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І.1.Пояснювальна записка 

Центр розвитку дитини «Калинка» Охтирської міської ради Сумської області (далі – 

центр розвитку дитини) є дошкільним навчальним закладом комбінованого типу для дітей 

віком від одного до шести (семи) років. Дошкільний навчальний заклад загального 

розвитку засновано у 1994 році та перейменовано у центр розвитку дитини у 2014 році. 

Центр розвитку дитини забезпечує догляд за дітьми, розвиток, виховання і навчання 

відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, схваленого рішенням Колегії 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 04.05.2012, протокол № 5/2-2 та 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

22.05.2012 № 615. 

Юридична адреса центру розвитку дитини «Калинка» Охтирської міської ради 

Сумської області: 42700, Сумська область, м. Охтирка, пров. Друкарський 6, телефон 

(05446) 2-30-26, е-mail: zrd.kalinka.2017@gmail.com 

Центр розвитку дитини у своїй діяльності керується: 

- Конституцією України, 

 Законами України: 

-  «Про освіту»( оновлена редакція  від 16.01 2020); 

- «Про дошкільну освіту» ( оновлена редакція від 16.07.2019); 

-      « Про охорону дитинства» ( редакція від 09.08.2019); 

- «Про місцеве самоврядування в Україні» ( редакція від 01.03.2020); 

- «Конвенцією про права дитини ( редакція ( редакція від 20.11.2014); 

-  «Базовим компонентом дошкільної освіти»; 

- «Концепцією національного патріотичного виховання» (редакція від 

29.07.2019). 

- Іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету 

Міністрів, наказами МОН України, інших центральних органів виконавчої 

влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, Положенням про центр розвитку дитини та власним Статутом, 

затвердженим рішенням сесії Охтирської міської ради VII скликання від 

23.03.2017 № 669-МР.  

Свою діяльність заклад здійснює на українській мові. 

 

Попередня державна атестація була проведена у листопаді 2015 року. Заклад 

визнано атестованим за рівнем впровадження дошкільної освіти .  

Власна площа території закладу становить – 1,1641 га. Наявний державний акт на 

право постійного користування земельною ділянкою ЯЯ № 9282748 від 15.03.2007. 

 

І.2. Аналіз управлінської  роботи. 

  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 

mailto:zrd.kalinka.2017@gmail.com
http://osvita.ua/legislation/law/2227
http://osvita.ua/legislation/law/2231
http://osvita.ua/legislation/law/2234
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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: 

- Програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» (авт. О.Л.Кононко;  

О.П.Аксьонова;А.М.Аніщук; Л.В.Артемова) 

Парціальні програми: 

- «Дитина у світі дорожнього руху», програма з формування основ безпечної 

поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. – Тимовський О.А., 

Репік І.А.); - 

- «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки 

життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.);  

-  «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному 

навчальному закладі(авт.: Березіна О. М.,Гніровська О.З.,ЛинникТ. А.);  

-  «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та 

дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.). 

- Дитяча хореографія. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років. 

Навчально – методичний посібник (авт. Шевчук А.С) (хореографи закладу) 

- Мудрі шахи.Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого 

дошкільного віку гри в шахи (авт. кол.: Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко 

Л.Ю.) (для проведення гурткової роботи в групі компенсую чого типу з вадами 

опорно-рухового апарату) 

- Цікаві шашки. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого 

дошкільного віку гри в шашки (авт. кол.: Семизорова В.В., Романюк О.В., Дульська 

Г.П.) (для проведення гурткової роботи в групі компенсуючого типу з вадами 

мовленнєвого розвитку). 

- Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний 

світ гри з LEGO (авт. Рома О.Ю. – керівник «Сприяння освіті», the LEGO 

Foundation/ 

- Акватеатр. Програма адаптації дітей раннього та дошкільного віу до водного 

середовища і навчання плавння (авт.Єфименко М.М., Лит’яков М.В.) 

      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». 



 5 

 

                             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 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 

25

12 Повна вища

Неповна вища

3
12

62

14
1

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

"спеціаліст"

мають тарифний  розряд

"вихователь-методист"
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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. 

 

І.3.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. 

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_ 
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- 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) 

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. 
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- 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» 

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. 

 

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: 
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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. 

Робота закладу за  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» \ 



 10 

 

       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 
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методична література, публікації періодичних видань.  Матеріали узагальнені, в натупному 

навчальному році будуть використовуватися вроботі. 

І.4.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. 

І.6.Аналіз результатів корекційної роботи 

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

Катречко І.М., вихователі: Левіна М.Ю., Сергієнко Н.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); 
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- 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. 

1.7. 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 
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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. 

 

І.8.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%) 
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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 

І.9. Аналіз результатів медико - профілактичних заходів  

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  
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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 

 

 

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.  
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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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

І.9.  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»;    

96%

80%

91%

99% 98%
96%

100%

90%

98% 94%

78%

52%

81%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100% М’ясо

Риба

Олія

Масло вершкове

Молоко

Сир кисломолочний

Сир твердий

Яйця

Цукор

Картопля

Овочі свіжі

Фрукти

Соки



 18 

 

- 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. 

. 

 

 

І.10. Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності 
 

Фінансовий звіт по зміцненню матеріально-технічної бази  

ЦРД «Калинка 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 
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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  

 

 

Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків  

у роботі центру розвитку дитини  у 2019/2020 н.р. 

 
В ході виконання  плану роботи  центром розвитку дитини  в 2019/20120 н.р. були досягнуті 

поставлені  завдання. 

Проте в організації освітньо-виховного процесу залишаються нерозв'язанимипроблеми: 

- більше уваги приділяти створенню мобільного ігрового середовища за принципом 

«Стіни, стеля і підлога, які говорять» для гармонійного розвитку дошкільника. 

- здійснювати освітній вплив на розвиток дітей та взаємодіяти з дітьми та їхніми 

батьками в зручний спосіб онлайн – комунікацій у закритій групі. 

- намагатися вибудувати певну ситему роботи педагогічного супроводу та діяльності 

з дітьми онлайн. 

- впроваджуючи інноваційну технологію «Навчання через гру» вихователям усіх 

вікових груп необхідно відпрацювати системність у плануванні даного 

підходу,удосконалити  роботу  щодо формування  математичної компетенцій дітей 

дошкільного віку шляхом упровадження інноваційної технології LEGOFundation 

 

- педагогам закладу більше уваги приділяти завданням та структурі валеологічної 

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

виховання у дітей навичок здорового способу життя 

 

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних 

вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою у 2020/2021 

навчальному році такі завдання: 
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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. 

  

 

Художньо-естетичний напрямок у реалізації завдань Базового 

компоненту дошкільної освіти (нова редакція) та Програми розвитку 

дитини від народження до шести років «Я у Світі»  

 

 

 
 

Формувати творчу особистість дошкільників шляхом здійснення 

побудови освітнього процесу з позицій особистісно орієнтованого підходу. 

 

 
 

Продовжувати  роботу над проєктом «Сприяння освіті» за Програмою «Безмежний світ з 

ЛЕГО» - навчання через гру, а саме організацію освітнього процесу у формі різних 

педагогічних ігор з чітко поставленою метою та відповідними завданнями, що 

характеризується активною навчально – пізнавальною та виховною спрямованістю.  
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№ Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 

виконавець 

Інформ. 

забезпече

ння 

Приміт 

ка 

1 2 3 4 5 6 

3.1 Підвищення педагогічної майстерності: 

1.  Підвищити професійний рівень 

педагогічних працівників шляхом 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації 

впродож 

року 

директор 

вихователь- 

методист 

перспект. 

план 

підвищення 

кваліфікац. 

та 

проведенн 

атестації 

пед.прац. 

 

2. Провести атестацію педагогічних 

працівників: 

- Заліська Т.Г. 

- Ісаєва Т.М. 

- Кравченко Т.В. 

- Купченко О.М. 

- Лаврушко Л.А. 

- Цибулько Н.В.  

- Шевченко А.О. 

- Юрко Н.О. 

До 

25.03.21 

атестаційна 

комісія 

перспект. 

план 

підвищення 

кваліфікац. 

та 

проведенн 

атестації 

пед.прац. 

 

3. Підвищити професійну 

кваліфікацію педагогічних 

працівників шляхом навчання у 

вищих навчальних закладах без 

відриву від виробництва. Надавати 

консультативну допомогу 

Створити умови для виконання 

курсових завдань педагогами ЦРД. 

впродож 

року 

директор 

вихователь-

методист 

матеріали  

3.2 Самоосвіта     

1. Продовжити роботу педагогічних 

працівників з питань самоосвіти та 

узагальнити матеріали напрацювань 

Проводити обговорення фахових 

періодичних видань з 

питаньсамоосвіти 

впродож 

року 

вихователь- 

методист 

додаток  

2. Провести індивідуальні співбесіди-

консультації щодо визначення тем 

самоосвіти та пріоритетних 

напрямків роботи на поточний 

навчальний рік 

впродож 

року 

вихователь- 

методист 

матеріали  

3. Складати індивідуальні плани 

самоосвіти, передбачаючи взаємне 

відвідування занять та режимних 
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процесів із подальшим 

обговоренням. 

4. Провести семінар в формі 

“Круглого столу” (обмін думками з 

питань самоосвіти) 

    

5. Організовувати участь у міських 

методоб’єднаннях міроприємствах, 

оглядах, конкурсах дошкільної 

освіти 

впродож 

року 

вихователь- 

методист 

графік  

6. Залучати педагогів через міні 

майстри-класи, безкоштовні 

вебінари 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); 

-матеріалів всеукраїнських 

конкурсів освітнього порталу 

«Педагогічна преса» 

(http://nz.pedpresa.com.ua/competition

s/ ); 

- корисних додатків порталу освітян 

України «Педрада» 

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

Проводити навчання щодо 

створення онлайн – занять з метою 

здійснення дистанційної роботи з 

вихованцями закладу. 

один раз 

на місяць 

вихователь - 

методист 

  

7. Дистанційне навчання. З 
метою самоосвіти, підвищення 

теоретичного та фахового рівня 

опрацювати матеріали доробку 

«Портфоліо вихователя дитячого 

садка. Педагогічне кредо 

вихователя» (за матеріалами 

порталу «Педрада») 

http://leleka.rv.ua/index.php?m=con

tent&d=view&cid=1177 

впродовж 

року 

педагоги  

закладу 

плани по 

самоосвіті 

 

3.3. Педагогічні ради: 

 

1. Тема: «Оптимізація 

освітнього процесу 
у новому навчальному році.» 
•Про затвердження складу 

педагогічної ради, вибори 

секретаря педагогічної ради. 
•Про виконання рішень 

попередньої педради.  

28.08.20 директор 

вихователь-

методист 

педагоги закладу 

 

протокол, 

матеріали 

до 

педради 

 

http://jmil.com.ua/ejmil
https://www.pedrada.com.ua/
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1177
http://leleka.rv.ua/index.php?m=content&d=view&cid=1177
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•Про підведення підсумків літньої 

оздоровчої кампанії та основні 

педагогічні проблеми і завдання 

на новий навчальний рік.  

•Про обговорення та 

затвердження річного плану 

роботи ЦРД. 

•Прозатвердження: 

- освітніх програм, програм 

роботи гуртківта розкладу 

орієнтовного тижневого розподілу 

занять у новому навчальному 

році; 

- форми планування освітньої 

роботи з дошкільниками; 

- перспективного плану 

підвищення кваліфікації та 

атестації педагогічних 

працівників; 

- індивідуальних проблемних 

тем самоосвіти на поточний 

навчальний рік. 

• Про зміст листа  та 

інструктивно методичних 

рекомендацій МОН України 

від від 30.07.2020 №1/9 - 

411щодо організації діяльності 

закладів дошкільної освіти у 

2020/2021 навчальному році» 

• Про перелік, методичної 

літератури, інтернет - публікацій з 

питань організації освітнього 

процесу в дошкільному 

закладі.(Лист МОН України від 

20.07.2020 №1/9-394 «Про 

переліки навчальної літератури, 

програм рекомендованої 

Міністерством освіти і науки 

України для використання у 

закладах освіти у 2020/2021 

навчальному році».) 

•Про презентацію, 

затвердження освітніх програм 

(додаткових комплексних, 

парціальних) для використання 

внавчально-виховній роботі у 

2020/2021 н.р. 

• Про обговорення і схвалення 

Плану роботи з опорним 

закладом «охтирська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» з урахуванням 

рекомендацій щодо 
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забезпечення наступності в 

умовах впровадження нового 

Державного стандарту 

початкової освіти та 

модернізації форм і змісту 

роботи відповідно до 

Концепції НУШ 

•Прообговорення та схвалення 

планів роботи: практичного 

психолога,соціального 

педагога вчителя -логопеда, 

планів та графіків роботи 

керівників гуртків на 2020/2021 

навчальний рік. 

•Про обговорення і 

затвердження проведення 

методичного дня. 

 

2. Тема: « Предметно – 

розвивальне середовище, як 

компонент освітнього простору» 

(форма проведення – інтерактивна 

гра) 

•Провиконання рішень 

попередньої педагогічної ради. 

• Про важливість створення 

мобільного сучасного освітнього 

простору для забезпечення 

особистісного зростання кожної 

дитини. 

• Прорезультати комплексного 

вивчення щодо наповнення 

предметно – розвивального 

середовища в усіх вікових груп. 

• Про  моделювання предметно – 

просторового розвивального  

середовища щодо повноцінної 

освітньої роботи з вихованцями 

під час режимних процесів у 

різних видах організованої та 

самостійної діяльності як  у 

груповій кімнаті так і на ігровому 

майданчику. 

• Про презентацію облаштування 

цікавих та функціональних 

осередків. 

•Про структуру підготовки 

предметно – ігрового середовища 

груп старшого дошкільного віку. 

 

08.12.20 директор 

вихователь-

методист, 

педагоги, 

психолог 

протокол, 

матеріали 

до 

педради, 

довідка 
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3. Тема: «Виховання здорової 

дитини в сучасних умовах 

•Про виконання рішень 

попередньої педради.  

•Про основні завдання та 

структурувалеологічної освіти. 

• Про систему педагогічного 

впливу на процес виховання у 

дітей навичок здорового способу 

життя. 

•Про аналітичний аналіз 

відвідування та захворювання 

дошкільників 

•Про стан фізичного виховання в 

закладі. (Обмін досвідом) 

• Про результати тематичного 

контролю з проблеми: 

«Валеологічне виховання та 

активний відпочинок 

дошкільників. (Довідка)  

•Про аналіз анкетування педагогів 

з даної проблеми  

•Про формування валеологічного 

світогляду у дітей дошкільного 

віку. 

•Про  підвищення рівня 

педагогічної культури батьків 

щодо формування здорового 

способу життя дітей дошкільного 

віку. 

 

18.02.21 директор 

вихователь-

методист, 

педагоги закладу 

протокол, 

матеріали 

до 

педради, 

довідка 

 

 

4. Тема: «Про результативність 

освітньої роботи з 

дошкільниками» 

• Про виконання 

рішеньпопередньої педагогічної 

ради (інформація ). 

•Про виконання річного плану (в 

роботі з дітьми, батьками, 

педагогами) . 

•Про стан соціально  - 

психологічної та емоційно - 

вольової готовності старших 

дошкільників до навчання в школі 

та рекомендації щодо усунення 

26.05.20  

директор 

вихователь-

методист, 

педагоги  

закладу 

 

протокол, 

матеріали 

до 

педради 
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недоліків у виховній роботі. 

•Про результативністьроботи 

творчих та інііціативних  груп, 

гурткової роботи 

•Про результати моніторингу 

сформованості основних рухів у 

дітей. 

•Про результати педагогічної 

діагностики щодо показників 

життєвої компетентності 

(результати моніторингу). 

•Про участь педагогів методичній 

роботі закладу (результати 

моніторингу). 

•Про зміст проєкту плану роботи 

ЦРД на літній оздоровчий  період, 

внесення змін та корективів. 

3.3. Педгодини:     

1. 

 

Працюємо в умовах адаптативного 

карантину: кілька важливих кроків 

щоб захистити себе і інших від 

зараження корона вірусною 

інфекцією 

08.09.20 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин, 

матеріали 

 

2. STREAM – освіта: розвиваємо 

критичне мислення дошкільнят 

13.10.20 

 

 

вихователь- 

методист 

 

 

книга 

обліку 

педгодин, 

матеріали 

 

3. Організація предметного 

середовища для мовленнєвого та 

математичного розвитку 

дошкільників 

10.11.20 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин, 

матеріали 

 

4. LEGOконструювання , як засіб 

формування сенсорно - 

пізнавальної сфери дітей 

24.12.20 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин, 

матеріали 

 

5. Здоров’я -  важлива умова теорії і 

методики валеологічної освіти 

14.01.21 вихователь-

методист 

книга 

обліку  

 

педгодин, 

матеріали 

 

6. Система педагогічного впливу на 

процес виховання у дітей навичок 

здорового способу життя 

18.02.21 директор, 

вихователь- 

методист 

 

книга 

обліку 

педгодин, 

матеріали  

 

7. Професійні можливості сповна. 17.03.21 вихователь- книга  
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Творчий звіт вихователів «Я – 

атестуюсь» 

методист обліку 

педгодин, 

матеріали 

8. Розвиток сенсорних здібностей 

дошкільників в процесі 

конструктивної діяльності. 

14.04.21 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин, 
інформація 

 

9. Створення фундаменту успішності 

дитини в умовах Нової української 

школи: оцінка досягнень дітей в 

контексті програми «Я у Світі». 

 

12.05.21 директор, 

вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин, 
інформація 

 

3.4. Семінари-практикуми:     

1. Семінар-практикум : 

«Моделювання освітнього 

предметно – розвивального 

середовища  в центрі розвитку 

дитини  в умовах досягнення 

якості дошкільної освіти» 

 

27.10.20 вихователь-

методист 

матеріали 

семінару 

 

2. Засідання педагогічного клубу 

«Майстерня успіху»  з проблеми: 

«Портрет сучасного вихователя» 

 

17.12.20 

 

вихователь-

методист 

матеріали 

семінару 

 

3. Семінар – практикум: «Як навчати 

дітей розв’язувати арифметичні 

задачі 

 

15.01.21 

вихователь - 

методист 

 

матеріали 

семінару 

 

3.5. Консультації 

 

    

1. Дотримання культурно – 

гігієнічних навичок, соціальної 

дистанції : граючись- навчаємо  

10.09.20 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

2. Дистанційна робота педагога: 9 

порад для самореалізації. Якою 

має бути онлайн зустріч, як форма 

спілкування вихователів, дітей та 

батьків. 

    

3. Вимоги до ігрового предметно – 

розвивального середовища – 

сучасні підходи 

22.10.20 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

4. Мовленнєве середовище - перший 

і найважливіший компонент 

успішного розвитку дитини 

05.11.20 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

5. Завдання і структура валеологічної 

освіти 

19.11.20 

 

вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

6. Квест – технологія: гра, пошук, 17.12.20 вихователь- книга  
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дослідження методист консульта

цій, 

матеріали 

7. 

 

 

Емоційні порушення у дітей. 

Пріорітети командної  роботи. 

23.01.21 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

8.  Результативність  роботи з 

охорони життя і безпеки життєді-

яльності дошкільників. 

 

19.03.21 вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

9. Система педагогічного впливу на 

процес виховання у дітей навичок 

здорового способу життя 

23.04.21 вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

10. Готуємося до літнього 

оздоровчого періоду: що робить 

вихователь 

24.05.21 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

 Для вихователів груп раннього 

віку: 

    

11.  

Алгоритм успішної адаптації 

 

- Вередування малюків:розбещеність 

- чи відстоювання свого вибору. 

 

17.09.20 

 

 

23.01.21 

вихователь-

методист 

 

 

 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

 

12 Для вихователів груп 

молодшого  дошкільного віку:  

Новий формат перших      

батьківських зборів 

13.11.20 вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

13. Для вихователів груп середнього  

дошкільного віку:  

Творчо спрямована особистість 

народжується в грі 

19.02.21 вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

14 Для вихователів груп старшого 

дошкільного віку: 

Водний бізіборд –лабораторія для 

дослідницької діяльності 

 

 

 

20.03.21 

 

вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

15. Для музичних керівників: 

Музика для наймолодших – 

співаночки – руханки для дітей 

раннього віку 

16.04.21 

 

 

 

вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

16. Для інструктора фізкультури: 

- Діагностика фізичного розвитку 

дошкільнят 

 

06.05.21 

 

 

вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

17. Для вихователів груп 23.01.20 вихователь- книга  
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компенсуючого типу: 

 

-  Дитячі страхи: виявляємо, 

вивчаємо долаємо 

методист консульта

цій, 

матеріали 

3.6. Колективні перегляди 

 

1. До педради №2 

Використання природного 

розвивального середовища в 

організації життєдіяльності дітей 

 

 

15.11.20 

 

 

вихователі  

усіх вікових 

груп 

 

конспекти 

форм 

роботи 

 

2. До педради №3 

Активний відпочинок дитини 

11.02.21-  

21.02.21 

 

 

. 

 

 

конспекти 

 

3. Контрольні заняття з різних 

розділів програми (відео – онлайн 

для батьків) 

Раз у 

квартал 

Вихователі усіх 

вікових груп 

аналіз на 

педгодині 

 

4. Участь педагогів, що атестуються в 

«Декаді педагогічних інновацій» 

січень    

3.7. Тематичні тижні 

1. Кольоровий тиждень  05-09 

жовтня 

вихователі усіх 

вікових груп 

план  

2. Тиждень математики 09- 13 

листопада 

 

вихователі усіх 

вікових груп 

інформація 

 

заходи,  

 

3. Тиждень української мови (21.02. – 

Міжнародний день рідної мови) 

18-22 

лютого 

вихователі груп 

молодшого  та 

старшого 

дошкільного 

віку 

заходи, 

інформація 
 

4. «День вишиванки» 19.05.21 педагоги закладу, 

батьки, діти 

заходи 

інформація 

 

5. Тиждень: «Безпеки життєдіяльності 

дітей» 

 

12-16.10.20 

9-13.02.21 

05-08.05.21 

вихователі усіх 

вікових груп  

заходи, 

інформація 

 

3.8. Огляди, конкурси, виставки 

 
1. Огляд готовності груп до нового 

навчального року. 

 

 

1.09 – 

15.09.20 

вихователі усіх 

вікових груп, 

адміністрація 

закладу 

положення, 

інформація 

 

2. Огляд – конкурс:» Сучасні – 

мобільні ігрові осередки 

19.10.20 вихователі усіх 

вікових груп, 

музичні 

керівники 

положення 

інформація 

 

3. Огляд – конкурс облаштування 

буккросингу у дитячому садку 

(обмін книжками) 

 

    

4.. Огляд – конкурс:» 

Валеологічнийкуточок в груповій 

кімнаті 

21.01.21 вихователі усіх 

вікових груп, 

музичні 

керівники 

положення 

інформація 
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5. “Мій педагогічний досвід!” 

(виставка узагальнених матеріалів, 

педагогів, що атестуються).  

05.03.21 педагоги, що 

атестуються 

інформація  

3.9. Творчі групи: 

 

    

1. Ініціативна група: планування 

форм роботи з трудової діяльності 

в групах дошкільного віку на 

навчальний рік та літній 

оздоровчий період 
 

вересень-

січень 

вихователь- 

методист, 

ініціативна група 

план 

напрацю-

вання 

 

2. Творча група: перспективне 

планування занять з логіко – 

математичного розвитку на всі 

вікові групи відповідно  до тем 

блоку. 

впродовж 

року 

вихователь- 

методист, 

творча 

лабораторія 

план 

напрацю-

вання 

 

3. Продовжувати роботу засідання 

клубу молодих вихователів 

«Паросток» 

вересень 

листопад 

 

лютий 

квітень 

вихователь-

методист, 

 психолог, 

вихователі-

наставники 

молоді 

спеціалісти 

план  

3.11 Психолого-педагогічний 

консиліум 

.    

1 Розвиток творчих здібностей дітей 

дошкільного віку. 

вересень практичний 

психолог 

вихователь-

методист 

спеціалісти 

Банк даних 

здібних та 

обдаровани

х дітей 

 

2. Адаптація дитини до дошкільного 

навчального закладу(ранній вік) 

грудень практичний 

психолог  

протокол 

матеріали 

 

3. Психолого-педагогічні параметри 

визначення готовності дитини до 

вступу в школу 

квітень практичний 

психолог , 

вихователь-

методист, 

вихователі груп 

старшого 

дошкільного 

віку, завуч 

школи, вчителі 

протокол 

матеріали 

 

3.12 Вивчення, узагальнення, 

поширення передового 

педагогічного досвіду 

    

1. Моделюлювати  педагогічний 

досвід  щодо  використання 

комп’ютерних розвивальних 

дидактичних ігор в освітній 

діяльності дошкільників. 

постійно вихователь- 

методист 

картотека  

2 Вивчити досвід роботи 

Петрук К.В. по використанню 

LEGO-технологій в пізнавальній 

впродовж 

року 
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діяльності дошкільників 

3. Узагальнити досвід роботи Левіної 

Марини Юріївни по темі 

«Автоматизація приголосних 

звуків у дітей з фонетико –

фонематичним порушенням 

мовлення та загальним  

недорозвиненням мовлення 

впродовж 

року 

вихователь - 

методист 

план  

4. Поширитидосвід роботи  

Задорожної Н.М.по впровадженню 

інноваційних технологій у фізично – 

руховій діяльності: 

 

 

впродовж 

року 

вихователь- 

методист, 

директор  

матеріали, 

конспекти 

занять 

план 

відеоролик 

 

5. 

 

Вивчити систему роботи 

педагогів, що атестуються та 

провести творчі звіти: 
-  

впродовж 

року 

атестаційна 

комісія 

книга 

контролю 

 

3.13 Інноваційна діяльність:     

1. Поповнити рубрику «Банк 

новітніх технологій» 

до 20.03.16 вихователь- 

методист 

матеріали, 

картотека 

карток 

 

2. Ознайомити педагогів закладу з 

змістом освітніх технологій: 
- STREAM  - освіта 

- «Дошкільнятам про сталий 

розвиток»; 

впродовж 

року 

вихователь - 

методист 

матеріали, 

картотека 

карток 

 

3. Продовжити роботу по 

впровадженню проєкту «Сприяння 

освіті» за Програмою «Безмежний 

світ з ЛЕГО» - навчання через 

гру» 

впродовж 

року 

вихователь – 

методист 

вихователі усіх 

вікових гуп 

матеріали 

ігор, вправ, 

завдань, 

перпективне 

планування 

відповідно 

до тем блоку 

 

4.  Продовжувати впроваджувати 

освітню технологію Г. Чепурного 

«Мнемотехніка» 

впродовж 

року 

вихователі груп 

компенсуючого 

типу: звадами 

опорно- 

рухового 

апарату 

Назарчук 

Л.С.;Нечасікова 

Я.В., 

вихователь 

групи мол.д.в.  

матеріали, 

конспекти 

занять 

 

5. Продовжувати впроваджувати 

освітню методику В.Воскобовича  

по розвитку у дітей дрібної 

моторики, просторового уявлення, 

фантазії, логіки та навичок лічби. 

впродовж 

року 

вихователі 

групи  

«Віночок» 

середній 

дошкільний вік, 

Михайленко 

конспекти 

занять, 

матеріали 
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І.П., 

Замкова М.С. 

5. Продовжувати впроваджувати 

застосування коректурних таблиць 

для розвитку пізнавальної 

діяльності дітей за методикою 

Н.Гавриш, О.Безсонової  

впродовж 

року 

 

 

 

усі вікові групи коректурні 

таблиці, 

матеріали 

 

8. Продовжувати впроваджувати 

інноваційну технологію «степ – 

аеробіка», «фітболгімнастика» 

впродовж 

року 

інструктор з 

фізкультури 

Задорожна 

Н.М.,  

 

матеріали 

конспекти 

занять 

 

9. Розпочати роботу по 

впровадженню  програм 

екологічної та  економічної освіти 

дошкільників: ( «Дошкільникам 

про сталий розвиток») 

впродовж 

року 

групи старшого 

дошкільного 

віку 

матеріали, 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

виконавець 

Інформ. 

забезпечен

ня 

Приміт 

ка 

1. Вивчитинормативно – правові 

документи, які регламентують 

роботу закладів дошкільної 

освіти в умовах адаптативного 

карантину 

вересень вихователь- 

методист  

матеріали  

2. Розробити раціональний режим 

дня та графік проведення занять 

відповідно до гранично 

допустимого навантаження на 

дитину для кожної вікової групи 

на новий навчальний рік за 

Програмою  «Яу Світі» 

 

до 02.09.19 

вихователь- 

методист  

 

матеріали  

4. Підготувати проєкти наказів:  

- «Про організацію методичної 

роботи у ЦРД «Калинка»;  

- «Про організацію гурткової 

роботи»; 

- «Про організацію наставництва 

ЦРД «Калинка»; 

- «Про проведення Тижнів 

безпеки життєдіяльності дітей»; 

- «Про стан дотримання 

педагогами інструкції про ділову 

документацію»; 

- «Про підготовку до 

педагогічних рад» 

- «Про результати комплексних 

та тематичних перевірок» 

 

вересень 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

 

вихователь- 

методист  

 

 

 

проєкти 

наказів 
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«Про присвоєння 

кваліфікаційних категорій» 

(встановлення тарифних 

розрядів), педагогічних звань»; 

- - «Про підготовку до літнього 

періоду»; 

- «Про призначення 

відповідального за ведення 

обліку дітей дошкільного віку, 

які проживають на закріпленій 

за ЦРД території 

обслуговування»; 

- «Про підсумки методичної 

роботи»; 

- «Про результати оглядів-

конкурсів». 

Розробити: 

- план заходів по проведенню 

місячників, декад, тематичних 

тижнів; 

- положення про огляди, 

конкурси, виставки; 

березень 

 

 

 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали 

5. Організувати роботу творчої та 

ініціативної  групи на 

систематизацію напрацьованих 

матеріалів 

до 1.09.21 

  

вихователь- 

методист  

  

7. Поповнити тематичні папки та 

систематизувати матеріали: 

- Предметно – розвиваюче 

середовище – осередок 

знайомства дитини з 

оточуючим. 

- Теорія та методика 

валеологічної освіти 

 

впродовж 

року 

творча група, 

вихователі, 

вихователь-

методист 

підбір 

матеріалів 
 

8. Підготувати методичні 

рекомендації: 

- математична 

компетенція 

дошкільниказасоба

ми інноваційної 

технології  

«Безмежний світ з 

ЛЕГО» - навчання 

через гру 
- Природне 

розвивальне 

середовище – одна з 

умов забезпечення 

ефективного 

розвитку 

впродовж 

року 

вихователь-

методист, 

 

підбір 

матеріалів 
 



 34 

 

дошкільників.. 

- Розвиток сенсорних 

здібностей 

дошкільників в 

процесі 

конструктивної 

діяльності 

11. Проводити інформаційно-

довідкову роботу по створенню 

каталогів пізнавальної, 

методичної літератури, 

журнальних та газетних статей 

впродовж 

року. 

вихователь-

методист 

 

матеріали  

12. Організувати залучення 

психологічної служби до участі 

у проведенні консультативної 

роботи, тренінгів, практикумів з 

питань дошкільної освіти 

впродовж 

року 

завідувач 

вихователь-

методист 

психолог, 

соціальний 

педагог 

матеріали   

13. Постійно обновляти та 

поповнювати  

електронну картотеку 

методичного кабінету 

впродовж 

року 

вихователь- 

методист 

творча група 

діловод 

матеріали 

картотеки 

 

14. Провести інвентарізацію 

методичного кабінетувідповідно 

до Типового положення про 

методичний кабінет; 

навчально- ігрових посібників та 

іграшок відповідно до Типового 

переліку обов’язкового 

обладнання навчально-наочних 

посібників та іграшок 

До 10.10.20 вихователь- 

методист 

матеріали 

 

 

15. Підготувати аналітичні довідки 

щодо результатів вивчення 

освітньо-виховного процесу 

впродовж 

року 

вихователь-

методист 

довідки 

до наказу 

 

16 Складати  індивідуальні  плани 

самоосвіти, передбачаючи 

взаємне відвідування фрагментів 

організованої життєдіяльності 

дітей з подальшим 

обговоренням. 

один раз на 

місяць 

вихователь-

методист 

  

17  Скласти графік 

взаємовідвідувань фрагментів 

організованої життєдіяльності 

дітей 

до 10.09.20 вихователь-

методист 
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№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Інформ 

забезпе

чення 

Приміт 

ка 

1 2 3 4 5 6 

5.1. Робота з кадрами 

 

1. Забезпечити охоплення 

дошкільною освітою дітей 

мікрорайону від 1-6 років: 

-продовжити роботу 

консультативного центру з 

питань виховання та розвитку 

дітей дошкільного віку п’яти 

років. Охоплення дошкільною 

освітою дітей п’ятого року життя; 

-продовжувати  роботу 

консультативного центру для 

батьків дітей раннього віку 

«Разом з мамою» 

впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

Вихователь-

методист, 

соціальний 

педагог, 

педагоги,  

 

 

 

 

 

інформ

ація, 

звіт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продовжувати прийматиучастіьу 

челенджах, оглядах – фестивалях 

за проєктом «Сприяння освіті»  - 

навчання через гру 

    

3. Продовжити роботу гуртків за 

інтересами відповідно до 

авторських програм та 

варіативної складової Програми 

розвитку дитини дошкільного 

віку «Я у Світі» 

- «Нотка» (гра на муз. 

інструментах) 

- «Маленькі піаністи»(гра на 

фортепіано) 

- «Умілі рученята»(орігамі, 

аплікація) 

-«Юні умільці»(робота з 

соломою)  

- «Дзвінкі голосочки»(співочий) 

- 

«Фітболгімнастика»(спортивний) 

- «Веселковий пензлик» 

(нетрадиційні методи малювання) 

- «ЛЕГО» 

(інтелектуальний) 

- Шашки»(група дітей старшого 

дошкільного віку»Колосок») 

- «Шахи»(група дітей старшого 

дошкільного віку «Дзвіночок») 

 

 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купченко О.М. 

 

Купченко О.М. 

 

Шевченко А.О. 

 

Кравченко Т. В. 

 

Жадан В.В. 

ЗадорожнаН.М. 

 

Юрко Н.О. 

. 

Серпівська О.І. 

 

Мачуліна Я.В. 

 

Петрук К.В. 

 

 

 

 

 

 

 

плани 

роботи 

гуртків 
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4. Проводити тематичні свята, 

виставки, конкурси, огляди ( в 

умовах адаптативного карантину 

кожна вікова група окремо) 

впродовж 

року 

муз керівник 

вч. малювання 

вихователі груп 

сценарії  

5. Організовувати звіти роботи 

гуртків 

2 рази на рік 

грудень 

квітень 

керівники 

гуртків 

матеріа

ли, звіт 

 

6. Провести соціальне анкетування з 

метою виявлення потреби 

населення в подальшому 

розвитку дошкільної освіти 

квітень соціальний 

педагог 

матеріа

ли, 

інформ

ація 

 

7. Організувати освітньо-виховну 

роботу канікул: осінні 5 

календарних днів, зимові 10 

календарних днів, 

весняні 10 календарних днів 

впродовж 

року 

вихователь-

методист 

заходи  

8. Організувати освітній процес 

відповідно до наказу МОНУ  про 

гранично допустиме 

навантаження на дитину в 

дошкільних навчальних закладах 

різних типів та форми власності, 

та враховуючи  інструктивно-

методичні рекомендації МОН 

України 

«Щодо організації діяльності 

закладів дошкільної освіти 

у 2020/2021 навчальному році» 

від30.07.2020 №1/9-411 

 

впродовж 

року 

вихователь-

методист 

орієнто

вний 

розклад 

занять 

на 

тижд. 

 

9. Здійснювати навчально-виховний 

процес шляхом блочно- 

тематичного принципу та 

проведенням різних типів та 

видів занять 

Для розвитку у дошкільнят 

активної пізнавальної діяльності 

використовувати сучасні 

комп’ютерні технології 

впродовж 

року 

вихователь-

методист 

перспек

тивне 

блочно- 

тематич

не 

планува

ння 

 

10. Провести інвентаризацію 

забезпеченості іграшками, 

ігровим, навчально- наочним 

обладнанням  відповідно до 

Типового переліку обов’язкового 

обладнання навчально- наочних 

посібників та іграшок в 

дошкільних навчальних закладах 

до 20.10.20 вихователь-

методист 

матеріа

ли 

інвента

ризації 

 

5.2. Робота з батьками 

 

1. Узгодити тематику групових 

батьківських зборів на нараді при 

до 10.09.20 вихователь-

методист 

матеріали  
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директору, видати наказ про 

проведення різноманітних форм 

роботи з батьками в онлайн – 

режимі. Матеріали батьківських 

зборів , консультацій, 

рекомендацій висвітлювати на 

САЙТІ закладу. 

2. Включити до планів роботи з 

родинами проведення 

консультацій – порад 

практичного психолога 

«Виховання без образ або що 

хвилює маленьку дитину» 

впродовж року вихователі 

усіх вікових 

груп 

матеріали  

3. Включити до тематики 

батьківських зборів питання 

формування сенсорно-

пізнавальної, мовленнєвої, 

соціально-комунікативної та 

здоров’язбережувальної 

компетенції дітей в сім’ї 

впродовж року вихователі 

усіх вікових 

груп 

матеріли  

4. Вихователям старших груп 

включити до тематики 

батьківських зборів питання щодо 

формування психологічної 

готовності дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в 

школі та обговорити з батьками 

Наказ МОН «Про затвердження 

Порядку зарахування, 

відрахування та переведення 

учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для 

здобуття повної загальної 

середньої освіти» 

впродовж року вихователі 

усіх вікових 

груп 

матеріали  

5. Надавати батькам інформацію 

про умови перебування дітей в 

ЗДО; історію, досягнення та 

традиції закладу через 

інформаційні стенди з 

фотоматеріалами, буклети, 

інтернет –сайт ЗДО, відкриті 

групи спільнот в соціальній 

мережі Facebоok, персональні 

блоги педагогів 

впродовж року вихователь-

методист 

матеріали  

6. Оновити рекламні буклети з 

інформацією про освітню 

діяльність групп та висвітлити 

матеріали через соціальну мережу 

в групах Вайбер 

до 1.10.20 вихователі 

усіх вікових 

груп 

буклети  

7. Оформляти  консультативні 

матеріали для батьків відповідно 

до річних завдань із основних 

щомісячно вихователі 

усіх вікових 

груп 

матеріали  
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напрямів роботи закладу 

9. 1.Загальні батьківські збори( 

онлайн) 

«Основні напрямки роботи 

центру розвитку дитини  на 2020-

2021 н.р.; 

 

2.Звіт директора про свою 

діяльність у 2020-

2021навчальному році перед 

педагогічним колективом та 

батьківською громадою 

 

27.11.20 

 

 

 

 

 

5.07.21 

Директор матеріали 

зборів, 

протоколи 

 

 

11. Групові батьківські збори: 

Ранній вік: 

Тема:«Сім’я та дитячий садок: 

виховуємо дитину разом 

•  Адаптація дитини до дитячого 

садка. (Психологічний порадник)  

• Спільна робота вихователя та 

сім’ї з формування життєвої 

компетенції малюків у світлі 

вимог програми «Я у Світі». 

Показники життєвої компетенції 

малюка. 

•  Відео-екскурсія-огляд 

освітнього простору для малюків 

у ЗДО. 

• Вибори активу  батьківської 

громадкості групи. 

Тема:.»Виховуємо добротою» 

•  Мовленнєвий розвиток дітей 

раннього віку. (Педагогічний 

порадник для батьків)  

• Національно-патріотичне  вихо-

вання дітей раннього віку. 

• Відео-експрес-огляд 

національного куточка для 

малюків та групових міні-музеїв. 

Тема: «Роль сенсорики у 

розвитку дітей раннього віку» 

• Розвиток  логіко – математичної 

компетенції засобами сенсорики 

• Інструктаж батькам з БЖД на 

весняно – літній період 

 

Молодший дошкільний вік  

Тема:«Становлення 

особистості молодшого 

дошкільника» 

• Вікові особливості молодших 

1 раз у квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі 

усіх вікових 

груп 

психолог 

соціальний 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали 

зборів, 

протоколи 
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дошкільників. (Пам’ятка для 

батьків) 

• Завдання виховання та 

навчання дітей у світлі вимог 

програми «Я у Світі». 

(Обговорення в «загальному 

колі») 

• Створення безпечних 

психологіч-них умов зростання 

дитини. (Психологічний порадник 

для батьків) 

• Вибори активу  батьківської 

громадкості групи. 

 

Тема:»Чи знаєте ви свою 

дитину?» 

• Криза трьох років. (Аналіз 

педагогічних ситуацій) 

• Особливості молодших 

дошкільників (Порадник для 

батьків). 

• формування здорового 

способу життя дітей дошкільного 

віку. 

• Відео-експрес-огляд 

спортивного куточка для 

дошкільників та групових міні-

доріжок здоров’я. 

Тема: «Роль сенсорики у 

розвитку дітей раннього віку» 

• Розвиток  логіко – математичної 

компетенції засобами сенсорики 

• Інструктаж батькам з БЖД на 

весняно – літній період 

 

Середній дошкільний вік  

• Тема. «.Роль родини у вихованні 

дитини» 

• Завдання виховання та 

навчання дітей у світлі вимог 

програми «Я у Світі». 

• Невротичні розлади 

дошкільників у контексті 

сімейного та суспільного 

виховання. (Дистанційне 

навчання батьків,психологічний 

порадник). 

• Вибори активу батьківської 

громадкості. 

•  
Тема: «Патріотизм плекається 
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в родині» 

• Завдання національно-

патріотич-ного виховання  

дошкільників у світлі вимог 

БКДО та програми. 

• Анкетування батьків 

«Громадянське виховання 

дошкільників».  

• Експрес-огляд національного 

куточка для дошкільників та 

групових міні-музеїв. 

Тема: «Вимоги до підбору та 

використання іграшок, інших 

предметів і матеріалів для 

сенсорного розвитку 

дошкільників» 

• Значення ЛЕГО – конструктора 

для сенсорного розвитку дитини 

• Інструктаж батькам з БЖД на 

весняно – літній період 

 

Старший дошкільний вік 

Тема:«Створення фундаменту 

успішності дитини в умовах 

освітньої реформи «Нова 

українська школа» 

• Державні стандарти 

дошкільної освіти: вимоги часу в 

умовах освітньої реформи «Нова 

українська школа». (Обговорення) 

• Соціально-комунікативна 

компетенція дошкільників: 

сутність та основні складові. 

(Обмін думками, психологічний 

порадник для батьків) 

• Буккросинг у дитячому садку 

(обмін книжками) 

• Вибори активу батькывськоъ 

громадкосты в групы. 

Тема: . «Родинне виховання за 

спадщиною В. Сухомлинського» 

•  Основи формування 

національної самосвідомості 

дошкільників за спадщиною В. 

Сухомлинського. 

• Анкетування батьків «Патріо-

тичне виховання дошкільників». 

• Відео- експрес-огляд виставки 

дитячих малюнків та оберегів під 

девізом: «Оберіг для тих, хто 

береже нас». 
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• Відео-експрес-огляд 

національного куточка для 

дошкільників та групових міні-

музеїв. 

Тема: «Сім’я – берегиня 

здоров’я» 

•Підвищення рівня педагогічної 

культури батьків щодо формування 

здорового способу життя дітей 

дошкільного віку. 

•Інструктаж батькам з БЖД на 

весняно – літній період 
 

 

12. Проведення наочної пропаганди 

через: 

• поновлення матеріалів 

батьківських куточків; 

• поновлення матеріалів 

куточків здоров’я; 

• поновлення матеріалів санбю-

летенів; 

• поновлення матеріалів куточка 

практичного психолога; 

• поновлення матеріалів куточка 

«Чарівний світ музики»; 

• виставки бібліотечки для 

батьків; 

• роботу «Скриньки-довіри»; 

• поновлення папок-пересувок; 

• виставки демонстраційного 

матеріалу з актуальних проблем; 

• висвітлення матеріалів роботи 

з батьками на сайті ЦРД. 

 

впродовж  

року 

педагоги, 

спеціалісти 

закладу 

  

13. Залучати батьків до участі у 

челенджах, оглядах – фестивалях 

запроєктом «Сприяння освіті»  - 

навчання через гру 

впродовж  

року 

педагоги 

спеціалісти 

закладу 

  

14. Залучати батьків до участі в 

спортивних святах, Днях 

здоров’я, розвагах, тематичних 

заходах (у межах Олімпійського 

тижня, Тижня безпеки, 

канікулярного тижня) відповідно 

до Плану 

впродовж  

року 

педагоги 

спеціалісти 

закладу 

  

15. Організовувати загальні виставки 

дитячої та сімейної творчості 

«Світ очима дітей»: 

 

один раз на 

квартал 

вихователі, 

батьки усіх 

вікових груп 

положення 

інформація

виставка 

 

16. Консультативний пункт для Впродовж року директор  матеріали  



 42 

 

батьків дітей раннього віку 

«Разом з мамою»: 

 

 вихователь-

методист 

практичний 

психолог 

вчитель 

логопед 

план 

індивідуаль

них 

консультац

ій 

спеціалістів 

19. Вміщувати матеріали до 

тематичного стенду«Вам це буде 

цікаво», ширми для батьків 

постійно вихователь- 

методист 

матеріали  

20. Організувати лекції, бесіди з 

участю лікарів, представників 

ДАІ, пожежників. 

 

постійно вихователь- 

методист 

інформація  

21. Використовувати сайт ЦРД 

«Калинка», як джерело 

інформації для батьків 

навчального, методичного та 

виховного характеру 

впродовж року директор 

(завідувач) 

вихователь- 

методист, 

вих-лі груп, 

спеціалісти 

закладу 

діловод 

матеріали   

22. Організувати роботу по 

охопленню дошкільною освітою 

дітей дошкільного віку умовного 

мікрорайону 

впродовж року вих.методист, 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

заходи, 

наказ 

 

23. Заохочувати сім’ї , які підлягають 

соцпатронату відвідувати 

дошкільний заклад з 

короткотривалим  режимом 

перебування дітей в закладі 

впродовж року вихователь- 

методист, 

вихователь 

короткотрива

лої групи 

  

 

 

 
№ 

п

/ 

Види 

вивчення 

Зміст Група Вихова 

тель 

Форма 

узагаль 

нення 

Де розгля 

далося 

Тер 

мін 

вико 

нання 

  Тематичне 

вивчення 

     

1  Готовність груп 

до нового 

навчального 

року, атестація 

робочих місць 

Усі 

вікові 

групи 

вихователі 

усіх 

вікових 

груп 

довідка педгодина вересень 

  Моделювання 

предметно – 

просторового 

розвивального  

середовища 

щодо 

повноцінної 

Усі 

вікові 

групи 

вихователі 

усіх 

вікових 

груп 

аналітична 

довідка до 

наказу 

педрада грудень 
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освітньої роботи 

з вихованцями 

під час 

режимних 

процесів у 

різних видах 

організованої та 

самостійної 

діяльності 

  Валеологічне 

виховання та 

активний 

відпочинок 

дошкільників. 

Усі 

вікові 

групи 

 довідка 

до наказу 
педрада лютий 

  Комплексе 

вивчення 

     

1

. 

 Стан організації 

життєдіяльності 

дошкільників в 

умовах ЗДО. 

 

 вихователі  

молодшої 

дошк. гр.. 

Скороход 

В.М. 

Кісіленко 

Ю.С. 

 

середньої  

дошк. гр..  

Калюжна 

Н.В. 

Шевченко 

А.О. 

старшої 

дошк. гр.. 

Медененко 

С.П. 

Петрук 

К.В. 

 

аналітична 

довідка 

наказ 

педгодина листоп. 

  Моніторингове 

дослідження 

     

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ Вивчення 

досягнень 

дітей: 

Проведення 

обстеження 

рівнів ЗУН дітей 

дошкільного 

віку на початок 

навчального 

року 

 Моніторинг  

усі 

вікові 

групи 

вихователі  

усіх 

вікових 

груп 

довідка, 

наказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педрада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

травень 
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3 

 

 

 

 

осучасненого 

предметно-

розвивального 

середовища в  

віковій групі 

 

 

аналітична 

довідка 

 

 

педгодина 

 

 

жовтень 

  Вибіркове 

вивчення 

     

1  
Хронометраж 

занять з 

фізкультури 

групи 

дошкі

льн. 

віку 

виховател. 

груп 

інст. з 

фізк. 

вих.. – 

метод. 

сестра 

мед.старш 

інформація педгодина вересень 

2  
Організація та 

проведення 

прогулянок. 

Дотримання 

режимупрогулян

ок. 

усі 

вікові 

групи 

виховател. 

усіх 

вікових 

груп 

вих.. – 

метод. 

сестра 

мед. ст.. 

інформація педгодина листоп. 

3  
Стан планування 

освітньої роботи 

з дітьми 

старшого 

дошкільного 

віку щодо 

забезпечення 

наступності 

групи 

старш.

дошк. 

віку 

виховател. 

групи 

старш. 

дошк. віку 

вих.. – 

метод. 

інформація нарада при 

директору 

лютий 

4  Стан роботи з 

пріоритетних 

питань, 

визначених 

річним планом 

роботи 

усі 

вікові 

групи 

виховател. 

усіх вік. 

груп 

інформація 

рекомендаці 
педгодина лютий 

березень 

5  Стан проведення 

групових 

батьківських 

зборів та роботи 

з батьками за 

перше півріччя 

усі 

вікові 

групи 

виховател. 

усіх 

вікових 

груп 

інформація нарада при 

директору 

квітень 

6
. 

  Виконання  

рішень 

педагогічної 

ради, 

тематичних та 

усі 

вікові 

групи 

вихователі 

усіх 

вікових 

груп 

інформація педгодина травень 
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комплексних 

перевірок 

   

Оперативний 

контроль 

     

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 Планування 

освітньої 

діяльності 

педагогами ЦРД 
   

 

Сервірування 

столів для 

прийому їжі. 

 Дотримання 

культурно – 

гігієнічних 

навичок умовах 

адаптивного 

карантину 

Робота по 

профільному 

спрямуванню 

груп 

Робота над 

профільним 

спрямуванням 

закладу 

Організація 

роботи з 

батьками: 

-консультування 

батьків; 

-зміна 

інформаційного 

матеріалу в 

батьківських 

куточках.  

- наявність  

консультативног

о матеріалу 

усі 

вікові 

групи 

 

 

 

 

групи 

мол.до

шк. 

віку 

педагоги, 

працівники 

закладу 

інформація педгодина 

нарада при 

завідуючій 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

листоп. 

 

 

 

грудень 

 

 

 

березень 

 

 

жовтень 

лютий 

 

 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз на 

місяць 
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№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Інформа

ційне 

забезпеч

ення 

Приміт

ка, 

заміна, 

перене

сення 

1 

Провести: вересень    

- щотижневі адміністративні 

наради «Діяльність служб на 

тиждень» 

Директор 

  

- аналіз кадрового забезпечення 

навчального закладу 

Директор, 

вихователь-методист, 

заступник 

завідувача 

господарства 

  

- вступні інструктажі, 

проконтролювати своєчасність 

проведення інструктажів 

відповідальним особами 

Відповідальний з ОП  

  

- аналіз підготовки 

навчального закладу до 

роботи в осінньо-зимовий 

період 

Заступник 

завідувача 

господарства 
  

2 

Опрацювати:    

- правила внутрішнього 

розпорядку ЦРД та за потреби 

внести зміни 

Директор 

  

- виконання програми 

«Дитячі меблі» за IV 

Заступник 

завідувача 

господарства 

  

3 

Підготувати: 

- накази по ЦРД відповідно     

циклограминаказів; 

- довідки до штатного розпису, 

тарифікаційнісписки та 

подати до бухгалтерії 

закладу 

Директор 

  

4 

Інвентаризація ігрового та 

спортивного обладнання. 

жовтень 

Вихователь-

методист, 

інструктор з 

фізкультури 

  

5 

Перевірити ведення 

працівниками ділової 

документації 

Директор 
  

6 

Організувати у закладі 

проведення підписки 

фахових періодичних видань 

діловод 

  

7 
Перевірити роботу 

медичного обслуговування 
Сестра медична 

старша 
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(план, графіки) 

8 

Проконтролювати готовність 

навчального закладу до 

зимового періоду 

Заступник 

завідувача 

господарства 

  

9 
Контроль за споживанням 
паливно-енергетичних 
ресурсів 

  

10 

Перевірити стан харчоблоку, 

справність технологічного 

обладнання 
  

11 

Підготовка та проведення 

інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів. 

  

12 

Забезпечити своєчасний 
ремонт меблів, м'якого 
інвентарю. 

грудень 

 

 

 

 

 

 

 

грудень, 

лютий 

Заступник 

завідувача 

господарства 

  

13 

Розширення можливості 
педагогів для цікавої та 
змістовної організації 
діяльності дітей під час 
прогулянок 

Директор 

  

14 

Проконтролювати ведення 
журналу вступного інструктажу 
з охорони праці, журналу 
реєстрації інструктажів з 
охорони праці на робочому 
місці 

Відповідальний 

зОП 

  

15 
Стан захворюваності дітей у 

ЦРД. 

березень Сестра медична 

старша 
  

16 

Стан організації харчування 

дітей в ЦРД 

Директор , 

вихователь-

методист, сестра 

медична старша з 

дієтхарчування 

  

17 
Скласти орієнтовну мережу 
груп на наступний 
навчальний рік 

Директор 
  

18 

Проаналізувати стан 
захворюваності дітей за І 
квартал 

квітень Директор, сестра 

медична старша   

19 

Проаналізувати стан 

виконання норм 

харчування за І 

квартал, підготувати 

відповідний наказ 

Директор, сестра 

медична старша 
  

20 

Розмістити на стенді з 

питань атестації 

інформацію про 

результати атестації 

педагогічних 

працівників 

дошкільного 

навчального закладу 

Вихователь-методист 
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21 

Організувати озеленення 
земельної ділянки 
дошкільного навчального 
закладу 

Заступник 

завідувача 

господарства 
  

І. Робота в приміщенні 

1 

 

 

Провести виробничу нараду 

з питань харчування дітей у 

закладі дошкільної освіти 

1 р. на 

місяць 

Директор, 

вихователь-

методист, сестра 

медична старша з 

дієтхарчування 

  

3 Поточний ремонт: 

- музичної зали; 

- туалетів груп: «Волошка», 

«Ромашка», «Соняшник» 

липень заст.зав. по госп. 

частині , батьки 

  

4 Косметичний ремонт інших 

приміщень 

серпень робітник по обслуг.   

7 Заміна вікон у групі 

«Суничка» та ІЗО- студії 

серпень Заступник 

завідувача 

господарства 

  

8 Часткова заміна труб 

водогону холодної води у 

підвалі (40 м.) 

серпень - 

вересень 

  

9 Придбання: 

- кухонного посуду на кухню 

та  у 3 вікових групи; 

- постільної білизни та 

дитячих рушників на 3 вікові 

групи. 

до  
01.09.2020 

  

10 Провести: 

- повірку манометрів; 

- повірку лічильників 

теплопостачання (2 шт); 

- промивку та гідравлічне 

випробування теплової 

системи; 

- ревізію всіх кранів та 

задвижок теплової мережі. 

до  
01.08.2021 

Заступник 

завідувача 

господарства 

  

 Придбати комп’ютерну 

техніку 

до 
15.08.2021 

   

ІІ. Робота на території 

1 - Оформлення ландшафтного 

дизайну  території  

дошкільного навчального 

закладу з використанням 

казкових ігрових сюжетів; 

- озеленення території 

шляхом  насаджування 

саджанців  фруктових дерев 

та кущів, висаджування 

квітів на квітники 

 
до 
15.08.2016 
 
 
 
 
 
 
 
квітень 

заступник 

завідуючої по 

господарській 

частині вихователі 

  

2 Полагодження та фарбування 

обладнання на спортивному  

та ігрових майданчиках 

 
до 01.05.21 

вихователі    
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№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповіда

льний 

Примітка, 

заміна, 

перенесення 

1. ❖ Забезпечення плавного 

проходження адаптаційного періоду 

у дітей, що прибувають до 

дошкільного навчального закладу  

постійно ст. м/с мед. картки 

2. ❖ Ведення журналу обліку дітей у 

дошкільному навчальному закладі  

вересень ст. м/с  

3. ❖ Огляд та антропометрія  дітей  1 р. в 

квартал, (1 р 

на місяць 

для дітей 

раннього 

віку) 

ст. м/с мед. картки 

4. ❖ Ведення річного та місячного 

журналу контролю за 

профілактичними щепленнями 

щомісячно Медсестри  

5. ❖ Організація харчування дітей постійно ст. м/с картотека страв, 

3 Обрізка сухих кущів та 

дерев,  своєчасне 

скошування трави 

квітень 

 

протягом 

року 

заступник 

завідуючої по 

господарській 

частині вихователі 

  

4 Частковий ремонт 

павільйонів 

серпень заступник 

завідуючої по 

господарській 

частині 

  

5 Фарбування воріт липень   

6 Завезення піску в 

пісочниці на ігрові 

майданчики  

до 

01.05.2021 

заст.зав. по госп. 

частині 

  

ІІІ. Технологічне обладнання 

1 Придбання на харчоблок 

:картоплечистки 

електросковорідки 

липень 

2021 

 

 

 

 

заступник 

завідуючої по 

господарській 

частині 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 Ремонт холодильних шаф та 

холодильних камер 

протягом 

року 

  

3 Ремонт електроплит та 

духової шафи 

протягом 

року 

  

4 Придбання електропрасок протягом 

року 

  

5 Придбання пральної машини протягом 

року 

  

6 Ремонт пральних машин протягом 

року 

  

7 Придбання дитячих стільців 

у дві вікові групи 

червень 

2021 
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відповідно до «Інструкції з 

організації харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах» 

перспективне 

меню 

6. ❖ Аналіз захворюваності за місяць, 

квартали, рік 

1 р. в 

місяць, 

квартал, рік 

Директор матеріали  

наради 

 

7. ❖ Аналіз харчування за місяць, 

квартали, рік 

Директор матеріали 

наради 

8. ❖ Забезпечити своєчасне проходження 

медогляду працівниками 

щорічно  Медсестри сан. книги 

9. ❖ Заняття з вихователями, 

помічниками вихователів, 

робітниками харчоблоку, пральні на 

тему: «Попередження інфекційних 

захворювань» 

вересень м/с матеріали 

занять 

10. ❖ Медико-педагогічний контроль за 

навантаженням на заняттях з 

розвитку рухів і гігієнічними 

умовами проведення всього 

навчально-виховного процесу. 

щомісячно ст. м/с матеріали 

11. ❖ Проводити фізіотерапевтичні та 

лікувальні процедури дітям, що 

знаходяться на диспансерному 

обліку, а також в реабілітаційний 

період 

За 

призначенн

ям лікаря 

ст. м/с записи в інд. 

картках, зошит 

виконання 

фізпроцедур 

12. ❖ Забезпечити виконання 

індивідуальних корекційно-

профілактичних заходів з дітьми, що 

мають вади опорно-рухового апарату 

 

протягом 

року 

ст. м/с зошит 

виконання 

фізпроцедур та 

індивідуальні 

картки дитини 

13. ❖ Забезпечити реалізацію завдань 

комплексної системи загартування в 

кожній віковій групі 

протягом 

року 

ст. м/с місячні плани 

роботи 

14. Консультації: 

❖ «Особиста гігієна в садочку та вдома 

в умовах адаптивного карантину»  

 

❖ «Про користь денного сну та сталого 

режиму дня дитини» 

 

 

❖ «Секрети здорової усмішки» 

 

❖ «Діагностика, профілактика та 

лікування гельмінтозів у дітей» 

 

❖ «Лікарські препарати для дитини: 

формуємо аптечку вдома» 

 

❖ «Про шкідливість самолікування» 

 

❖ «Дитяча тарілка здорового 

 

вересень 

 

жовтень 

 

листопад 

грудень 

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

 

ст. м/с 

матеріали 

консультації 
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хорчування» 

❖ «Фаст-фуд у раціоні дитини» 

❖ «Їдемо з дитиною у відпустку» 

15. Лекції: 

❖ «Рекомендації щодо профілактики 

захворювання на COVID 19» 

 

вересень 

 

ст. м/с 

матеріали 

лекцій 

 ❖  «Отруйних ягід боятися – в ліс не 

ходити» 

жовтень ст. м/с  

 ❖ «Смузі для дітей: не лише модно, а й 

корисно» 

листопад ст. м/с  

 ❖ «Які захворювання птахів можуть 

передатися дітям» 

грудень ст. м/с  

 ❖ «Допомога при зимових травмах» січень ст. м/с  

 ❖ «Що таке контагіозний молюск?» лютий ст. м/с  

 ❖ «Підтримуємо здоров’я майбутнього 

учня» 

березень ст. м/с  

 ❖ «Як подорожувати світом без ризику 

для дитини» 

квітень ст. м/с  

 ❖ «Безпечна засмага для дітей – місія 

здійсненна?» 

травень ст. м/с  

 Санбюлетні: 

❖ «П’ять простих кроків – захисти 

себе і рідних від коронавірусної 

інфекціїCOVID-19» 

вересень ст. м/с сан бюлетень 

 ❖ «Особиста гігієна дошкільника» жовтень ст. м/с  

 ❖ «Вплив надлишку вітамінів на 

здоров’я дитини» 

листопад ст. м/с  

 ❖ «Горіхи в раціоні дитини» грудень ст. м/с  

 ❖ «Профілактика дитячого 

травматизму» 

січень ст. м/с  

 ❖ « 5 причин чому дитина вередує» березень ст. м/с  

 ❖ «Міфи та факти про зір» квітень   

 ❖ «7порад,як обрати сонцезахисні 

окуляри для дітей» 

травень ст. м/с  

16. ❖ Контроль за навантаженням на за-

няттях з розвитку рухів і гігієніч-

ними умовами проведення всього 

навчально-виховного процесу. 

1 р. в 

квартал 

методист 

м/с 

матеріали 

17. ❖ Приймати участь в обстеженні 

рухової готовності дітей з 

урахуванням запропонованих 

середніх показників розвитку 

основних рухів 

вересень, 

травень 

м/с результати 

обстеження 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою 

центру розвитку дитини Калинка» 

Протокол № 1 від 28.08.2020 р. 

Директор центру розвитку  

дитини «Калинка»  

__________ Т.І.Сергієнко 

 

План 

музичних свят та розваг на 2020-2021 н. р. 

 
 Розвага Група Муз керівник 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 День знань : театралізовані дійства, 

перегляд мультфільмів в кожній віковій 

групі 

 групи дошкільного 

віку 

муз. керівники 

вихователі усіх 

вікових груп 

Лялькова вистава «Теремок» групи раннього віку Купченко О.М., 

Жадан В.В. 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

«Осінні розваги» усі вікові групи муз. керівники 

«Осінь наша дорога» молодший дошкільний 

вік 

Жадан В. В. 

Купченко О.М. 

«Пригоди Капітошки» середн. дошк. вік  Жадан В. В. 

Ткаченко В.В. 

«Осіньна пташиному дворі» середн. дошк. вік Ткаченко В.В. 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

Осіннє свято «Осінь золота прийшла» середн. дошк. вік Жадан В. В. 

Розвага «Хитра Кізя» ст. дошк. вік  Жадан В.В. 

Подорож до осіннього лісу молодший дошкільний 

вік 

Купченко О.М. 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Свято Миколая ст. дошк. вік  Купченко О.М. 

Новорічнийранок «Розтопили модну 

шубу снігової баби» 

ст. дошк. вік  Жадан В.В. 

Ново річна казка«12 місяців» середн. дошк. вік Ткаченко В.В. 

а) «Кришталеві звуки Нового року» середн. дошк. вік Жадан В. В. 

б) «Пригоди Маші й Віті» ст. дошк. вік  Купченко О.М. 

б) «Хто ялинку нам приніс» молодший дошкільний 

вік 

Купченко О.М. 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 Щедрівки- колядки ст. дошк. вік  Жадан В.В. 

Лялькова вистава «Зайчик застудився» молодший дошкільний 

вік 

Купченко О.М. 

«Зимовий віршограй» середн. дошк. вік 

ст. дошк. вік 

Жадан В.В. 

Ткаченко В.В 

Л
Ю

Т
И

Й
 Лялькова вистава «Пригоди Ля-фасика» 

 

ст. дошк. вік  Жадан В.В. 

Музична казка «Звідки беруться 

мікроби» 

середній дошк. вік 

мол. дошк. вік 

муз. керівники 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н

Ь
 

Виступ дітей з музичної школи 

 

середн. дошк. вік 

ст. дошк. вік 

Купченко О.М. 

Свято мами 

 

мол. дошк. вік  

середн. дошк. вік  

Купченко О.М. 

Ткаченко В.М. 

«Мама люба, добра, мила» ст. дошк. вік  Жадан В.В. 
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Розвага «Приліт птахів» всі вікові групи муз. керівники 

К
В

ІТ

Е
Н

Ь
 Музично-лялькова вистава «Брехуля» мол. дошк. вік  

середн. дошк. вік 

Ткаченк В.В. 

Купченко О.М. 

Фольклорне свято «Великдень» групи дошк. віку муз. керівники. 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 Свято випуску «Прощавай, наш 

садочок» 

 

ст. дошк. вік  Жадан В.В. 

Купченко О.М. 

Святковий академ концерт.  

 

ст. дошк. вік  Купченко О. М. 
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        ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою 

центру розвитку дитини Калинка» 

Протокол № 1 від 28.08.2020 р. 

Директор центру розвитку  

дитини «Калинка»  

__________ Т.І.Сергієнко 

 

План 

спортивних свят та розваг на 2020-2021 н. р. 
 Розвага Група 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

«Ось садочок гарний мій, бо зі спортом дружим з 

ним» (спортивне свято до Олімпійського тижня) 

ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«В дитсадок прийшли і здоровими зросли» 

(спортивна розвага) 

мол. дошк. вік 5-й р.ж. 

Народні ігри з м’ячем мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«З м’ячами жартуємо – здоров’я гартуємо» (розвага) мол. дошк. вік 4-й р.ж 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

«Ігри та забави люблять малюки» (розвага) мол. дошк. вік 4-й р.ж 

«Спритні, вправні дошкільнята справжні юні 

козачата» (ігри – змагання) 

мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Вирушаємо в похід, обійдемо увесь світ» 

(фізкультурний квест) 

ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Ходить гарбуз по городу» (розвага) мол. дошк. вік 4-й р.ж 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

«Пригоди осінніх листочків» мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Ми – захисники природи» (розвага) мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Подорож на острів скарбів» (ігри - естафети) ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Кожен з нас природі друг» (фізкультурно – музична 

розвага) 

ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

«В гостях у світлофора Моргайко» ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Юні пожежники» (розвага) ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Подорож в країну Снігової королеви» (свято) мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Я морозу не боюся!» мол. дошк. вік 4-й р.ж 

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 «Зимонька-зима веселі ігри принесла» мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Я – хлопчик, я - дівчинка» (розвага) мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Я морозу не боюся» (розвага на свіжому повітрі) мол. дошк. вік 4-й р.ж 

«Зимові старти» (розвага на свіжому повітрі) ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

Л
Ю

Т
И

Й
 

«Подорож улюбленими українськими казками» 

(розвага) 

мол. дошк. вік 4-й р.ж 

«Зиму проводжати, весну зустрічати» мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Перший теплий промінець сповістив зими кінець» 

(до народного свята Стрітення) 

ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

 

Б
Е

Р
Е

З
Е

Н
Ь

 «Мама, тато, я – спортивна сім’я» (родинне 

спортивне свято) 

ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Мій дзвінкий, веселий м’яч» мол. дошк. вік 4-й р.ж 

«У зоопарку буде свято. Запросили й нас, малята» 

(розвага) 

мол. дошк. вік 5-й р.ж 

 «Малятко-здоров’ятко» мол. дошк. вік 4-й р.ж 
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К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

«Прилетіли пташенята, хочуть з нами в рухливі ігри 

грати» (розвага до Дня прильоту птахів) 

мол. дошк. вік 5-й р.ж 

«Прогулянка в природу – здоров’я й насолода» 

(велосипедний тур з дітьми та їх родинами» 

ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Народні забави» (розвага в народних рухливих 

іграх) 

мол. дошк. вік 5-й р.ж. 

«Я здоров’я бережу, сам собі допоможу» мол. дошк. вік 4-й р.ж 

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

«У весняний ліс малята будуть разом мандрувати» мол. дошк. вік 4-й р.ж 

«Поклик джунглів» (смуга перешкод із 

використанням сюжету і елементів інтриги) 

ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Перші кроки» (спортивне свято між вихованцями)) ст. дошк. вік 6-й р.ж. 

«Старти надії» (розвага) мол. дошк. вік 5-й р.ж 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою 

центру розвитку дитини Калинка» 

Протокол № 1 від 28.08.2020 р. 

Директор центру розвитку  

дитини «Калинка»  

__________ Т.І.Сергієнко 

 

Охорона життя та безпека  

життєдіяльності дітей 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

І. Організаційно-педагогічна 

робота 

   

1. Опрацювати нормативно-правові 

документи, що регламентують 

функціонування дошкільної освіти 

у 2020/2021 навчальному році. 

Вересень  

Директор 

вихователь-

методист  

 

2. Інструктажі з педагогами закладу 

з питань БЖД  

Впродовж 

року  

Вихователь-

методист  

 

3. Проводити позапланові 

інструктажі щодо попередження 

дитячого травматизму.  

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист  

 

4. Систематично розглядати питання 

щодо попередження дитячого 

травматизму на нарадах при 

директору 

Впродовж 

року 

Директор 

вихователь-

методист  

 

 

5. 
Організація Тижнів безпеки 

дитини.  

12-16.10. 

9-13.02 

05-08.05 

Вихователь-

методист  

 

6. 

Практичні заняття з персоналом: 

 -щодо дезінфекції приміщень в 

умовах адаптивного карантину 

-з евакуації на випадок пожежі.  

Вересень 

 

Квітень  

Вихователь-

методист 

сестри медичні 

старші 

заступник 

завідувача з 

господарської 

частини 

 

ІІ. Методична робота    

1. Ознайомлення вихователів з 

методичними рекомендаціями по 

навчанню дітей безпеці 

життєдіяльності.  

Вересень  
Вихователь-

методист  

 

2. Проводити консультації для 

педпрацівників щодо організації 

та визначення форм роботи з 

дітьми з метою попередження 

будь-якого дитячого травматизму.  

Впродовж 

року 

Завідувач, 

вихователь-

методист  

 

3. Поповнити методкабінет та групи 

дидактичним матеріалом з БЖД.  

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист  
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4. Організовувати колективні 

перегляди занять, розваг, 

театралізованих вистав по обміну 

досвідом роботи з організації 

БЖД.  

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист  

 

5. Поновити перспективні плани по 

ознайомленню дітей: 

 -з правилами пожежної безпеки; 

 -з правилами дорожнього руху.  

Вересень  
Вихователь-

методист  

 

ІІІ. Робота з батьками    

1. Проводити консультації для 

батьків щодо попередження 

дитячого травматизму.  

Впродовж 

року 
Вихователі  

 

2. Поновити інформаційні матеріали 

в куточках для батьків з питань 

попередження дитячого 

травматизму в різну пору року.  

Впродовж 

року 

щосезону  

Вихователі  

 

3. Ввести до порядку денного на 

батьківські збори питання з 

безпеки організації 

життєдіяльності дітей вдома, на 

вулиці, на прогулянках з батьками 

у лісі або на водоймищі.  

Вересень, 

січень, 

травень  

Вихователі  

 

ІV. Робота з дітьми    

1. Включити в організовану 

діяльність дітей навчання безпеці 

життєдіяльності: 

 - «Дотримання правил безпечного 

поводження при чиханні та 

кашлі»; 

-  «»Алгоритм правильного миття 

рук»; 

- «Граємося, навчаємося – 

дистанції тримаємося». 

 

Розучування віршів, потішок, 

складання власних казочок, 

оповідань щодо профілактики 

захворювань в умовах 

адаптивного карантину 

 

 

щоденно 

 

 

 

 

один раз на 

тижлень 

Вихователі  

 

2. Читання літературних творів, 

моделювання проблемних 

ситуацій, дидактичні ігри, бесіди з 

правил БЖД.  

Впродовж 

року 
Вихователі  

 

3. 
«Школа екстремальних ситуацій»: 

1 раз на 

квартал 
Вихователі 

 

 - Рух на дорогах міста, правила 

безпеки.  

- Отруєння грибами, ягодами, 

рослинами, перша допомога 

Вересень  Вихователі  
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. - Один вдома. Поведінка з 

незнайомими людьми. 

 - Небезпечні мікроби.  

 -101, 102, 103, 104. - рятувальні 

служби.  

- Що негативно впливає на 

здоров'я 

. - Дорожні знаки.  

- Правила поведінки з предметами 

побуту, електричний струм.  

Жовтень  Вихователі  

 

 - Іноді гра не доводить до добра. 

 - Землетрус, поведінка під час 

землетрусу.  

- Безпека під час користування 

ножем, ножицями, голкою 

. - Правила пішохода, дорожні 

знаки, перехрестя.  

Листопад  Вихователі  

 

 - Обережно, ожеледь! 

 - Небезпека конфліктів, як їх 

уникнути.  

- Допомога при харчовому 

отруєнні.  

- Пожежна безпека під час 

новорічних свят.  

Грудень  Вихователі  

 

 - Поведінка під час хуртовини, 

снігопаду. 

 - Ожеледиця. Правила поведінки 

на льоду. 

 - Отруєння ліками. 

 - Вогонь - друг, вогонь - ворог; 

перша допомога при опіках.  

Січень  Вихователі  

 

 - Правила поведінки в транспорті: 

Ми пасажири. 

 - Якщо вдома хворий. 

 - Гострі, ріжучі предмети в руках 

у дитини. 

 - Пожежна безпека при 

користуванні побутовими 

електроприладами.  

Лютий  Вихователі  

 

 - Зливи, затоплення. 

 - Правила дорожнього руху: 

Світлофор та дорожні знаки. 

 - Обережно, тонкий лід. 

 - Допомога при порізах, забоях 

тощо.  

Березень  Вихователі  

 

 - Інфекційні захворювання. 

 - Особиста безпека під час 

прогулянок (безпритульні 

тварини).  

- Правила поведінки біля дороги. 

 - Перша допомога при укусах 

комах.  

Квітень  Вихователі  
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 - Гроза, грім, блискавка.  

- Сонячні опіки.  

- Рятувальні служби: 101, 102, 103, 

104  

Травень  Вихователі  

 

4. Розваги: 

 - У країні дорожніх знаків 

 - Вогонь друг чи ворог  

Вересень 

Квітень  

Музичні 

керівники, 

вихователі  

 

V. Контроль і керівництво    

 Дотримання заходів щодо 

рекомендацій МОЗ роботи закладу 

в умова адаптативного карантиу 

пов’язаного з  COYID - 19 

  

 

1. Організація режимних процесів у 

групах відповідно до безпечних 

умов життєдіяльності дітей.  

Впродовж 

навчального 

року  

Директор, 

вихователь-

методист,  

 

2. Обстеження рівня фізичного, 

психічного та соціального 

розвитку дітей.  

2 рази на рік  

Вихователь-

методист, 

вихователі  

 

3. Маркування меблів, розташування 

дітей відповідно до показників 

зросту, оформлення зошитів 

здоров'я.  

Вересень  
Старша 

медсестра  

 

4. Періодичність та змістовність 

проведення інструктажів з 

охорони праці та організації БЖД.  

Лютий  Директор 

 

5. Оформлення наочності, 

планування роботи за програмою 

«Формування основ безпеки та 

норм поведінки в надзвичайних 

ситуаціях у дітей дошкільного 

віку».  

Квітень  
Вихователь-

методист  

 

6. Оперативний та вибірковий 

контроль організації навчально-

виховного процесу стосовно 

безпеки життєдіяльності дітей.  

Впродовж 

навчального 

року  

Директор 

 вихователь-

методист  
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Обговорено на засіданні 

педагогічної ради Охтирської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів імені Б.Д. Антоненка-

Давидовича   № __ від ____ 

Директор  

_____ _________Н.ШЕЙКО  

Обговорено на засіданні 

педагогічної ради центру 

розвитку дитини  «Калинка»  

протокол № 1 від 28.08.2020р. 

Директор центру розвитку 

дитини «Калинка» 

_____________Т.  СЕРГІЄНКО 
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З метою забезпечення наступності у діяльності центру розвитку дитини і школи, 

взаємодії дитячих колективів, організації належної медичної роботи та з метою взаємодії з 

батьками майбутніх першокласників, провести такі форми роботи. 

 

План  спільних  заходів  щодо  забезпечення  наступності    
в  роботі центру розвитку дитини «Калинка» та   

Охтирської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів  
імені Б.Д. Антоненка-Давидовича  

на 2020 -2021 навчальний  рік 

 

Мета: 

Забезпечити  наступність    між   дошкільною  та  початковою    освітою   через  

координацію  діяльності   педагогічних  колективів  суміжних  ланок. 

Створити  умови  для  повноцінного  пізнавального  та  соціального  розвитку   

особистості. 

Полегшити   входження  дошкільника в  світ  шкільного  життя   та  оволодіння   новим  

статусом  учня. 

№                      Зміст  роботи    Термін Відповідальн. Примітка 

Методична  робота 

 

1. 

 

 

 

 

Круглий  стіл : 

«  Наступність  в  роботі  ЦРД  та  

школи  в  світлі  сучасних  вимог:  

реформи  нової української  

школи».  

Вересень 

 

Вихователь-

методист, 

ЗНВР 

 

онлайн-

спілкування 

 

 

2. Педагогічний  полілог: 

«Забезпечення  системного  

підходу до  збереження  та  

зміцнення  фізичного  та  

психічного  здоров`я  дітей  в  

умовах  реалізації  наступності   

дошкільної  та  початкової  ланки  

освіти».  

Листопад  Вихователь-

методист, 

ЗНВР 

онлайн-

спілкування 

 

3. Самоосвіта  педагогів: 

• Ознайомлення  з  чинними   

документами,  що  визначають  

зміст  дошкільної  та  початкової  

ланок  освіти  на  сучасному  етапі 

(навчально-виховні  програми: «Я 

у Світі», «Державний  стандарт  

початкової  освіти». 

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист, 

ЗНВР, 

педагоги 

 

4. Перегляд педагогами  відео -  

занять,  уроків  за  методичною  

проблемою : «Формування  

життєвої компетентності  дітей   

засобами ЛЕГО – технологій». 

Впродовж 

року 

ЗНВР, 

вихователь-

методист, 

педагоги, 

психологи 

перегляд 

відеофільмів, 

онлайн-

спілкування 

 

5. Обмін   досвідом: 

• Створення  сучасного  

розвивального  

середовища  для  

соціальної  адаптації  

дитини. 

 

Жовтень  

 

 

 

 

 

Вихователь-

методист, 

вихователь 

вчитель 

початкової 
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• Проводимо Тижден 

математики разом 

• Наступність  в  роботі  з  

питань  мовленнєвого 

розвитку. 

Листопад 

 

Лютий 

ланки 

ЗНВР 

6. Семінар – практикум з 

елементами тренінгу: «Як 

створити фундамент успішної 

дитини» 

Грудень практичний 

психолог 

вихователі 

вчителі 

 

Робота  з  батьками 

1. Батьківські  збори: 

• Психолого-педагогічні  

умови  і  шляхи  

формування  мотиваційної  

готовності  дітей  до  

навчально-виховної  

діяльності  в  школі. 

• Чому  важко  

першокласнику? 

Профілактика  шкільної  

дезадаптації  у  дітей  

старшого  дошкільного  

віку 

 

Жовтень  

 

 

 

 

 

Квітень  

 

Педагоги 

закладу, 

практичний 

психолог 

 

2. Онлайн - консультації: 

• Режим  дня – основа  

формування  у  дитини  

організованості. 

• Роль  дитячої  книжки  в 

мовленнєвому  розвитку  

дітей. Як  захопити  

книгою? 

• Готуємося  до  шкільного  

життя з  ЛЕГО 

конструктором. 

• «Створення умов для 

правильного мовного 

розвитку дітей в сім'ї» 

 

Впродовж 

року 

 

Педагоги 

закладу 

практичний 

психолог 

 

3. Інформаційні  стенди:    

 • Готуємо  руку  до  письма. 

• Поради  батькам  

майбутніх   

першокласників. 

• Компьютер  і  ваша  

дитина. 

 

Листопад  

Лютий  

 

Березень  

Вихователь-

методист, 

педагоги 

в умовах 

адаптивного 

карантину 

через 

соцмережу 

Viber 

4. Семінар – практикум: 

«Крокуємо до школи разом» 

Квітень  Практичний 

психолог 

 

Робота  з  дітьми 

1.  

• Знайомство з школою 

шлхом показу відеофільмів  

 

Жовтень  

 

Вихователь-

методист,  

ЗНВР,педагоги 
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з:  приміщенням  школи 

(клас, спорт. зала), 

  бібліотекою 

 

Березень  

2. 

 

Уроки  безпечного  життя: 

Виховний  захід з вихованцями 

центру розвитку дитини  та 

учнями Охтирської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів імені Б.Д. Антоненка-

Давидовича  ( через соц.. мережу 

ZOOM) 

Листопад 

 

Вихователі 

центру 

розвитку 

дитини  

Вчителі 

початкової 

ланки 

 

3. Екологічна  акція  до  дня  Землі  

«Зробимо  планету  різнокольо-

ровою!» (висадження квітів на  

території ЦРД та школи) 

Квітень Вихователі, 

Вчителі  

початкової 

ланки 

 

4. Спортивні   ігри на футбольному 

полі   Охтирської  

загальноосвітньої школи  І-ІІІ 

ступенів імені Б.Д. Антоненка-

Давидовича 

Травень Фізінструктор, 

Вчитель 

фізкультури 

 

5. З метою підвищення рівня 

мотиваційної готовності старших 

дошкільників до навчання у 

школі: 

1. Організувати цикл занять в 

старших групах: «Маленькі 

секрети великого шкільного 

життя»; «Мої досягнення»; 

- « «Я і школа»; «Моя вчителька»; «Я 

збираюся до школи»; 

2. Використовувати в освітній 

роботі читання творів про школу; 

3. Знайомити вихованців з 

правилами поведінки школярів; 

4. Створити умови для 

розгортання творчої гри 

«Школа»; 

1.5. Організувати конкурс 

дитячих малюнків «Якою я бачу 

свою школу» 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

Вихователі 

 

6. Творчий  майданчик:   «Lego  

вчить  та  розвиває- дітям  радість  

доставляє»:  будуємо  парк  розваг 

Квітень  Дошкільники, 

молодші  

школярі 

 

 


