групах; 

- не висвітлюються матеріали інноваційних технологій на САЙТІ закладу. 

 
Аналіз результатів корекційної роботи 

В групі компенсуючого типу з вадами мовленнєвого розвитку (вчитель – логопед 

Катречко І.М., вихователі: Левіна М.Ю., Левіною М.Ю.) організація корекційно-виховної 

роботи з дітьми відповідала завданням корекційного навчання та виховання дошкільників. 

Значна увага приділялась розвитку дрібної моторики через застосування різноманітного 

матеріалу для ігрових вправ, розвитку технічних навичок малювання різноманітною 

технікою. Вихователями групи підібраний змістовний дидактичний матеріал саме 

логопедичного напрямку.Вихователем групи Левіною М.Ю. розроблено методичний 

посібник «Весело грай, звуки вимовляй на автоматизацію звука (з),(с) з використанням медіа 

ігор.  

Проте, з метою подальшого покращення якості корекційної роботи необхідно 

підвищити якість корекційної роботи упродовж року та посилити консультативно-

просвітницьку роботу з батьками вихованців. Ці рекомендації слід дотримуватися з батьками 

групи і під час дистанційної роботи. 

Мета діяльності вчителя-логопеда в закладі дошкільної освіти – це профілактика і 

корекція мовних порушень  у дітей, як умова їх успішної соціалізації і підготовки до 

навчання в школі. 

Для реалізації даної цілі вирішувалися  наступні завдання: 

- своєчасне виявлення дітей з порушеннями мови (обстеження); 

- корекція виявлених порушень мовного розвитку дітей; 

- профілактика мовних порушень порушень; 

- консультативна допомога педагогам та батькам з питань подолання мовних порушень. 

 

Для більш ефективної корекції мовних порушень потрібно вихователям усіх вікових груп 

проводити: 

- читання художньої літератури; 

- переказ казок, коротких оповідань; 

- розповіді по картинах, серії сюжетних малюнків, мнемотаблицях; 

- заучування віршів; 

- чистомовок. 

Ця робота допомагає активізувати мову дітей на всіх заняттях. 

Для повноцінного розвитку корекційно-профілактичної роботи в групі 

компенсуючого типу з вадами опорно-рухового апарату вихователями Назарчук Л.С., 

Дяченко О.В. проводиться відповідна робота: розроблені індивідуальні плани корекційно-

профілактичної роботи для кожної дитини , виготовлене нетрадиційне фізкультурне 

обладнання. Реабілітолог Дяченко О.В. проводила з дітьми класичний масаж, лікувальну 



фізкультуру. Проте Дяченко О.В. необхідно системазувати роботу лікувальної фізкультури  

задля того, щоб вихованці не отримували ускладнень в уже набутому діагнозі. 

 
Створення розвивального середовища: 

        Вихователями  постійно поповнювали ігрове середовище в групах, а саме: 

- Вихователями групи компенсуючого типу з вадами мовленнєвого розвитку Юрко 

Н.АО, Левіною М.Ю. придбано дидактичний матеріал по розвитку мовлення; 

виготовлені мовленнєві ігри на автоматизацію звуків (С), (Л), (Ш).; розроблені картки 

– підказки до артикуляційних вправ; розроблене перспективне планування за 

лексичними темами з використанням ЛЕГО Фендейшен. 

- Вихователі групи дітей середнього дошкільного віку «Дзвіночок» (Медененко С.П., 

Нечасікова Я.О. виготовили серію дидактичних ігор з використанням ЛЕГО 

Фендейшен відповідно до проекту щодо впровадження підходу «Навчання через гру»;  

- Вихователі групи дітей раннього віку «Волошка (Ісаєва Т.М., Доля О.В.) оформили 

куточок для батьків  «Батьківська пошта». 

- Вихователі групи дітей раннього віку «Ромашка» ( Лаврушко Л.А., Цибулько Н.В.) 

обновили гімнатичну драбину та гімнастичну лаву «крокодил»; виготовили 

дидактичні ігри з сенсорного виховання. 

- Вихователі групи дітей молодшого дошкільного віку «Віночок» Сосницька Н.І., 

Михайленко І.П.  розробили та виготовили ширми для батьків на тему: «Як заохотити 

тата до ігор з дитиною»;  «ОБЖД – основні поради батькам під час карантину» 

- «Як уберегти дитину від мікробів» 

Вихователями  усіх вікових груп постійно оновлюється  арсенал дидактичних ігор та вправ 

різноманітної тематики, проте  необхідно більше уваги приділяти створенню мобільного 

ігрового середовища за принципом «Стіни, стеля і підлога, які говорять» 

 
Участь  закладу у методичних заходах  методичних об’єднаннях,  

оглядах - конкурсах області, міста: 

- заклад приймав у обласному фестивалі майстерності педагогів закладів дошкільної 

освіти «Світ довкілля» у номінації «Діти – батьки – педагоги» та посів третє призове 

місце по області. 

- заклад нагороджений дипломом за перемогу в номінації «Дослідники успіху» у 

дитячому Всеукраїнському  проєкті – конкурсі «Успіх» за програмою групи 

«Сприяння освіті»: навчання через гру. 

- вихователі:  Шевченко А.О., Кісіленко Ю.С. були активними учасниками в групі 

«Сприяння освіті», яка пропонувала  різноманітні  членджі: «моє педагогічне кредо», 

«мій успіх», «літо з книгою» і т. д. Ділилися своїм успіхом в групі «Сприяння освіті»  

через соц.. мережу Фейсбук педагоги нашого закладу Купченко О.М., Дяченко О.В., 

Мітюшина Н.А. 

- участь у  виставці обласного семінару   «Нетрадиційні оздоровчі технології» 

- практичним психологом Серпівською О.І. було організовано через соц. мережу 

Фейсбук «Квітчейл» до Міжнародного Дня сім’ї та фотоконкурс «Психологія в моєму 

житті» (сімейні фото) 

( Слід відмітити, що всі ці досягнення педагоги досягли шляхом дистанційної роботи 

за період карантину) 

Педагоги нашого закладу ділилися досвідом роботи за проєктом Сприяння освіті 

«Безмежний світ гри з ЛЕГО»  з дошкільними закладами міста_ 

- вихователем – методистом Сугак Т.В. та вихователем Шевченко А. О. було проведено 

семінар – тренінг для батьків «Занурення в сенсорику» 

-  музичним керівником, керівником гуртка проведено заняття « Малюємо музику, але 

в нетрадиційній формі. Вихованці передавали характер музики викладаючи картину 

пейзажу з ЛЕГО – цеглинок. 



- вихователь  «вищої категорії» Медененко С.П. провела для батьків усіх вікових груп 

майстер – клас для батьків «Як розвивати мовлення дітей за допомогою художніх 

творів». 

- вихователь групи дітей старшого дошкільного віку «Горобинка»  Петрук К.В. провела 

інтегроване заняття для вчителів початкової ланки опорного закладу з використанням 

освітньої технологію ейдетики. 

- інструктор з фізкультури Задорожна Н.М. провела методоб’єднання для інструкторів 

фізкультури міста. Заслуговує на увагу те, що Наталя Миколаївна все заняття 

побудувала з використанням ЛЕГО – цеглинок та провела квест з інструкторами по 

використанню ЛЕГО – цеглинок в практичній діяльності 

- практичний психолог Серпівська О.І. проведела загально – садові міроприємства 

- Тренінгове заняття з батьками: «Мистецтво розуміти один одного». 

- Проведення Тижня психології: «Психологія в моєму житті. Щастя – жити, творити, 

радіти» (соц.. мережа ФБ в групі Центр розвитку дитини «Калинка» 

- Проведення інтерактивної гри «Квітчел»до дня сім’ї. ( соц.. мережа ФБ) 

Вихователями групи старшого дошкільного віку «Берізка»: Кісіленко Ю.С., Скороход 

В.М , проведено цікаві нетрадиційні батьківські збори на тему «Лего – цікаво та корисно» 

Заслуговує на увагу виготовлений в групі «Волошка» ( вихователі Ісаєва Т.М., Доля О.В.) 

куточок «Батьківська пошта». 

Вихователі групи дітей середнього дошкільного віку «Дзвіночок» (Медененко С.П., 

Нечасікова Я.О.) виготовили та презентували ширми по правах дітей через казку «Я маю 

право»  

     Заслуговує на увагу те, що в цьому навчальному році цікаво і змістовно пройшли 

контрольні заняття в присутності батьків. Батьки на заняттях були не лише спостерігачами, а 

й активними учасниками освітнього процесу. На належному рівні організували цю роботу 

реабілітолог  Дяченко О.В. (батьки виконували корекційні вправи разом з дітьми»; 

інструктор з фізкультури Задорожна Н.М ( батьки спробували виконувати вправи на 

фітболм’ячах.) ; вихователь груи молодшого дошкільного віку Сосницька Н.І. ( навчала не 

тільки дітей, а й батьків вправлятися у виконанні поставлених завдань) 

 

 
Аналіз результатів діагностики психологічної готовності  

до шкільного навчання дітей старшого дошкільного віку (6 – й рік життя) 

У квітні - травні 2019 -2020 н.р., через соц. .мережу Вайбер, було проведено вивчення 

дітей старших вікових груп з метою виявлення сформованості компонентів психологічної 

готовності до навчання у школі. В обстеженні взяло участь 79 дітей віком від 5 р.3 м. – 7р.3 

м. 

Психологічне вивчення здійснювалося  за методикою А.Керна – Я.Йерасека і 

складалося з трьох частин: 

1. « Орієнтований графічний субтест»: на виявлення зоровомоторної координації, 

розвитку дрібних м’язів руки та довільності поведінки ( автор А.Керн) 

За результатами цього тесту були отримані такі результати: 

Таб.№1 

 Група к-ть дітей Вище за 

середній 

Середній Нижче за 

середній 

Нижче 

норми 

1. «Горобинка» 27 12  (44%) 15   (56%) - - 

2. «Берізка» 29 13    (45%) 11  (38%) 5 (17%) - 

3. «Веселка» 8 6  (75%) 2    ( 25%) - - 

4. «Барвінок» 7 4   (57%) 2 (29%) 1 (14%) - 

5. «Вишенька» 8 6    (75%) 2    ( 25%) - - 

 Загальний 79 41  (52%) 32  (41%) 6 (7%) - 



Як видно з таблиці найбільше дітей ,які мають рівень вище за середній у гр. 

«Вишенька» та «Веселка»  по 6 дітей, що складає відповідно  75% від загальної кількості. 

Середній рівень сформованості довільності, розвитку зоровомоторної координації та дрібних 

м’язів руки має найбільшу кількість дітей у гр. «Горобинка». Отже, в цілому, 41 дитина 

(52%), мають рівень вище за середній, 32 дитини – середній, що становить 41%, 6 дітей – 

нижче за середній, 7%. 

2. Оцінювання психосоціальної зрілості за тестовою бесідою (за А.Керном – 

Я.Йерасиком) для встановлення контакту з дитиною, орієнтованого розумового 

розвитку дитини, її уявлень про довкілля. 

За результатами цього тесту були отримані такі результати: 

Таб. №2 

 Група к-ть дітей «шкільно – 

зрілі» 

«середньо – 

зрілі» 

«не зрілі» 

1. «Горобинка» 27 25   (93%) 1   (4%) 1 (3%) 

2. «Берізка» 29 24 (83%) 4   (14%) 1 (3%) 

3. «Веселка» 8 6  ( 75%) 2   (25%) - 

4. «Барвінок» 7 5   (71,%) 2   (29%)    - 

5. «Вишенька» 8 7   (87,5%) 1   (12,5%)      - 

 Загальний 79 67 (85%) 10 (13%) 2 (2%) 

 

З даних результатів видно, що  67 дітей (85% від загальної кількості) «шкільно – 

зрілі». Ці діти обізнані в довкіллі, знають пори року, птахів, тварин, називають свою 

домашню адресу. 13% (10 дітей) – «середньо – зрілі», у них виникали труднощі в орієнтації в 

просторі та виділенні головного і другорядного. І дві дитини (2% від загальної кількості)- 

«незріла». З батьками цих дітей були проведені індивідуальні консультації.  

3. «Вербальний субтест»: на виявлення загального психічного розвитку дитини, 

рівня сформованості розумових операцій і розвитку зв’язного мовлення ( автор 

Я.,Йерасек). 

За результатами цього тесту були отримані такі результати: 

Таб.№3 

 

 Група к-ть 

дітей 

Дуже 

високий 

Високий  Середній  Нижче 

середнього 

Низький  

1. «Горобинка» 27 8(30%) 7(26%) 12(44%) - - 

2. «Берізка» 29 9(31%) 8(28%) 12  (41%) - - 

3. «Веселка» 8 4(50%) 4(50%) - - - 

4. «Барвінок» 7 2(28%) 1(14%) 4   (58%) - - 

5. «Вишенька» 8 3(37,5%) 2(25%) 3   (37,5%) - - 

 Загальний 79 26(33%) 22(28%)  31(39%) - - 

 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що 33% від загальної кількості опитаних  

дошкільників (26 дітей) мають дуже високий рівень розвитку психічних процесів і зв’язного 

мовлення. 28% дітей, а саме 22 дітей мають високий рівень поінформованості, здатні до  

узагальнень. 39% (31 дитини) за умови навідних запитань, до певних умовиводів, вміють 

встановлювати аналогії та отримали середній рівень. В цьому році дітей з рівнем нижче 

середнього нема                             

Висновок: Таким чином, на час вивчення за результатами психологічного дослідження 

можна зробити висновок, що всі діти, які йдуть до школи готові до шкільного навчання 

 

8. Робота з батьками 

 
Роботи та налагодження тісної взаємодії з родинами та громадськістю щодо надання 

якісної дошкільної освіти завдяки розширенню форм та видів співпраці з ними, 



прозорості та відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих 

груп в соціальній мережі Facebоok. 

 

Педагогічним колективом проводилась значна робота щодо інтеграції суспільного і 

родинного виховання. Батьки вихованців активно залучались до освітнього процесу в 

дошкільному закладі. Для батьків було організовано перегляд різних форм роботи з дітьми за 

темами: 

- дні відкритих дверей;  

- спільні толоки разом з батьками: «Осінній ярмарок-розпродаж», фарбування ігрових 

майданчиків, облаштування квітників, городів; 

-  підсумкові заняття в присутності батьків; 

В закладі діяв: 

- консультативний пункт для батьків дітей раннього віку «Разом з мамою» (два рази на 

тиждень: вівторок,четвер). 

- Консультативний пункт для батьків дітей старшого дошкільного віку 6-7 років, які не 

відвідують заклад дошкільної освіти. 

Використовувався сайт центру розвитку дитини «Калинка» як джерело інформації для 

батьків навчального методичного та виховного характеру. 

Залучалися батьки до участі у святах, розвагах, в організації та проведенні оглядів конкурсів, 

виставок, акцій, а саме:  

- виставках:  «Осінній вернісаж», «Створення фото зони «Резиденція Діда Мороза»;    

- постійно діючих конкурсах малюнків «Світ очима дитини»;  

Педагогам закладу необхідно більше уваги приділяти   здійсненню освітнього впливу на 

розвиток дітей та взаємодію з дітьми та їхніми батьками в зручний спосіб- впровадженням 

дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах , ZOOM,  мобільних 

додатках Messenger, Viber, Facebook. 

Завдання на наступний навчальний рік: 

1. Продовжити  роботу по впровадженню проєкту «Сприяння освіті» за Програмою 

«Безмежний світ з ЛЕГО» - навчання через гру» .Розвивати  математичну компетенцію  дітей 

дошкільного віку шляхом упровадженняінноваційної технологіїLEGOFundation. 

 

2.Продовжити  розширювати форми, види та зміст співпраці з родинами, шляхом 

впровадження дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах :ZOOM , 

мобільних додаткахMessenger, Viber, Facebook. 

 

3. Створити сучасний освітній  простір, сприятливий  для гармонійного розвитку особистості 

дошкільника, як гаранту готовності до Нової української школи. 

 

4. Виховувати здорову дитину в сучасних умовах, шляхом упровадження теорії та методики 

валеологічної освіти. 

Шляхи реалізації завдань: 

- Інтегрований підхід до освітньо – виховного процесу 

- Використання інноваційних та освітніх  технологій; 

- Взаємодія з батьками; 

- компетентнісний та діяльнісний  підхід під час освітнього процесу 

- Блочно-тематична організація освітнього процессу на засадах інтеграції. 

 

Директор  

ЦРД "Калинка"                                                                               Т.СЕРГІЄНКО  


