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І.1.Пояснювальна записка 

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

– центр розвитку дитини) є  закладом дошкільної освіти комбінованого типу для дітей 

віком від одного до шести (семи) років.  Заклад дошкільної освіти 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 України від 21.12.2020, протокол № 12/1-2 

та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від122.01.2021 № 33. 

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); 

- «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 2020-2021 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:  

1. Впровадження проєкту «Сприяння освіті» за Програмою «Безмежний світ з ЛЕГО» 

- навчання через гру» .Розвивати  математичну компетенцію  дітей дошкільного 

віку шляхом упровадження інноваційної технології LEGOFundation. 

2.   Розширення  форми, видів та змісту співпраці з родинами, шляхом впровадження 

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

мобільних додатках Messenger, Viber, Facebook. 

3. Створення сучасного освітнього  простору, сприятливого  для гармонійного 

розвитку особистості дошкільника, як гаранту готовності до Нової української 

школи. 

4. Виховання  здорової дитини в сучасних умовах, шляхом упровадження теорії та 

методики валеологічної освіти. 

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/ 

      Програмне та психолого-методичне забезпечення освітнього процесу відповідало меті 

і пріоритетним завданням діяльності закладу та  рекомендаціям Міністерства освіти, 

викладених у листах МОНУ: від 20.07.2020 № 1/9-394 «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 дошкільної освіти  у 2020-2021 н.р.» від 
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30.07.2020№ 1/9 - 411;методичних рекомендацій  від 25.07.2016 № 1/9-396 «Про  

організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах». 

                             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: 24 педагогів  мають повну вищу педагогічну освіту, 4 

– базову вищу, 9- неповну вищу. 

 

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями наступний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повна вища
24

65%

Неповна вища
9

24%

Базова вища
11%

4
13

52

13 1

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

"спеціаліст"

мають тарифний  
розряд
"вихователь-
методист"
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    Впродовж  2020 – 2021 навчального року  в закладі проводилась система  заходів, 

спрямованих на  всебічне оцінювання педагогічної діяльності, ціленаправлене 

стимулювання  безперервного  підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників, підвищення авторитету  та престижу.  Провідним таким 

заходом є атестація педагогічних працівників.  З метою росту професійної майстерності  

та підвищення професійної компетентності в 2021 році чергову атестацію пройшли 

педагоги: інструктори з фізкультури - Заліська Т.Г., Цибулько Н.В.; вихователі -   Ісаєва 

Т.М., Кравченко Т.В., Лаврушко Л.А., Шевченко А.О.; музичний керівник, керівник 

гуртка - Купченко О.М.; музичний керівник Хорошун А.А. За заявами працівників 

позачергово атестувалася вихователь Юрко Н.А. Всі рішення атестаційна комісія 

приймала колегіально, відкрито, гуманно.. Комісія  об’єктивно, та доброзичливо 

оцінювала педагогічну діяльність вихователів, що дало змогу,   за результатами атестації 

підвердити  кваліфікаційну категорією « спеціаліст вищої  категорії» – (Хорошун А.А., 

Купченко О.М.), «спеціаліст І категорії» – Шевченко А.О. Юрко Н.О ппривоєно 

ккваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії». В поточному навчальному році 

музичним керівником Хорошун А.А. було узагальнено досвід роботи в формі 

методичного порадника по темі: «Музично – творча дробота з дошкільниками засобами 

реалізації новітніх технологій».   Наразі  продовжується поглиблено вивчатися обрана  

тема для захисту власного педагогічного досвіду на засіданні міської методичної ради та 

схваленні до впровадження досвіду. 

         Професійному зростанню педагогічних працівників закладу сприяють курси 

підвищення кваліфікації при СОІППО, відвідування обласних та районних семінарів, 

методоб’єднань, участь у роботі творчих груп, самоосвіта. Слід відмітити, виконання 

перспективного плану підвищення курсової підготовки та  кваліфікації становить 100%, 

вчасно подаються заявки на проходження перепідготовки, доводиться до відома 

інформація про вебінари, семінари, тренінги. 

 

І.3.Аналіз результатів методичної роботи. 

Підвищення якості дошкільної освіти перебуває в прямій залежності від рівня професійної 

компетентності педагогічних кадрів. За сучасних умов реформування освіти радикально 

змінюється статус педагога, його освітні функції, відповідно змінюються вимоги рівня 

професіоналізму. На сьогодні ми відзначаємо затребуваність педагога творчого, 

компетентного, здатного до розвитку свого особистого потенціалу, і як показують останні 

події, є попит на сучасного,  ІКТ-компетентного педагога. Успіх роботи закладу 

дошкільної освіти багато в чому залежить від того, як налаштована методична робота. 

            Протягом навчального року методична робота в дошкільному навчальному закладі 

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

Положення «Про  заклад дошкільної освіти", «Про порядок здійснення інноваційної 

освітньої діяльності», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 року №930 

зі змінами та доповненнями, річного плану роботи закладу. 

    Враховуючи аналіз освітньої і методичної роботи у2020\20201навчальному році та 

керуючись основними положеннями нормативних документів колектив закладу 

дошкільної освіти центру розвитку дитини «Калинка»  зосереджував в минулому 

навчальному році свою  увагу на пошуках оптимальних форм та методів навчання та 

виховання дітей, збереження та зміцнення їх фізичного й психічного здоров’я, створення 

необхідних передумов для досягнення кожним дошкільником реально можливого для 

нього в даний період рівня успішності, але не нижчого, ніж передбачено державними 

освітніми програмами, а також враховував, по можливості,  запити батьківської 

громадкості 
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  Основні зусилля методичної служби було зосереджено на створенні умов для 

підвищення рівня інноваційної культури педагогів, професійної компетентності 

молодих вихователів, та спрямовувались на вирішення наступних завдань: 
 забезпечення дієвого науково-методичного та психолого-педагогічного супроводу 

освітнього процесу; 

 застосування диференційованого підходу до роботи з педагогами з різним рівнем 

професійної майстерності; 

 створення умов для реалізації сучасних інноваційних вимог дошкільної освіти: 

діагностика професійного рівня педагогів, стимулювання до професійного 

саморозвитку; 

 вивчення, узагальнення та популяризація кращого досвіду вихователів садка; 

       Структура методичної служби, побудована на аналізі кадрового складу педагогічного 

колективу закладу, дозволяє максимально використати їх сильні сторони та спрямувати 

роботу на підвищення професійного рівня. 

         Вся освітня  робота в закладі здійснювалася відповідно до плану роботи на 

навчальний рік  і була спрямована  на розв’язання  зазначених основних  пріоритетних 

завдань. До річного планування залучаються всі працівники закладу, враховуючи їхню 

кваліфікацію, творчі здібності, можливості, їхні запити, побажання, зауваження, а також 

на основі аналізу за минулий навчальний  рік, комплексного вивчення результатів, 

здобутків, педагогічних знахідок. Види і форми планування освітнього процесу в закладі 

обговорюються та схвалюються педрадою на початку навчального року. 

Теоретичні та практичні підходи до сучасної системи художньо-естетичного спрямування 

, які стоять перед музкерівниками, керівниками гуртків, хореографами та вихователями 

закладу дошкільної освіти, педагоги мали змогу висвітлювати приймаючи участь у 

проєктних роботах Всеукраїнської спільноти «Сприяння освіті». Навчання через гру за 

двома напрямками: 

- Напрямок 1 "Play Book".  Це  був творчий звіт нашого закладу, над яким ми 

працювали   та  оформили  у вигляді книги – пазлів за всіма розділами роботи. 

Активними учасниками створення даної книги були наші координатори групи: 

Геращенко М.І., Шевченко А.О., Кісіленкко Ю.С. Слід також відмітити роботу 

Наумкіної С.Б. за художнє оформлення даної книги. Книга створена з Q - кодом за 

допомогою якого є можливість  переглянути її в електронному вигляді. 

 - Напрямок 2 "Книга що оживає" фестивалю Play Fest. Активними учасниками 

створення цієї книги були вихованці та вихователі груп  дошкільного віку: 

«Вишенька» (вихователь Назарчук Л.С., «Барвінок» (вихователі: Юрко Н.О., 

ГеращенкоМ.І.) «Колосок» (вихователь Мачуліна Я.В.) «Дзвіночок» (вихователі: 

Медененко С.П.. Скороход В.М.). Найвагоміший внесок у створенні даної «книги» 

внесли спеціалісти нашого закладу: музичний  керівник Жадан В.В. підготувала 

оперету «Кицькін дім»; музичний керівник Хорошун А.А.прийняла активну участь 

в драматизації казки «Колобок», а саме у виконанні вихованцем групи старшого 

дошкільного віку сучасної реп- пісні «Колобка»; хореограф Мірошнік О.М. разом з 

вихованцями гуртка «Веселий чобіток» підготували  цікавий фрагмент балету 

«Цвіркунчик»; Залавська Я.Ю з педагогами закладу та вихованцями демонстрували 

флешмоп на тематику з казковим героєм ЛЕГО – цеглинкою; вихователем 

Кравченко Т.В. разом з вихованцями гуртка «Юні умільці» було підготовлено з 

використанням нетрадиційних технік  цікавих героїв з соломи та трави до казки 

«Колобок»; вихователь Кузьменко В.Д. підготувала сюжети казок, діти малювали 

казки нетрадиційними технікамиз зображувальної діяльності на мольбертах просто 

неба. 

- Педагоги  були активними учасниками в групі «Сприяння освіті», яка пропонувала  

різноманітні  членджі:. Ділилися досвідом нашого закладу за вище вказаними 

напрямками  в групах:  «Сприяння освіті», «Play Fest»  через соц. мережу Фейсбук; 
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- Вихователі та спеціалісти закладу ділилися досвідом роботи з закладом – 

партнером м. Дніпро за програмою «Play Met»проєкту «Сприяння освіті», навчання 

через гру»  

      Практичним психологом Серпівською О.І. було організовано та проведено акцію 

16 днів проти насилля проведено онлайн фотомарафон до дня толерантностіз 

виставкою малюнків вихованців; було проведено тиждень психології під девізом 

«Зростай, твори і мрій»; до дня сім’ї проведено “Квітчел». Всі форми  роботи постійно 

висвітлювалися в спільноті Фейсбук через соціальну мережу Фейсбук 

 Серпівська О.І. провела з педагогами закладу тренінги: 

-  «Секрети психологічного благополуччя»; 

- «Подолання емоційного вигорання» 

Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,  Статут дошкільного навчального 

закладу та Базовий компонентом дошкільної освіти України визначають педагогічну раду, 

як  найголовнішу форму роботи з педагогічними кадрами. Засідання педагогічної ради в 

закладі були підпорядковані пріоритетним завданням які поставили педагоги на 

навчальний рік.: 

1.Тематично – настановча: «Оптимізація освітнього процесу   у новому навчальному 

році.» 

2. Інтерактивна гра. « Предметно – розвивальне середовище, як компонент освітнього 

простору» 

3.Круглий стіл: «Виховання здорової дитини в сучасних умовах 

4.Підсумкова педрада:  «Про результативність освітньої роботи з дошкільниками»  

                       Таким чином, на  педрадах розглядались питання, які були актуальними 

щодо розв’язання основних завдань закладу дошкільної освіти на поточний начальний рік 

і форми проведення педрад вибирались так, щоб забезпечити максимальну активність 

педагогів. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального 

забезпечення педагогічного процесу, підвищенню ефективності праці педагогів. Слід 

відмітити що педагоги, які приймали активну участь у підготовці та роботі педагогічних 

рад ретельно вивчали заплановані питання, готували змістовні  виступи, вносили 

актуальні пропозиції. Рішення педрад трималось на контролі. Окремо хотілось  би  

відмити ведення  документації секретарем педагогічної ради  Шевченко А.О.. 

     Що ж стосується проведення підсумкової педради, то результати моніторингу  якості 

та результативності освітньої діяльності в центрі розвитку дитини «Калинка» за 2020/2021 

навчальний рік були оприлюднені для загального ознайомлення та обговорення  на 

персональному сайті закладу . Звіт вихователя –  методиста; звіт практичного психолога; 

звіт інструктора з фізкультури;звіт музичних керівників; звіт вчителя логопеда. дало змогу 

провести підсумкову педраду в змістовному форматі і визначити досягнення закладу в 

поточному навчальному році та вказати на проблеми, які ще потребують вирішення. 

         Ефективною формою методичної роботи стало проведення колективних переглядів 

занять та режимних моментів відповідно до поставлених завдань на навчальний рік.  Під 

час їх проведення були використані різноманітні інтерактивні форми та методи роботи 

мультимедійні презентації, авторські сценарії,  посібники та дидактичний матеріал, що 

сприяло розвитку творчої думки кожного педагога. На високому та достатньому 

методичному рівнях були проведені такі види організованої діяльності:   

- «Використання природного розвивального середовища в організації 

життєдіяльності дітей»- (вихователі усіх вікових груп) 

- «Активний відпочинок дитини»- (вихователі усіх вікових груп). 

        Окрім вищезазначених колективних переглядів  план роботи ЦРД «Калинка» на 

навчальний рік  передбачав самопрезентацію досвіду роботи  педагогів, що атестуються.  

Так, музичний керівник Хорошун А.А. презентувала авторські ігри з використанням 

ЛЕГО – цеглинок, масажних м’ячиків, клавесів в  музично – оздоровчій діяльності 

дошкільників. Нею складено авторську пісню про ЛЕГО – цеглинки. Авторські сценарії 
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свят та розваг публікувалися на сайті «Всеосвіта» за що Хорошун А.А. отримала подяки 

та сертифікати від даного сайту. 

       Музичний керівник, керівник гуртка Купченко О.М. ділилася досвідом роботи у 

створенні музичних міксів до всіх запланованих загально садових міроприємств та 

Всеукраїнськогофестивалю Play Fest. Такий досвід роботи заслуговує на особливу увагу – 

це нелегка праця навчити маленьких вихованців гуртка «Нотка» (гра на дитячих музичних 

інструментах) відтворювати сучасні та народні мелодії чередуючи одна з одною. Така 

форма роботи розвиває у малят абсолютний слух. 

                Семінари-практикуми, що проводились в закладі,  сприяли підвищенню рівня та 

розширенню знань педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст 

дошкільної освіти, дали змогу різнобічно та поглиблено розглянути пріоритетні напрями, 

змістовне наповнення та концептуальну основу Базового компонента дошкільної освіти за 

новою редакцією. Йдучи в ногу з сьогоденням ми залучилися до удосконалення 

освітнього простору зручного, доступного та мобільного для наших вихованців, 

відповідно до вимог Державної оцінки якості освіти. Так тема семінару – практикуму: 

«Моделювання освітнього предметно – розвивального середовища в умовах досягненя 

якості дошкільної освіти» була актуальною і допомогла визначитися в  проблемах  які 

потрібно удосконалити. Так як 2020-2021 навчальний рік було оголошено роком 

«математики» проведений семінар – практикум на тему: «Як навчити дітей розв’язувати 

арифметичні задачі» був корисним для педагогів усіх вікових груп та надав можливість 

професійно удосконалитися з питання логіко – математичного розвитку дошкільників.  

Розвивати здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, 

створювати умови для розвитку комунікативної культури педагогів, актуалізувати 

потребу позитивних змін особистості педагога дало змогу проведення засідання 

педагогічного клубу «Майстерня успіху».  Педагоги особисто скласти «портрет сучасного 

вихователя» і визначили свої  професійні слабкі та сильні сторони . 

    Протягом навчального року здійснювалася контрольно-аналітична діяльність освітнього 

процесу та системи роботи з дітьми. З метою удосконалення компетентності педагогічних 

працівників та підвищення ефективності освітнього процесу  були здійснено тематичне  

вивчення стану освітньої роботи в закладі по темах: «Моделювання предметно – 

просторового розвивального  середовища щодо повноцінної освітньої роботи з 

вихованцями під час режимних процесів у різних видах організованої та самостійної 

діяльності.»; «Валеологічне виховання та активний відпочинок дошкільників» 

         Варто також зазначити що на постійному контролі трималися питання: 

- вироблення у дітей умінь та навичок щодо захисту свого життя і здоров’я під час 

надзвичайних ситуацій, формування основ безпечної поведінки на дорогах. ( 

щоквартальні тематичні тижні – «Тиждень безпеки») 

- хронометраж занять з фізкультури  

- організація та проведення прогулянок. Дотримання режиму прогулянок. 

- стан планування освітньої роботи в групах старшого дошкільного віку щодо 

забезпечення наступності 

- стан проведення групових батьківських зборів та роботи з батьками за перше 

півріччя 

     Ці види контролю  забезпечили  вивчення  діяльності  всіх  педагогів,  всіх груп дітей, і 

дали  можливість  прослідкувати  системність  в  роботі з малюками, виявити та усунути 

недоліки.  Результати перевірок оголошувалися у вигляді наказів, довідок, звітів і 

інформацій. 

                 Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних 

навчальних закладів з батьківською громадкістю, спрямована на підвищення психолого-

педагогічної культури родин. Допомога  закладу  дошкільної освіти батькам вихованців з 

актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається 

всіма педагогічними та медичними працівниками: директором закладу, вихователем - 
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методистом, практичним психологом, вихователями різних вікових груп, медичними 

сестрами, іншими спеціалістами  закладу у формі групових та індивідуальних, усних і 

письмових, на сайті закладу та телефонних консультацій, бесід, шляхом залучення батьків 

до співпраці і взаємодії з педагогами. Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 

2020-2021 навчального року, мали відображення у роботі з батьками. Враховуючи  вимоги 

адаптивного карантину робота з батьками проводилася в онлайн режимі, батьківські збори 

в теплу пору року на свіжому повітрі з дотриманням відповідної дистанції. 

         Традиційно з батьками проведено:  збори для батьків, які поступають у ЗДО; 

засідання ради закладу; засідання піклувальної ради; групові збори, бесіди, консультації;  

інструктажі при прийомі дітей; ; виставки дитячих образотворчих робіт; конкурси, 

анкетування батьків. Для батьків поповнювалися інформаційні батьківські куточки, 

папки-пересувки, стенди з рекомендаціями спеціалістів, проводився соціально-

педагогічний патронат сімей з дітьми дошкільного віку,  робота консультативного центру  

«Разом з мамою» (для дітей від одного до трьох років). Певна робота проводилася з дітьми 

та їх батьками щодо попередження дитячого травматизму.  Робота консультативного 

центру «Разом з мамою здійснювалася шляхом надання інформацій, консультацій в в 

створеній вихователем – методистом закладу вайбер групі та висвітленням інформації на 

сайті закладу 

     Особливого значення мали заходи: 

- участь батьків у челенджах, оглядах- фестивалях за проектом «Сприяння освіті – 

навчання через гру» 

- залучення батьків до акцій, організавоних практичним психологом Серпівською 

О.І:  « 16 днів проти насилля»-   онлайн фотомарафон до дня толерантностіз 

виставкою малюнків вихованців; тиждень психології під девізом «Зростай, твори і 

мрій»; до дня сім’ї проведено “Квітчел».  

- виставка образотворчих родинних робіт «Світ очима дітей»; 

- групові тематичні виставки: родинні, сезонні, до свят тощо; 

- групові батьківські збори – дієва форма роботи; 

- активно проводилася робота ради закладу; 

     Всі форми  роботи постійно висвітлювалися в спільноті Фейсбук через соціальну 

мережу Фейсбук 

        Заходи, спрямовані на формування позитивного іміджу дошкільного закладу 

         Значна увага методичної служби приділялась популяризації діяльності закладу. 

Порівняно з минулим роком збільшилась активність вихователів щодо висвітлення 

найкращих авторських розробок.  (Хорошкн А.А., - музичний керівник закладу; Сугак 

Т.В. – вихователь – методист закладу) 

         З метою формування позитивного іміджу центру розвитку дитини «Калинка» в 

2020 – 2021 навчальному році педагогічний колектив  організував та провів певні 

заходи: 
- Підтримується висвітлення інформації на сайті ЦРД «Калинка», який систематично 

поповнюється і є  дієвим просвітницьким засобом серед батьків та колег. 

- Створено сторінку в соціальній мережі «Фейсбук», групу дя батьків та працівників 

закладу «Центр розвитку дитини «Калинка» 

- Висвітлено матеріали авторських розробок, сценаріїв свят на Всеукраїнському 

сайті Всеосвіта». 

- Участь вихователів, батьків, дітей та спеціалістів закладу у  у Всеукраїнському 

фестивалю Play Fest.,"Play Book"- цебув творчий звіт нашого закладу) 

- Створено безпечні, комфортні, сучасні умови для здійснення  навчально – 

виховного процесу. 

-  Проведено консультації, батьківських зборів, батьківського всеобучу. 

- Тісна співпраця з вчителями початкової школи. 

- Співпраця з  «ОМЦПО - МАН» 
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- Співпраця з комунальною установою «Охтирський  інклюзивно – ресурсний 

центр». 

 

Створення розвивального середовища: 

Вихователями усіх вікових груп  постійно поповнювали освітнє  середовище в групах, а 

саме: 

- Вихователями групи компенсуючого типу з вадами мовленнєвого розвитку Юрко 

Н.О., Геращенко М.І. були розроблені:   мовленнєві ігри на автоматизацію звуків [с 

] [ш ]  до лексичної теми «Зоопарк»; експериментально – дослідницький центр 

«Кругообіг води в природі»; на ігровому майданчику на дитячих столах 

розмальовані шахові дошки на різні варіанти ігор та математичне лото;  в груповій 

кімнаті оформлений куточок ЛЕГО, математичний стіл та звуки на стіні; на стінах 

в роздягальні об лаштовані схеми – підказки як вітатися та дотримуватися культури 

поведінки під час адаптивного карантину; цікавий креативний куточок 

Буккросингу, валеологічний куточок та «доріжка здоров’я» 

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

Скороход В.М.) виготовили серію дидактичних ігор;виготовили валеологічні 

ігрокубики; за технологією «стіни, що оживають» оформили: пам’ятки з техніки 

миття рук, «Гостяшку ЛЕГО», «Склади склад», д/гру «по слідах пройди – зарядку 

зроби»; виготовили: валеологічний куточок,  «доріжку здоров’я», ширму для 

театру; придбали : мольберти, портативну колонку, пісочницю.  

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

оформили «стіну, що оживає» веселими звірятами, куточок «Буккросинг». 

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

обновили гімнатичну драбину та гімнастичну лаву «крокодил»; виготовили 

дидактичні ігри з сенсорного виховання. 

- Вихователі групи дітей молодшого дошкільного віку «Віночок» Замкова М.С., 

Михайленко І.П.   в цьому навчальному році стали найактивнішими учасниками 

оновлення освітнього середовища в групі. Вони виготовили та розробили 

валегологічний куточок з цікавим змістовним наповненням – тренажерами для 

дихання  «Наші легені», «Чисті долоньки», «Допоможи крокодильчику лікувати 

зуби»; створили цікавий куточок дослідницької діяльності, куточок емоцій : «Мій 

настрій», «Зарядний пристрій», «Як безпечно вітатися в умовах карантину»; за 

технологією «стіни, стеля та підлога, що говорять оформлені «математична 

руханка», «Рухлива доріжка»; виготовили героїв до казки «Ходить гарбуз по 

городу в рамках проєкту «книга, що оживає». Заслуговує на увагу творчий те 

креативний підхід до облаштування куточка Буккросинг. 

- Вихователь групи молодшого дошкільного віку Лещенко К.В. виготовила та 

поповнила різні види театру до Лепбуку «Театр»;креативний куточок Буккросинг; 

підібрала збірку фізкультхвилинок з використанням цеглинок ЛЕГО;розробила 

серію занять з використанням ЛЕГО «Шість цеглинок» виготовила дидактичну гру 

«Сортуємо сміття» 

- Вихователями групи раннього віку «Соняшник Грабко В.А., Савчук Н.І. 

виготовлено Бізіборд, оформлено папку – підбірку «Художнє слово для режимних 

моментів»,поповнено ігрові куточки, куточки по сенсори ці різобічними видами 

ігор. 

- Вихователем групи дітей середнього дошкільного віку «Суничка» Шевченко А.О.   

освітнє середовище групи поповнено цікавим валеологічним куточком «Дерево 

здоров’я. 

- Вихователями групи компенсую чого типу з вадами опорно – рухового апарату 

Назарчук Л.С., Резніченко О.І. багато уваги приділялося в облаштуванні освітнього 

середовища технології «стіни, стеля та підлога, що говорять» - групова кімната, 
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роздягальня, спальна кімната об лаштовані багато варіативними іграми за різними 

освітніми лініями. Виготовлений креативний куточок Буккросингу. Придбано на 

групу – гімнастичні палиці, м’ячі- тренажери, тренажери для ніг, магнітна дошка 

Під час огляду – конкурсу змістовно. Цікаво, естетично красиво був оформлений 

валеологічний куточок.. 

- Вихователями групи дітей середнього дошкільного віку «Малинка» Мітюшиною 

Н.А., Пуренок А.В. виготовлено: ворота для гри у футбол на ігровому майданчику, 

машину з коліс; в груповій кімнаті облаштовано сюжетно – рольву гру 

«Манікюрний салон»,виготовлено підбірку дидактичних ігор логіко – 

математичного спрямування.  

Вихователі  усіх вікових приймали участь в огляді конкурсі куточків Буккросингу, 

валеологічних куточків. В. кожній віковій групі були об лаштовані креативні, творчі,  

пізнавально – дослідницькі огороди на вікні. 

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. 

 

Для створення сучасного інноваційного простору педагогічний колектив втілює в 

практичну діяльність такі  технології: 

  

 Інноваційні: 

- ЛЕГО «Шість цеглинок» О.Рома-  (участь в проекті Сприяння освіті за 

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

групи. 

-       Методика «Шість цеглинок 2.0» О.Рома - інноваційну технологію 

впроваджують  усі  групи дошкільного віку. 

 

Освітні технології: 

- Методика використання коректурних карт Н.Гавриш ( групи дошкільного 

віку) 

- Нетрадиційні техніки в зображувальній діяльності (групи дошкільного віку) 
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- Використання Лепбуків в мовленнєвій діяльності(усі вікові групи). 

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

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

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

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

вадами мовленнєвого розвитку – вихователі: Юрко Н.О., Геращенко М.І) 

- «Ейдетика» - група молодшого дошкільного віку «Берізка» - вихователь Лещенко 

К.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. Щороку у центрі 

розвитку дитини проводиться діагностування педагогів щодо впровадження інноваційних 

та освітніх технологій. Результати діагностування узагальнені. 

    Створено умови щодо реалізації інноваційної діяльності: є відповідні куточки в 

методичному кабінеті та на кожній групі, яка впроваджує технологію, що містять ігровий, 

дидактичний, наочний матеріал, посібники. З метою вивчення запропонованих технологій  

створено інформаційний стенд, проводиться відповідна методична робота шляхом 

проведення педагогічних рад, засідань творчої групи,консультацій, тренінгів, майстер-

класів та інших інтерактивних форм. 

Можна зробити висновок, що вихователі впроваджують різні методи і прийоми, 

для впровадження на реалізації змісту і досягнення мети різнорівневого і 

різнопрофільного освітнього процесу 

 

Робота закладу за  спрямуванням. 

За період навчального року визначено, що робота по розвитку художньо – естетичної  

компетентності дітей ведеться відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», 

вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, програми від народження до 

шести років  «Я у Світі» 

 Питання вивчалося шляхом спостереження  музичної, художньо-зображувальної, 

театральної дитячої діяльності в усіх вікових групах та гуртках художньо-естетичного 

спрямування. Усі вікові групи закладу дошкільної освіти працюють за художньо-

естетичним спрямуванням, крім груп: «Барвінок» (логопедична) - мовленнєве 

спрямування; «Вишенька» (з вадами опорно-рухового апарату) – фізкультурно-

оздоровчого спрямування. 

           Аналізуючи роботу закладу за навчальний рік  встановлено, що в усіх вікових 

групах створені сприятливі умови для організації життєдіяльності дошкільників з 

реалізації завдань художньо - естетичного розвитку. 

        Педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів.  В 

методичному кабінеті створено навчально-методичну базу щодо організації освітньої 

діяльності з даного питання, зокрема зроблені зразки для малювання та аплікації формату 

А-3 для всіх вікових груп, проте необхідно поповнити матеріалами для ознайомлення 

дітей з творчістю відомих українських художників: Марфи Тимченко, Катерини Білокур, 

Ганни Собачко тощо. Навчальна та самостійна діяльність дітей планується у відповідності 

з вимогами Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програми розвитку 

дитини від народження до шести років «Я у Світі». Організація занять художньо – 

естетичного спрямування відповідає достатньому рівню, застосовуються різні форми їх 

проведення, використовуються нетрадиційні техніки, але необхідно планувати більше 

занять з ознайомлення дітей з творами мистецтва, пейзажами художників С.Шишкіна, Й. 

Бокшая, Т.Яблонської, витворами народних ремесел. .   Вивчаючи  стан зображувальної 

діяльності з'ясувалося, що при організації образотворчої діяльності дітей, вихователі  усіх 

вікових груп дотримувались санітарно-гігієнічних вимог: під час виконання 

образотворчих завдань дітей забезпечено лівостороннє природне освітлення; дитячі меблі 
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(столи, стільці) відповідають віку дітей, промарковані; у групах створено умови для 

організації всіх видів образотворчої діяльності дітей; оформлено куточки самостійної 

художньої діяльності з достатньою кількістю обладнання та матеріалу для занять з 

малювання, ліплення, аплікації: альбоми відповідно віку дітей, кольоровий папір, клей, 

олівці, фарби, лінійки, пензлі, баночки для води тощо; розташування матеріалів зручне 

для користування. 

   Особливе місце в організації художньо – естетичної  діяльності вихователі дошкільних  

груп відводять груповим, індивідуальним і колективним формам роботи. У дітей 

сформовано стійкий інтерес до образотворчої діяльності. Вихователі здійснювали 

диференційований підхід до навчання дітей на заняттях, надавали їм змогу 

експериментувати з фарбами, художніми матеріалами, комбінувати різні види 

образотворчого мистецтва. 

Переважна частина дітей більшою чи меншою мірою оволоділа технічними навичками 

малювання, ліплення, аплікації: виконували роботи самостійно, раціонально, старанно, 

творчо (за винятком 15% дітей старших груп, які потребували допомоги вихователя, 

малювали та ліпили шляхом простих маніпуляцій, похапцем, репродуктивно);  діти 

навчилися передавати характерні ознаки предметів (форму, пропорції, колір, фактуру, 

величину), розрізняють і знають колірну гаму відповідно до свого віку, відображають у 

малюнку характерні риси персонажів (добрий, веселий, злий); 

 діти  груп старшого дошкільного віку навчилися створювати багатофігурні сюжетні 

композиції, самостійно знаходити прийоми зображення при інтеграції видів образотворчої 

діяльності.  Високу результативність знань, умінь і навичок у дітей досягнуто у таких 

жанрах і видах: сюжетне малювання, предметне малювання, пейзаж, композиції. 

          Вихователями груп дошкільного віку були розширені та поповнені творчі осередки, 

придбано та виготовлено атрибути та персонажі для театралізованої діяльності. 

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 постійно 

діють виставки: дитячої та сімейної творчості «Світ очима дітей»; малюнків «Юні 

таланти»; авторських робіт «Ось які талановиті у Калинці нашій діти». Заслуговує  на 

увагу проведений  огляд-конкурс: «Буккросинг»:  де педагоги, батьки  і діти проявляли 

активність до оформлення. А також прищеплювали у дітей любов до художнього слова 

шляхом обміну  дитячих книг.  

В поточному навчальному році заклад приймав участь у Всеукраїнському проекті 

«Сприяння освіті» - навчання через гру», були учасники Всеукраїнського фестивалю гри, 

навчання і натхнення Play Fest-2021. Темою фестивалю був огляд – конкурс «Книга, що 

оживає…». Слід відмітити активну  участь у даному фестивалі як вихователів так і 

спеціалістів (музичних керівників, керівників гуртків) закладу. Так інструктором 

фізкультури Кісіленко Ю.С. на одну з сторінок власне створеної координаторами проєкту 

книги, що оживає під назвою «Пригоди дівчинки Калинки та ЛЕГО цеглинки» вкладено 

«казкову фізкультуру». Музичний керівник, керівник гуртка «Маленькі актори» Хорошун 

А.А. підготувала з вихованцями фрагмент казки «Колобок» на новий лад. Музичний 

керівник, керівник  вокального гуртка «Дзвінкі голосочки» Жадан В.В. продемонстрували  

на сторінці «книги…» виконання вихованцями оперети «Кицькин дім» - це був звіт 

систематичної роботи гуртка, так як виконувати ролі, спілкуватися героям казки в стилі 

оперети нелегка праця як  для здібних вихованців так і керівника гуртка. 

  Керівник гуртка «Нотка» (гра на дитячих музичних інструментах) впродовж 

навчального року постійно на святах та розвагах з вихованцями гуртка демонструвала 

власне створені музичні мікси. Ці форми роботи заслуговують на увагу. Вихованці гуртка 

вітали в онлайн – режимі музичними виступами вихованців – партнерів закладу 

дошкільної освіти «Вишенька» м. Дніпро по ініціативі  проєкту «Сприяння освіті  - 
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навчання через гру»  Онлайн Брікмейт  з Новим роком, також музичний мікс 

«Подоляночка» демонструвався на сторінках «книги, що оживає…»  

Заслуговують на увагу форми роботи за художньо – естетичним напрямом і 

хореографів закладу Мірошнікової О.М. та Залавської Я.Ю. Хореграфи готували разом з 

дітьми цікаві, сучасні таночки на свята та розваги, які проходили в закладі впродовж 

навчального року. Слід відмітити те ,що хореографом Залавською Я.Ю.на сторінки 

«книги…» до Всеукраїнського проєкту був представлений цікавий, змістовний флешмоп. 

Хореограф Мірошнікова О.М. разом з вихованцями гуртка «Веселий чобіток» 

представила на сторінку «книги…» фрагмент балету «Цвіркунчик». Вразило те, що 

вихованка нашого закладу Катречко Майя виконала партію фрагменту балету на пуантах. 

 Вихованці зображувальної студії «Веселковий пензлик»(керівник  Кузьменко В.Д.)  

вміють самостійно реалізовувати свої задуми, використовують нетрадиційні методи і 

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

прикладним декоративним мистецтвом. Цікавий сюжет оживити казку був 

продемонстрований вихованцями гуртка до Всеукраїнського фестивалю. Діти малювали 

на мольбертах на свіжому повітрі на казкові галявині. 

      Для вихованців груп середнього дошкільного віку функціонує гурток «Вправні 

рученята» (орігамі).. Заняття гуртка проходять змістовно, цікаво, в ігровій формі, 

вихованці вдало вправляються з папером, створюючи різноманітні вироби.  

       Заслуговує на увагу й те, що з метою реалізації завдань наступності керівник гуртка з 

МАН  проводить заняття з ліплення з вихованцями молодшого дошкільного віку.  

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

фортепіано. На кінець навчального року діти володіють технікою гри на фортепіано і 

виконують прості музичні твори. Традиційно стало проведення академконцертів, на яких 

звітують дошкільнята гуртка «Маленькі піаністи».    

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

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

соломою. Керівник гуртка Кравченко Т.В.  брала активну участь у підготовці атрибутів до 

казки «Колобок на сучасний лад» Казкові герої з трави, соломи та інших природних 

матеріалів отримали позитивні відгуки як від педагогів нашого закладу, так і від спільноти 

педагогів України в групі Сприяння освіті через соціальну мережу Фейсбук. 

      І як підсумком всіх форм роботи за художньо – естетичним напрямком було створення 

нашої власної книги «Пригоди дівчинки Калинки та Лего – цеглинки за складеним 

вихователем – методистом Сугак Т.В. змістом книги та ідеями художнього  оформлення 

електронної книги вихователем Наумкіною С.Б.Ця книга була представлена на 

Всеукраїнський фестиваль гри, навчання і натхнення Play Fest-2021 та отримали 

номінацію «Творці історій, що оживають»  

    Поряд із позитивним досвідом вихователів та керівників гуртків виявлені певні 

недоліки. Так, вихователям усіх вікових груп необхідно більше  інформувати батьків з 

проблеми художньо – естетичного розвитку в сім’ї; планувати проведення різноманітних 

форм роботи з використанням ІКТ (слайди, відео), планувати заняття – подорожі, заняття 

– фантазії і т.д.,активізувати індивідуальну роботу з образотворчої діяльності вихованців, 

удосконалювати роботу з формування у дітей 

знань, умінь і навичок: у напрямі декоративно-ужиткового мистецтва, 

знайомити дітей із скульптурними формами, удосконалювати роботу із 

забезпечення наступності художньо-естетичного розвитку дітей дошкільного віку. 

 

Дієвість виконання плану наступності. 

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають центр розвитку дитини 

«Калинка» із Охтирською загальноосвітньою школою І –ІІІ ступенів імені Антоненка - 

Давидовича . Між закладами освіти складені угоди про співпрацю, плануються спільні 

заходи щодо організаційно-педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в 
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школі з метою забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, 

соціокультурної адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій 

школі та їх всебічного гармонійного розвитку. 

       Забезпечення наступності із школою проводилась у відповідності до річного  плану 

роботи центру розвитку дитини «Калинка» та Охтирської загальноосвітньої школи І –ІІІ 

ступенів імені Антоненка - Давидовича. Додатком до річного плану роботи є «План 

роботи що щорічно схвалюється педагогічною радою ЦРД «Калинка», затверджується 

директором закладу дошкільної освіти та директором школи. План передбачає роботу  

закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до навчання в 

школі (бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, розваги, акції);  методичну 

роботу (консультації для педагогів  закладу дошкільної освіти і вчителів школи, тематику 

спільних педагогічних рад, взаємовідвідування вихователями уроків в першому класі та 

вчителями занять у групах дітей старшого дошкільного віку ), роботу з батьками дітей 

старшого дошкільного віку та першокласників. Всі форми роботи здійснювалися в онлайн  

форматі. Результативність роботи педагогічного колективу простежується через 

успішність та готовність дітей до шкільного навчання випускників ЦРД «Калинка». 

Кінцевою метою роботи педагогічного колективу  закладу є виховання дитини, здатної 

продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати мети, правильно будувати своє 

життя. Особливо велику увагу приділялось якісній підготовці дітей до школи, бо наші 

випускники – це наша марка, наше обличчя успіху. 

       Вихованці групи старшого дошкільного віку «Колосок», «Дзвіночок» взяли участь у 

проведенні свята «Першого дзвоника».  Вихователі  груп дітей старшого дошкільного віку 

«Барвінок», «Колосок»,  «Дзвіночок»  провели цикл  віртульних  екскурсій (враховуючи 

умови карантину) до шкіл  в рамках проведення ряду тренінгових занять «Я готуюсь до 

школи».     Високі   та    достатні    рівні    розвитку    певних    навичок    у    дітей   

свідчать   про  те,  що вихователі організовували    навчально-виховну     роботу      за 

принципами      індивідуального та диференційного підходу до  дітей. 

Виконання плану роботи творчих, ініціативних груп 

 Ініціативна група закладу в 2020-2021 н.р. працювала над питанням: планування 

форм роботи з трудової діяльності в групах дошкільного віку на навчальний рік та літній 

оздоровчий період 

 Вихователями розроблено перспективне планування  трудової діяльності на навчальний 

рік та літній оздоровчий період. 

 Творча лабораторія в навчальному році працювала над проблемою: перспективне 

планування занять за освітньою лінією «дитина в соціумі на всі вікові групи відповідно  

до тем блоку. Педагогами творчої лабораторії було обговорено форми і методи роботи з 

дошкільниками за даною проблемою, переглянута методична література, публікації 

періодичних видань.  Матеріали узагальнені, в натупному навчальному році будуть 

використовуватися вроботі. 

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. 

 

Визначаючи профіль гурткової роботи в нашому  закладі ми враховували кілька  

чинників, а саме: 

-  інтереси та хист самих вихованців (щоденні спостереження за дітьми на заняттях, 

у самостійній діяльності, в іграх тощо); 

- замовлення батьків, які виявлялись завдяки анкетуванню, усному опитуванню, в 

бесідах; 

- наявність умов для результативної роботи; 
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- кадрове забезпечення . 

     Гурткова робота орієнтована на всебічний розвиток дітей з урахуванням їх вікових та 

індивідуальних особливостей. Для організації гурткової роботи створені всі необхідні 

умови: предметно-розвивальне середовище, розроблені авторські програми, навчальні 

плани (перспективні та календарні). Ефективність гурткової роботи значною мірою 

зумовлюється належним програмово-методичним забезпеченням. Робота гуртків 

будується за програмою, складеною його керівниками на основі власної практики та 

запозиченого досвіду інноваційної педагогічної діяльності. Така робоча програма 

обов'язково узгоджується з освітньою програмою, за якою працює центр розвитку дитини 

«Калинка» . Організовуючи гуртки,  намагались уникати надмірних навантажень на 

дитину. Тривалість гурткових занять відповідає віковим особливостям дітей і не 

перевищує норми гранично допустимого навантаження для навчальних занять.      

Оптимальна наповнюваність гурткових груп 10 – 12 дітей на одному занятті. 

       В кожній віковій групі,музичній, спортивній , хореографічній залі, навчальному 

кабінеті психолога, де проводиться гурткова робота, цікаво оформлені зони та місце 

роботи з здібними  дітьми. Тут виставлений необхідний матеріал для роботи дітей: олівці, 

фарби, пензлики, фломастери, папір різного кольору, ножиці, трафарети, природний 

матеріал, художня література, атрибути для театралізованої діяльностіі т.д. 

      Керівниками гуртків є наші педагоги. Заняття проводяться в другу половину дня. 

Керівники гуртків застосовують різноманітні форми та методи роботи з дітьми, тим самим 

розвиваючи в них зацікавленість до саморозвитку та самовдосконалення. Вихованці з 

задоволенням  відвідують гуртки. 

У центрі розвитку дитини  працювало 9 гуртків та 2 студії за інтересами. А саме:  

- оркестр дитячих музичних інструментів «Нотка»; (керівник Купченко О.М.) 

- навчання гри на фортепіано «Маленькі піаністи»; (керівник Купченко О.М.) 

 

- робота з соломою «Юні умільці»; (керівник Кравченко Т.В.) 

- співочий  «Дзвінкі голосочки»; (керівник Жадан В.В.) 

- музично-драматичний  «Маленькі актори»;(керівник Хорошун А.А.) 

- хореографічний «Барвінок»;(керівникЗалавська Я.Ю.) 

- інтелектуальний «Лего»;(керівник Серпівська О.І.) 

-  спортивний «Фітболгімнастикв»;(керівник Кісіленко Ю.С.) 

- аплікація, орігамі «Вправні рученята»; (керівник Кузьменко В.Д.) 

студії:  

- образотворчої діяльності «Веселковий пензлик»; (керівник Кузьменко В.Д.) 

-  хореографічної «Веселий чобіток». (керівник Мірошнікова О.М. 

 

      Керівники гуртків ведуть всю необхідну документацію згідно інструкції про 

діловодство в закладі дошкільної освіти. 

      В закладі систематично здійснюється моніторинг гурткової роботи, керівники гуртків 

визначають компетентність дітей відповідно до програмових вимог. Питання 

результативності роботи гуртків заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, на 

методичних нарадах в дошкільному закладі. 

      В кінці кожного року проводяться творчі звіти. в закладі є постійно діюча виставка 

робіт дітей «Ось які талановиті у «Калинці» нашій діти», авторські виставки дитячих 

робіт.  

     В методичному кабінеті створено фонд нормативно-правових, інструктивно-

методичних документів, методичної літератури, методичних рекомендацій, оформлено 

інформаційні папки щодо організації гурткової роботи. 

В поточному навчальному році заклад приймав участь у Всеукраїнському проекті 

«Сприяння освіті» - навчання через гру», були учасники Всеукраїнського фестивалю гри, 

навчання і натхнення Play Fest-2021. Темою фестивалю був огляд – конкурс «Книга, що 
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оживає…». Слід відмітити активну  участь у даному фестивалі вихованців закладу,які 

відвідували гуртки – це був звіт роботи гуртків за художньо – естетичним напрямом. 

Заслуговують на увагу участь вихованців у Всеукраїнському фестивалі гуртків:  

- «Нотка»  - гра на дитячих музичних інструментах  (керівник Купченко О.М.) з 

представленими музичними міксами; 

- «Дзвінкі голосочки» - вокальний (керівник Жадан В.В.) –виконання оперети; 

-  «Веселий чобіток» - хореографічний (керівник Мірошнікова О.М.) – фрагмент 

балету «Цвіркунчик» 

- «Барвінок» - танцювальний (керівник Залавська Я.Ю.) – виконання сучасного 

флешмопу.  

 

     Висновок. Робота гуртків проводиться на належному рівні. Гуртки сприяють розвитку 

стійкого пізнавального інтересу,всебічному гармонійному розвитку. Заняття гуртків 

велися у відповідності до нормативних документів та графіку роботи         

У дітей,  які відвідують гурток: 

- високий рівень пізнавальних процесів: пам’ять, мислення, уяву, увагу; 

- уміють систематизувати, класифікувати, узагальнювати; 

- добре розвинена мілка моторика руки.   

         Поряд із позитивними формами роботи  керівників гуртків виявлені і певні недоліки: 

-   не в повному обсязі урізноманітнені форми та методи роботи навчального процесу; 

-   недостатньо удосконалена матеріально – технічна база, освітній простір роботи гуртків 

-  необхідно підвищити якість та ефективність участі спортивного, драматичного гуртків в 

загальносадових святах та розвагах, розважальних іграх. 

- недостатньо уваги приділяється просвітницькій роботі з  батьками, щодо розвитку  

здібностей    дітей.   

- недотримується графік проведення гуртків,  переносяться терміни; 

- матеріали про роботу гуртків систематично не висвітлюються на САЙТІ закладу; 

-     цікаві форми роботи не  подаються для розгляду друку на сторінках фахових 

журналах;  

-        Під час проведення занять порушується дотримання правил охорони праці, техніки 

безпеки і протипожежного захисту. 

І.6.Аналіз результатів корекційної роботи 

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

Катречко І.М., вихователі: Юрко Н.О., Геращенко М.І.) 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.Проте, з метою подальшого покращення якості корекційної 

роботи необхідно підвищити якість корекційної роботи упродовж року та посилити 

консультативно-просвітницьку роботу з батьками вихованців.  

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

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

навчання в школі. 

Для реалізації даної цілі вирішувалися  наступні завдання: 

- своєчасне виявлення дітей з порушеннями мови (обстеження); 

- корекція виявлених порушень мовного розвитку дітей; 

- профілактика мовних порушень порушень; 

- консультативна допомога педагогам та батькам з питань подолання мовних 

порушень. 
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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., 

Резниченко О.І. проводиться відповідна робота: розроблені індивідуальні плани 

корекційно-профілактичної роботи для кожної дитини , виготовлене нетрадиційне 

фізкультурне обладнання. Реабілітолог Резніченко О.І. проводила з дітьми класичний 

масаж, лікувальну фізкультуру. Педагогами групи створено мобільний освітній простір 

для вихованців, оновлено та придбано інвентар для профілактики плоскостопості. 

 

 

І.8.Аналіз результатів діагностики психологічної готовності  

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

У лютому- квітні 2021н.р. було проведено вивчення дітей старших вікових груп з 

метою виявлення сформованості компонентів психологічної готовності до навчання у 

школі.  Обстежено 71 дитину 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 мязів 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. «Дзвіночок» 27 10 (37%) 10   (37%) 7    (24%) - 

2. «Колосок» 26 9  (35%) 10   (38%) 5   (27%) - 

3. «Веселка» 1 - 1 (100%) - - 

4. «Барвінок» 10 2    (20%) 5    ( 50%) 3    (30%) - 

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

 Загальний 71 23 (32%) 30  (42%) 16   (23%) - 

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

«Дзвіночок» та «Горобинка»  по 10 і 9 дітей, що складає відповідно 37% та 35% від 

загальної кількості. В групах «Вишенька», «Веселка», «Барвінок» більше діток з середнім 

рівнем сформованості довільності, розвитку зоровомоторної координації та дрібних м’язів 

руки. Дітей з  рівнем нижче норми в цьому році немає. Отже, в цілому, 23 дітей (32%), 

мають рівень вище за середній, 30 дітей – середній, що становить 42%, 16 дітей – нижче за 

середній, 23%. 

1. 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: 

2.  Таб. №2 

 

 

 



 

21 

 

 

 Група к-ть дітей «шкільно – 

зрілі» 

«середньо – 

зрілі» 

«незрілі» 

1. «Дзвіночок» 27 17   (63%) 10    (37%) - 

2. «Колосок» 26 16   (62%) 10    (38%) - 

3. «Веселка» 1  1     (100%) - 

4. «Барвінок» 10 7     (70%) 3     (30%) - 

5. «Вишенька» 7 3     (43%) 4      (57%)      - 

 Загальний 71 43   (61%) 28   (49%) - 

 

З даних результатів видно, що  43 дитини (61% від загальної кількості) «шкільно – 

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

домашню адресу. 49 % (28 дітей) – «середньо – зрілі», у них виникали труднощі в 

орієнтації в просторі та виділенні головного і другорядного. «Незрілих» дітей в цьому 

році у нас немає.  

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 

           Аналіз отриманих результатів засвідчив, що 52% від загальної кількості опитаних  

дошкільників ( 40 дітей) мають дуже високий рівень розвитку психічних процесів і 

зв’язного мовлення. 48% , а це 31 дитина мають високий рівень поінформованості, здатні 

до узагальнень. В цьому році дітей з середнім рівнем та нижче середнього немає.      

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.  

 Група к-ть 

дітей 

Дуже 

високий 

Високий Середній Нижче 

середньог

о 

Низьке 

1

. 

«Дзвіночок» 27 16(60%) 11 (24%) - - - 

2

. 

«Колосок» 26 13(50%) 13 (50%) - - - 

3

. 

«Веселка» 1 - 1 (100%) - - - 

4

. 

«Барвінок» 10 5(50%) 5(50%) - - - 

5

. 

«Вишенька» 7 3(43%) 4 (57%) - - - 

 Загальний 71 40(52%) 31 (48%) - -  
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Медичні огляди вихованці ЦРД проходять відповідно до Наказу МОЗ України від 

27.08.2010 р № 728 «Про диспансеризацію населення» та постанови КМУ від 14 червня 

2002 р «Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі». 

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

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

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

життя. 

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

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

планом виконання фізіотерапевтичних процедур. Профілактичні заходи включають в себе  

різні види загартування, дихальну гімнастику, крапковий масаж, у період підвищеного 

ризику захворювань вірусними інфекціями носіння «часникового намиста», вживання 

фітонцидів. 

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

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

кожній групі облаштовано фізкультурні осередки, де зберігаються необхідні ігрові 

атрибути, які вихователі використовують під час гімнастики  пробудження. 

 

Оздоровчо-профілактична робота здійснюється у декілька етапів та поєднується 

практично з усіма видами діяльності дітей протягом дня. Зокрема ми виділяємо такі етапи: 

аналіз стану здоров ̕я дітей по віковим групам;  розроблення та вживання заходів, 

спрямованих на зниження показників захворюваності у дітей та підвищення індексу 

здоров’я. 

Медичне обслуговування у закладі дошкільної освіти передбачає надання дітям допомоги 

у збереженні та зміцненні здоров’я  та профілактику захворювань. 

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

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

батьків по профілактиці простудних та кишково-шлункових захворювань, лекції, 

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

річного плану роботи, за потребами батьків та виникненням відповідної епідеміологічної 

ситуації. 

 Для батьків у закладі оформлені інформаційні куточки з порадами щодо збереження та 

зміцнення здоров ́я дітей. В групових куточках оформленні тематичні ширми для батьків,  

показники антропометричних даних дітей (ясельна група – щомісяця, дошкільні групи – 

щоквартально). 

       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: 

 ПІБ постачальника Перелік продуктів 

1 

Новіков Дмитро Вікторович Сир кисломолочний 10% жирності  

 

Сир твердий 50% жирності  

 

Масло вершкове 73% жирності 

Сметана 20% жирності  

Молоко 2,6% жирності, молоко 3,2% жирності 
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До приміщень харчоблоку ЦРД входять: кухня, яка має цех сирої та готової продукції 

з побутовим холодильником, холодильником і холодильною камерою для зберігання 

добових проб, комора для зберігання сухих продуктів із холодильною камерою.  

Дитяча установа забезпечена технологічним та холодильним обладнанням згідно проекту: 

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

60 – 2 шт., електром’ясорубка – 1 шт., привід універсальний П-ІІ – 1 шт., шафа пекарська 

ШЖЕ – І – 1 шт., холодильна шафа ШХ – 0,56 – 3 шт., побутовий холодильник – 4 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 

2 Бутко Наталія Володимирівна 

Крохмаль картопляний 

Борошно пшеничне 

Сік фруктовий  

Яйця курячі свіжі 

Цукор 

Сухофрукти, паста томатна, повидло 

Сіль кухонна 

Лист лавровий, кислота лимонна 

Какао-порошок 

Напій кавовий, чай 

Дріжджі 

Цукор ванільний 

3 
Швецов Володимир 

Олексійович 

Крупи (крупа перлова, крупа пшенична, крупа 

гречана, крупа ячна, пшоно) 

Рис 

Крупа вівсяна 

Горох 

Манна крупа 

Макаронні вироби 

Морква, буряк, капуста, цибуля 

Картопля 

Яблука 

Печиво 

Огірки, помідори, полуниця, черешня, 

смородина, слива, банани 

4 

ПрАТ «Охтирський 

м’ясокомбінат» (директор Рожко 

В.М.) 

Сарделі варені вищого гатунку; 

М’ясо яловиче, печінка яловича, тушки курей, 

сало 

5 

ТДВ «Охтирський 

хлібокомбінат» (директор 

Уманська М.М.) 

Сухарі панірувальні; 

Хліб житньо-пшеничний, батон 

6 ТОВ «Охтирська м’ясна 

компанія» (директор Кириченко 

М.Г.) 

Риба свіжоморожена 
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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 – 16 дітей (50%); 

 діти з малозабезпечених сімей –  10 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: 91 % 

сад: 89 % 

Калорійність харчування:  ясла: 1179% 
сад: 1736 % 

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 Хлібжитній 40 40,0 0,0 100% 

2 Хлібпшеничний 80 79,4 -0,6 99% 

3 Борошнопшеничне 25 18,1 -6,9 72% 

4 Крохмаль 4 3,0 -1,0 75% 

5 

Крупи, бобові, 

макаронні 

вироби 

45 43,6 -1,4 97% 

6 Картопля 190 186,9 -3,1 98% 

7 Овочісвіжі 230 185,8 -44,2 81% 

8 Фруктисвіжі, цитрусові 100 53,0 -47,0 53% 

9 Соки 70 44,0 -26,0 63% 

10 Фруктисушені 10 10,9 0,9 109% 

11 Кондитерськівироби 15 12,0 -3,0 80% 

12 Цукор 45 43,5 -1,5 97% 

13 Мед, медопродукти 2 1,7 -0,3 84% 

14 Масло вершкове 21 20,7 -0,3 99% 

15 Олія 9 9 0,0 100% 
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16 Сало 2 1,0 -1,0 50% 

17 Яйця 0,5 0,8 0,3 102% 

18 
Молоко, кисло-молочні 

продукти 
400 375,4 -24,6 94% 

19 Сир кисломолочний 45 42,4 -2,6 94% 

20 Сир твердий 5 4,2 -0,8 83% 

21 Сметана 10 9,2 -0,8 92% 

22 М’ясо, м’ясопродукти 100 110,4 10,4 110% 

23 Риба, рибопродукти 45 38,9 -6,1 86% 

24 Кавазлакова, цикорій 4 2,3 -1,7 75% 

25 Какао 2 1,8 -0,2 75% 

26 Чай 0,2 0,15 -0,05 80% 

27 Сіль, сільйодована 5 5,0 0,0 100% 

28 Дріжджі 1 0,5 -0,5 50% 

29 Лавровий лист 0,1 0,08 -0,02 80% 

30 Сухаріпанірувальні 2 1 -0,5 74% 

31 Томатна паста 2 2,00 0,00 100% 

32 Ванільнийцукор 0,1 0,09 -0,01 90% 

33 Кислота лимонна 0,1 0,106 0,0 106% 

Середній показник виконання:  89 % 

 

 

 

 

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»;    

- 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- 
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впровадженням дистанційних форм спілкування з батьками на онлайн-платформах , 

ZOOM,  мобільних додатках Messenger, Viber, Facebook. 

 . 

 

І.10. Аналіз результатів адміністративно-господарчої діяльності 

 

У 2021 р. кошти розподілені по кошторису за КЕКВами: 

КЕКВ 2210: 232 000,00 грн. 

КЕКВ 2220: 22 300,00 грн. 

КЕКВ 2240: 87 620,00 грн. 

 

За КЕКВ 2210 фінанси були розподілені на проведення ремонтних робіт у закладі. 

 

№ 

з/п 

Назва товару Кількість  

1. Миючі дезінфікуючі засоби, засоби 

особистої гігієни 

 

на рік 

2. Електротовари  

3. Сантехнічні товари  

4. Канцтовари, виготовлення стендів  

5. Господарчі товари  

6. Придбання: 

Стіл офісний 

Персональний комп’ютер  

Системний блок 

Періодична література 

Пісок  

Шпалери  

Тротуарна плитка  

Фарба ПФ для фарбування ігрового 

облажднання  та ремонт груп. 

Електронасоси  

Труба пластикова  

Кувшини скляні, ножі, кухонні 

дошки, ковші емальовані 

відро (10 л) нержавійка 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

на рік 

8 куб.м. 

10 шт. 

8 кв.м. 

 

72 шт. 

3 шт. 

22 м. 

 

 

 

   

   

За КЕКВ 2220 (медикаменти) придбано наступні товари: 

 

- медичні препарати; 

- масло масажне; 

- ватні палички ; 

- інші медикаменти (бинт, вата, напальники,  

марля, джгут, л/пластир, серветки, зонд) ; 
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- дезактин, хлорантоїн, бланідас, стериліум 

 

Кошти на усі види робіт, які відносяться до КЕКВ 2240 (оплата послуг, крім 

комунальних) перераховуються бухгалтерією закладу. 

Виконані такі види робіт: 

 

- вивіз сміття; 

- повірка водо лічильника тепла та термопари; 

- повірка манометрів (8 шт.); 

- дератизація; 

- проведення заземленого опору; 

- повірка кранів і вогнегасників  

 

Надана батьківська допомога: 

- лампа для кварцування приміщень ОБП 225М 

- безконтактний термометр  

- дерев’яна споруда (стіл та дві лавочки)  

- спортивний куточок «Шведська стінка»  

- іграшковий дитячий комплект меблів «Кухня»  

- пісочниця (2 шт.) 

 

Узагальнені висновки щодо здобутків, труднощів, недоліків  

у роботі центру розвитку дитини  у 2020/2021 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: 

 

1. Педагоги в організації освітнього процесу використовують переважно традиційні 

засоби розвитку пізнавального інтересу дошкільників, не використовуючи засоби 

ігрових освітніх технологій. 

2. Необхідно впровадити в освітній процес інтерактивні методи ознайомлення старших 

дошкільників із живописом 

3. Педагоги недостатньо використовують потенціал спортивних ігор у розвитку фізичних 

якостей дошкільників. 

Невирішеними питаннями діяльності методичної служби залишається: 

 узагальнення кращого досвіду роботи вихователів ЦРД; 

 недостатнє залучення педагогів до участі в онлайн-конкурсах, інноваційних проєктах; 

 популяризація найкращих розробок педагогів у фахових виданнях. 

 продовження роботи щодо підвищення ІКТ-компетентності педагогів. 

 використання у освітньому процесі інноваційних технологій, які забезпечать 

реалізувати діяльнісний підхід до навчальної діяльності. 

 дотримання графіку взаємовідвідування занять наставників та молодих спеціалістів. 

 удосканалення роботи із зміцнення предметно ігрового розвивального сучасного 

простору для дітей всіх вікових груп 

Відповідно до досягнень, виявлених недоліків, запитів батьків та державних 

вимог, педагогічний колектив дошкільного закладу ставить перед собою у 2021/2022 

навчальному році такі завдання: 
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1.Продовжувти роботу над створенням доступного та безпечного  освітнього простору, 

використовуючи різні моделі організації освітнього процесу. 

2. Продовжувати роботу по формуванню у дітей ціннісного ставленя до здоров’я, 

розвивати фізичні якості дошкільникіів за допомогою елементів спортивних ігор. 

3.Розвивати пізнавальний інтерес дітей дошкільного віку засобами ігрових технологій. 

4.Впровадити в освітній процес інтерактивні методи ознайомлення дошкільників із 

живописом. 

Шляхи реалізації завдань: 

- Компетентнісний, діяльнісний та інтегрований  підхід до змісту та організації 

освітнього процесу. 

- Використання інноваційних та  ігрових освітніх  технологій. 

- Взаємодія заклду із сім’ями дітей як учасниками освітнього процесу. 

- підхід під час освітнього процесу. 

- Пріорітетність досвіду дитини. 

- 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 мистецько-творчу компетентність дошкільника  шляхом 

створення умов для самовираження кожної дитини під час мистецької діяльності. 

 

 

 

  Використовувати в освітньому процесі інноваційні та ігрові технології, які забезпечать 

реалізувати діяльнісний підхід до навчальної діяльності. 
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РОЗДІЛ 2. Діяльність структур колегіального управління. 
 

№ п/п Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Примітк

и 

 

Блок 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

КОЛЕКТИВУ 

 

   

1. 1 

1.Підготовка до навчального року з 

перспективою планування роботи за 

усіма підрозділами роботи закладу з 

виконанням вимог ВСЗЯО,  НАССП та 

дотриманням бюджетно – фінансової 

дисципліни.  

2.Організація проведення підписки 

фахових періодичних видань 

вересень 

Директор 

Вихователь - 

методист 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Сестра 

медична 

старша 

Головний 

бухгалтер 

 

 

1.Аналіз роботи закладу за усіма 

підрозділами та шляхи реалізації 

завдань по підготовці до навчального 

року та літнього періоду 

травень 

Директор 

Заступники 

директора 

Сестра 

медична 

старша 

Головний 

бухгалте 

 

 
Блок 2.2. Виробничі наради 

 
   

 

1.Затвердження правил внутрішнього 

трудового розпорядку працівників 

закладу. 

2.Доповнення до посадових інструкцій 

учасників освітнього процесу в зв’яззку 

з вимогами  системи НАССП, ВСЗЯО 

та роботи в умовах адаптивного 

карантину. 

жовтень Директор  

 

1.Складання плану благоустрою 

території та приміщень закладу з 

урахуванням вимого оцінювання якості 

освіти та вимог організації безпечного 

та якісного харчування дітей в закладі 

дошкільної освіти 

лютий 

Директор 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Сестра 

медична 

старша 

 

 
1.Облаштування ландшафтного дизайну 

території та ігрових майданчиків 
квітень 

Директор 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Вихователь - 

методист 
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Аналіз реалізації завдань комплексної 

системи загартування, з метою 

підвищення індексу здоров’я в усіх 

вікових групах 

травень   

 

Блок 2.3 Адміністративні наради при 

директору. 
 

   

1. 

1. Аналіз профілактично – оздоровчої 

роботи з питань профілактики 

простудних захворювань 

2.Затвердити організаційні питання 

діяльності закладу в умовах 

адаптивного карантину на 2021- 2022 н. 

р. 

3.Затвердити заходи з профілактики 

корона вірусної інфекції у ЦРД 

«Калинка» згідно з Постановою 

Головного Санітарного лікаря від 06.09. 

2021 

Один раз на 

місяць 

вересень 

 

 

 

вересень 

 

 

 

Директор 

Сестра 

медична 

старша 

 

 

2. 
Щотижневі адміністративні наради 

«Діяльність служб на тиждень» 

Згідно з 

надходженням 

вхідної 

документації 

Директор  

3. 

Аналіз кадрового забезпечення 

навчального закладу та мережі груп на 

навчальний рік 

Впродовж року Директор  

4. 

Аналіз підготовки навчального закладу 

до роботи в осінньо – зимовий період. 

Стан готовності до опалювального 

періоду закдаду  

жовтень 

Директор 

Заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

5. 

Своєчасність проведення інструктажів з 

охорони життя і здоров’я дітей, 

пожежної безпеки, цивільного захисту, 

охорони праці відповідальними особами  

Один раз на 

квартал 

Директор 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Вихователь - 

методист 

 

 

6. 
Стан організації харчування згідно з 

вимогами НАССП 
Впродовж року 

Робоча група 

по 

впровадженню 

програми 

НАССП 

 

7. 
Обговорення питань по створенню 

ВСЗЯО в закладі 
жовтень 

Директор 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Вихователь - 

методист 
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8. 
Прірітетні напрямки Стратегії розвитку  

ЦРД «Калинка» 
листопад 

Директор 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Вихователь - 

методист 

 

 

9. 
Створення безпечних та комфортних 

умов для перебування дітей в закладі 
грудень 

Директор 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Вихователь – 

методист 

Сестра 

медична 

старша 

 

 

10. 
Особливості організації освітнього 

процесу 
січень 

Вихователь – 

методист 

 
 

11. 

Аналітичний підхід щодо організації 

підвищення фахової компетентності 

педагогічних працівників 

лютий 

Вихователь – 

методист 

 
 

12. 

Аналіз виконання плану благоустрою 

приміщень та території закладу.  

Організація інвентаризації матеріальних 

цінностей, ігрового та спортивного 

обладнання 

березень 

Заступник 

завідувача 

господарства 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

13. 

Підсумки моніторингових досліджень 

розвитку розвиненості вихованців 

закладу  

квітень 

Вихователь – 

методист 

 

 

 

14. 

Планування якісного складу 

педагогічних кадрів, обслуговуючого 

персоналу та мережі груп на наступний 

навчальний рік 

травень 
Директор 

 
 

 

Блок 2.4. Піклувальна (наглядова) 

рада ЦРД "Калинка"  

 

 

   

1. 

Затвердження плану батьківської ради 

на 2021-2022н. р. 

Забезпечення організованого початку 

нового навчального року. 

 

вересень 

всі члени 

батьківської 

ради 

 

2. 

Якісний рівень навчально-виховної 

роботи з урахуванням вимог оновленого  

Базового компоненту дошкільної освіти. 

Пропозиції щодо покращення умов 

жовтень 

всі члени 

батьківської 

ради, педагоги 

закладу 
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освітнього процесу в закладі , 

пропозиції щодо пріоритетних 

напрямків Стратегії розвитку 

 

3. 

Інформування батьків про стан виховної 

роботи з дітьми в усіх вікових групах на 

групових зборах 

 

протягом року 

всі члени 

батьківської 

ради 

 

4. 

Стан організації харчування в закладі. 

Якість продуктів харчування. Умови 

зберігання. 

  

Один раз на 

квартал 

всі члени 

батьківської 

ради 

 

5. 

Відновлення зелених насаджень 

 
Вересень 

квітень 

всі члени 

батьківської 

ради 

 

 
Блок 2.5. Склад комісій щодо 

здійснення організації  та здійснення 

освітнього процесу в закладі. 

   

1. 

 

 

 

 

Склад атестаційної комісії: 

Сергієнко Т.І – голова комісії 

Наумкіна С.Б.- секретар 

Члени атестаційної комісії: 

СугакТ.В. – вихователь - методист 

Серпівська О.І.- практичний психолог 

Шевченко А.О.- голова ПК 

Юрко Н.О.- вихователь 

Мітюшина Н.О.- вихователь 

вересень директор наказ 

2. 

Склад комісії  по впровадженню 

програми НАССП: 

Сергієнко Т.І.- голва комісії 

Члени комісії: 

Журавель Л.В. – заступник завідувача 

господарства 

Цапенко Т.М- комірник 

Позднякова К.С. – кухар 

Хрипунова І.А.- сестра медична 

старша з дієтичного харчування 

Сугак Т.В.- вихователь - методист 

вересень директор наказ 

3. 

Склад комісії  з охорони життя і 

здоров’я дітей: 

Сергінко Т.І – голова комісії 

Члени комісії: 

Сугак Т.В.- вихователь – методист 

Журавель Л.В. – заступник завідувача 

господарства 

Шевченко А.О.- голова ПК 

Кісіленко Ю.С. – 

вихователь,інструктор з фізкультури 

 

 

вересень директор наказ 
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Склад комісії  з пожежної безпеки: 

Сергінко Т.І – голова комісії 

Члени комісії: 

Сугак Т.В.- вихователь – методист 

Журавель Л.В. – заступник завідувача 

господарства 

Шевченко А.О.- голова ПК 

Ярмак В.- електрик 

Дараган А.В.- робітник по 

обслуговуванню 

 

вересень директор наказ 

 

Склад комісії  з пожежної безпеки: 

Сергінко Т.І – голова комісії 

Члени комісії: 

Сугак Т.В.- вихователь – методист 

Журавель Л.В. – заступник завідувача 

господарства 

Шевченко А.О.- голова ПК 

 

вересень директор наказ 

 

Склад комісії  з цивільного захисту: 

Сергінко Т.І – голова комісії 

Члени комісії: 

Сугак Т.В.- вихователь – методист 

Журавель Л.В. – заступник завідувача 

господарства 

Шевченко А.О.- голова ПК 

 

вересень директор наказ 

 

Склад комісії  з охорони праці: 

Сергінко Т.І – голова комісії 

Члени комісії: 

Сугак Т.В.- вихователь – методист 

Журавель Л.В. – заступник завідувача 

господарства 

Шевченко А.О.- голова ПК 

 

вересень директор наказ 

 

Склад комісії  з організації та 

проведення  експертизи цінності 

документів: 

Сергінко Т.І – голова комісії 

Члени комісії: 

Наумкіна С.Б. – вихователь 

Римар А.В. - діловод 

 

вересень директор наказ 

 

Блок 2.6. Педагогічні ради 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпові- 

дальний 

Примітк

и 

щодо 

викона

ння 

1 2 3 4 5 
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1. 

Тема: «Стратегічні рішення на 

порозі нового навчального року» 

•  Про затвердження складу 

педагогічної ради, вибори секретаря 

педагогічної ради. 

• Про виконання рішень попередньої 

педради.  

•   Про підведення підсумків літньої 

оздоровчої кампанії та основні 

педагогічні проблеми і завдання на 

новий навчальний рік.  

•.Про ознайомлення з нормативно-

правовими документами в галузі освіти 

на 2021/2022 навчальний рік. 

•.Вибір освітньої програми 

•           Про обговорення й 

затвердження річного плану роботи на 

2021/2022 навчальний рік: 

- форм планування освітньої 

роботи; 

- атестації педагогів; 

- видів контролю; 

- термінів та перспективних 

планів  курсів підвищення 

кваліфікації та закладів, в яких 

буде здійснюватись навчання 

педагогів; 

- відвідування міських 

методичних об’єднань; 

- самоосвіти педагогів; 

•         Про затвердження освітньої 

програми центру розвитку дитини на 

2020/2021 навчальний рік 

•          Про затвердження: 

-     обговорення і затвердження 

переліку і графіку роботи безоплатних 

гуртків 

-        програм роботи гуртків 

- 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. 

- Обговорення і затвердження моделі 

здійснення моніторингу навчальних 

30.08.2021 

директор 

вихователь – 

методист 

педагоги 

закладу 

спеціалісти 
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досягнень дітей. 

•  Про перелік, методичної    

літератури, інтернет - публікацій з 

питань організації освітнього процесу в 

дошкільному закладі.(Лист МОН 

України від 09.08.2021 №1/9-404 «Про 

переліки навчальної літератури, 

програм рекомендованої Міністерством 

освіти і науки України для 

використання у закладах освіти у 

2021/2022 навчальному році».) 

 • Про презентацію, затвердження 

освітніх програм (додаткових 

комплексних, парціальних) для 

використання в навчально-виховній 

роботі у 2021/2022 н.р. 

•   Про обговорення і схвалення 

Плану роботи з опорним закладом 

«охтирська ЗОШ І-ІІІ ступенів» з 

урахуванням рекомендацій щодо 

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 2021/2022 навчальний рік. 

• Про обговорення і затвердження 

проведення методичного дня. 

•Про результати огляду закладу 

дошкільної освіти  

щодо підготовки до нового навчального 

року. 

• Про доведення до відома педагогів 

тижневе навантаження на 2021/2022 

навчальний рік 

2. 

Тема: «Освітньо – ігрові технології 

як засіб розвитку пізнавального 

інтересу дошкільників» 

(форма проведення – інтерактивна гра) 

•Провиконання рішень попередньої 

педагогічної ради. 

• Про цілісність, системність і 

послідовність планування й організації 

роботи з пізнавального розвитку 

дошкільників. 

• ПроLEGO, як ефективний засіб 

ровитку допитливості дітей. 

07.12.21 

директор 

вихователь – 

методист 

педагоги 

закладу 

спеціалісти 
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•Результативність ТРВЗ у розвитку 

пізнавальних інтересів старших 

дошкільників (з досвду роботи). 

• Про переваги та недоліки ігрових 

освітніх технологій (практикум). 

• Про підсумки конкурсу-огляду 

наповненя ігрових осередків 

стимульними матеріалами для 

розвитку пізнавального інтересу 

дошкільників. 

3. 

Тема: «Сучасні підходи до розвитку 

творчих здібностей 

дошкільників» 
•Про виконання рішень попередньої 

педради.  

• Про цілісність, системність і 

послідовність планування роботи з 

організації художньо – естетичного 

розвитку дітей (аналіз роботи 

вихователів). 

• Про розвиток художньо – графічних 

умінь дошкільників: творчість на 

кінчиках пальчиків. (з досвіду роботи) 

• Про результати тематичного 

контролю стану роботи з розвитку 

творчих здібностей дітей дошкільного 

віку.  (Довідка)  

• Про результати онлайн – конкурсу 

малюнків для дітей і батьків: «Природа 

рідного краю» 

• Про аналіз тест - анкетування 

педагогів щодо використання методів 

та прийомів розвитку творчих 

здібностей дошкільників.  

•  Про стимулювання творчої 

активності дошкільників (практикум) 

• Про  підсумки засідання. Рефлексія. 

17.02.22 

директор 

вихователь – 

методист 

педагоги 

закладу 

спеціалісти 

 

4. 

Тема:  «Аналіз управлінської 

контрольно-аналітичної та методичної 

роботи 

закладу дошкільної освіти за 2021/2022 

навчальний рік» 

 Про виконання рішень попередньої 

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 

недоліків у виховній роботі.  

      27.05.22 

директор 

вихователь – 

методист 

педагоги 

закладу 

спеціалісти 
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 Про результативність  роботи творчих 

та інііціативних  груп, гурткової роботи 

 Про результати моніторингу 

сформованості компетенцій 

дошкільників відповідно до вимог 

БКДО 

 Про результати педагогічної 

діагностики щодо показників життєвої 

компетентності (результати 

моніторингу).  

  Про участь педагогів методичній 

роботі закладу (результати 

моніторингу). 

 Про аналіз захворюваності дітей за 

навчальний. Результати моніторингу 

захворюваності дітей за 3 роки  

 Про зміст проєкту  плану роботи ЦРД 

на літній оздоровчий  період, внесення 

змін та корективів. 

Про затвердження розкладу занять та 

режиму роботи на літній оздоровчий 

період 

 

 

Розділ 3.Діяльність методичного кабінету 

Підрозділ 1. Методична робота з кадрами 
 

БЛОК 3.1.1.Підвищення професійної компетентності працівників 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпо-

відальний 

Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

Опрацювати документи, матеріали 

законодавства України про освіту, 

новинки науково-методичної 

літератури, поради, пам’ятки під час 

карантину 

щомісяця 

 

вихователь - 

методист 

 

 

2. 

Провести співбесіди з педагогами з 

питань особливостей педагогічно-

методичних вимог до роботи з дітьми 

кожної вікової групи. Врахування 

умов карантину в роботі з дітьми 

вересень 

 

вихователь - 

методист 

 

 

3. 

Вивчати рівень педагогічної 

майстерності вихователів в 

докурсовий і після курсовий період. 

постійно 

вихователь - 

методист 

 

 

4. 

Набувати нових знань, 

удосконалювати свої професійні 

знання та уміння                    

систематично 
педагоги 

закладу 
 

5. 
Визначити зміст самоосвіти кожному 

педагогу самостійно, відповідно до 
постійно 

вихователь - 

методист 
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його професійних потреб, інтересів, 

планів. Забезпечити організаційний і 

методичний супровід самоосвіти 

педагогів              

 

6. 

Проводити оперативні наради, 

педгодини, спрямовані на визначення 

системи педагогічних впливів, що 

забезпечують підвищення якості 

освітнього процесу.          

постійно 

директор 

вихователь - 

методист 

 

 

7. 

 Удосконалювати навички роботи з 

ІКТ та активно впроваджувати  їх в 

освітній процес                  

постійно 
педагоги 

закладу 
 

8.  Підвищити професійний рівень 

педагогічних працівників шляхом:  

- проходження, курсів  

підвищення кваліфікації при 

СОІППО; 

- участі у вебінарах з 

отриманнм сертифікатів; 

- відвідування обласних та 

міських  семінарів, 

методоб’єднань, 

- участі у роботі творчих груп,  

- самоосвіти.  

впродож 

року 

директор 

вихователь- 

методист 

перспект. 

план 

підвищення 

кваліфікац. та 

проведенн 

атестації 

пед.прац. 

9. Провести атестацію педагогічних 

працівників: 

- Сергієнко Т.І. 

- Калюжна Н.В. 

- Кузьменко В.Д. 

- Міронова Н.А. 

- Геращенко М.І. 

- Наумкіна С.Б. 

- Нечасікова Я.О. 

- Пуранок А.В. 

- Катречко І.М. 

- Грабко В.А. 

- Жадан В.В. 

До 25.03.22 атестаційна 

комісія 

перспект. 

план 

підвищення 

кваліфікац. та 

проведенн 

атестації 

пед.прац. 

10 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 

  БЛОК 3.1.2.Самоосвітня 

діяльність педагогів. 

   

1. Вивчати нормативні документи з 

питань навчання та виховання 

дошкільників 

впродож 

року 

педагоги 

закладу 

 

 

 Вивчати зміст, методичні 

рекомендації, наукові коментарі  та 

впродож 

року 

педагоги 

закладу 
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практичні матеріали для роботи за 

програмою розвитку дитини 

дошкільного віку від народження до 

шести років «Я у Світі» 

 

2. Систематично опрацьовувати нову 

методичну та періодичну літературу з 

метою використання нових ідей, 

інноваційних технологій виховання 

та навчання, педагогічної спадщини у 

практичній діяльності. 

 

впродож 

року 

педагоги 

закладу 

 

 

3. Поглиблено працювати та 

накопичувати, систематизувати 

теоретичний та практичний матеріал 

з обраної науково-методичної роботи 

 педагоги 

закладу 

 

 

4. Приймати участь у Всеукраїнському 

проєкті «Сприяння освіті»- навчання 

через гру» 

впродож 

року 

педагоги 

закладу 

 

 

5. Продовжити роботу педагогічних 

працівників з питань самоосвіти та 

узагальнити матеріали напрацювань 

Проводити обговорення фахових 

періодичних видань з питань 

самоосвіти 

впродож 

року 

вихователь- 

методист 

додаток 

6. Провести індивідуальні співбесіди-

консультації. Анкетування, 

тестування  щодо визначення тем 

самоосвіти та пріоритетних 

напрямків роботи на поточний 

навчальний рік 

впродож 

року 

вихователь- 

методист 

матеріали 

7. Скласти індивідуальні плани 

самоосвіти, передбачаючи взаємне 

відвідування занять та режимних 

процесів із подальшим обговоренням. 

До 15.09. 

2021 

вихователь - 

методист 

план 

8. Провести семінар в формі «Круглого 

столу»(обмін думками з питань 

самоосвіти) 

13.12. 

2021 

вихователь – 

методист 

педагоги 

матеріали 

9. Організовувати участь у міських 

методоб’єднаннях міроприємствах, 

оглядах, конкурсах дошкільної освіти 

впродож 

року 

вихователь- 

методист 

графік 

10. 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 

один раз на 

місяць 

вихователь - 

методист 

 

http://jmil.com.ua/ejmil
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преса» 

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

); 

- корисних додатків порталу освітян 

України «Педрада» 

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

 

11 Проводити навчання щодо створення 

онлайн – занять з метою здійснення 

дистанційної роботи з вихованцями 

закладу. 

один раз на 

квартал 

вихователь - 

методист 

 

 

БЛОК 3.1.3.Удосконалення професійної творчості 

 
№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпові-

дальний 

Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Творча  група 

Тема: перспективне планування 

занять за освітнім напрямом 

«Дитина в природному довкіллі» 

Мета:надати теоретичну та 

практичну допомогу педагогічним 

працівникам  в плануванні занять за 

освітньою лінією «Дитина в 

природному довкіллі», своєчасно 

підлаштувати їх під запити дітей, 

особливості їхнього сприймання та 

психофізіологічного розвитку. 

 

Впродовж 

року 

Вихователь - 

методист 

 

2. 

 
Ініціативна група. 

 

Тема: розробити картки  прогулянок 

походів  відповідно до віку та пір 

року 

 

Мета:  удосконалити 

систематичність організації 

прогулянок- походів; надати 

педагогам закладу практичну та 

теоретичну допомогу в проведенні 

прогулянок - походів 

 

 

Впродовж 

року 

Вихователь - 

методист 

 

3. Майстер-клас 

Мета : формувати творчу 

особистість дошкільника під час 

ігрової діяльності. 

Категорія слухачів : педагогічний 

колектив дошкільного навчального 

   

https://www.pedrada.com.ua/
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закладу. 

 

 

 Створення проєкту:  «Впровадження 

ігрових технологій  в освітньому 

процесі» 

Впродовж 

року 

вихователь - 

методист 

 

 Виставка – огляд:«Ігрові осередки – 

джерело розвитку пізнавального 

інтересу» 

 

жовтень вихователі 

усіх вікових 

груп 

спеціалісти 

закладу 

 

 Вправа-інсценізація:«Мої авторські 

наробки ігрових технологій» 

 

грудень вихователі 

усіх вікових 

груп 

спеціалісти 

закладу 

 

 Презентація та практичне 

впровадження авторських ігрових 

технологій 

лютий вихователі 

усіх вікових 

груп 

спеціалісти 

закладу 

 

 

БЛОК 3.1.4.Засідання круглого столу 

№ 

п/п 
Зміст роботи 

Термін 

виконання 
Відпо-відальний 

Примі

тки 

щодо 

викона

ння 

1 2 3 4 5 

1. 
Рекомендації щодо організації 

пізнавальної діяльності з батьками 
жовтень 

вихователь - 

методист 

 

2. 

Мовленнєво-дослідницько-

експериментальна робота з дітьми з 

порушенням мовлення 

січень 
Вихователь - 

методист. 

 

 БЛОК 3.1.5.  

Педагогічні години 
Термін 

виконан

ня 

Відпо-

відальний 

Інформаці

йне 

забезпече

ння 

Примі

тки 

щодо 

викона

ння 

1. 

 

Зміст та умови реалізації 

оновленого БКДО як 

Державного освітнього 

стандарту. 

14.09.21 вихователь- 

методист 

  

2. Рівень пізнавального розвитку 

дитини  та вплив його на 

успішність у шкільному 

навчанні 

12.10.21 

 

 

вихователь- 

методист 

 

 

книга 

обліку 

педгодин 

матеріали 

 

3. Як використовувати 

комп’ютерні ігри для 

09.11.21 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 
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пізнавального розвитку 

дошкільників і 

педгодинм

атеріали 

4. Грамота в дитячому садку: що 

взяти до уваги педагогам 

23.12.21 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин 

матеріали 

 

5. Долучаємо дітей до 

декоративно – прикладного 

мистецтва під час занять 

13.01.22 вихователь-

методист 

книга 

обліку  

педгодин, 

матеріали 

 

6. Як навчати дошкільників 

елементів дизайну 

14.02.22 директор, 

вихователь- 

методист 

 

книга 

обліку 

педгодин, 

матеріали  

 

7. Професійні можливості сповна. 

Творчий звіт вихователів «Я – 

атестуюсь» 

16.03.22 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин, 

матеріали 

 

8. Оптимізація самостійної 

рухової діяльності дітей за 

допомогою ігор з елементами 

спорту 

13.04.22 вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин 

інформаці

я 

 

9. Планування фізкультурно – 

оздоровчої роботи з  

використанням ігор з 

елементами спорту. 

11.05.22 директор, 

вихователь- 

методист 

книга 

обліку 

педгодин, 

інформаці

я 

 

 БЛОК 3.1.6.  

Семінари-

практикуми: 

    

1.  Семінар: Особливості 

пізнавального розвитку дітей 

дошкільного віку 

26.10.21 вихователь-

методист 

матеріали 

семінару 

 

2. Семінар – практикум: «LEGO – 

технології в розвитку 

допитливості дітей старшого 

дошкільного віку» 

16.11.21 

 

вихователь-

методист 

матеріали 

семінару 

 

3. Семінар – практикум: 

«Організація артосвіти 

дошкільників 

 

21.01.22 

вихователь - 

методист 

 

матеріали 

семінару 

 

 БЛОК 3.1.7.  

Консультації 
 

    

1. Розвивальне середовище не на 

показ , а для дітей 

09.09.21 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

2. Пізнавальні діалоги в роботі з 07.10.21 вихователь- книга  
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дошкільниками методист консульта

цій, 

матеріали 

3. Як формулювати пошукові 

питання для дітей 

11.11.21 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

4. Різновиди мовленнєвої 

комунікації з дітьми 

16.12.21 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

5.  Не заважайте дітям грати - 

приєднуйтеся 

13.01.22 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

6. Мистецько –творча 

компетентність дітей 

дошкільного віку. 

08.02.22 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

7. 

 

 

Дидактичний одяг та аксесуари  

- трансформер педагогічних 

ідей 

15.03.22 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

8.  Види спортивних ігор у 

дитячому садку та навіщо 

дошкільникам спортивні ігри 

19.04.22 вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

9..  Готуємося до літнього 

оздоровчого періоду: що 

робить вихователь 

17.05.22 вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

 Для вихователів груп 

раннього віку: 

    

    

11. 

 

- -  Алгоритм успішної адаптації 

 

Перші кроки до мистецтва. Як 

організувати художню діяльність 

дітей раннього віку 

 

16.09.21 

 

 

20.01.22 

вихователь-

методист 

 

 

 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

 

12 Для вихователів груп 

молодшого  дошкільного 

віку:  

- Як розговорити мовчуна 

 

18.11.22 вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

13. Для вихователів груп 

середнього  дошкільного 

віку:  

- Слухати, щоб почути 

дитину.Як формувати навичку 

ефективного слухання 

17.02.22 вихователь-

методист 

 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

14 Для вихователів груп  вихователь- книга  
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старшого дошкільного віку: 

-Грамота для дошкільників – 

потреба розвитку чи запит 

батьків 

 

 

20.03.22 

методист 

 

консульта

цій, 

матеріали 

15. Для музичних керівників: 

- Музичні нейроігри – знахідка 

для дистанційки.    

07..04.22 

 

 

 

вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

16. Для інструктора 

фізкультури: 

- Як навчати старших 

дошкільників грати у 

футбол/баскетбол/волейбол. 

 

 

05.05.22 

 

 

 

 

вихователь-

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

17. Для вихователів груп 

компенсуючого типу з 

вадами мовленнєвого 

розвитку: 

 

-  Різновиди мовленнєвої 

комунікації з дітьми. 

 

Для вихователів груп 

компенсуючого типу з 

вадами опорно – рухового 

апарату: 

 

- Методи та прийоми розвитку 

фізичних якостей у дітей з 

вадами опорно – рухового 

апарату 

03.03.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.04.22 

вихователь- 

методист 

книга 

консульта

цій, 

матеріали 

 

 БЛОК 3.1.8. 

Колективні перегляди 
 

1. До педради №2 

 Організації освітньої 

діяльності з використанням 

ігрових технологій щодо 

стимулювання пізнавальної 

активності дошкільників. 

 

 

Впродовж 

листопада 

2021 

 

вихователі  

усіх вікових 

груп 

 

конспекти 

форм роботи 

 

аналіз на 

пед.. раді 

 

2. До педради №3 

 Організація різних форм 

освітньої діяльності з 

художньо – естетичного 

розвитку дошкільників 

 

Впродовж 

січня 2022 

Вихователі усіх 

вікових груп 

 

. 

конспекти 

форм роботи 

 

аналіз на 

пед.. раді 

 

3. Контрольні заняття з різних 

розділів програми (  в разі 

адаптивного карантину -відео 

– онлайн  заняття для 

батьків) 

Раз у 

квартал 

Вихователі усіх 

вікових груп 

аналіз на 

педгодині 
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БЛОК 3.1.9. Діагностика, моніторингові дослідження 
 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання  

 

Відпові- 

дальний 

 

Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

 1.Вивчення роботи та професійної 

компетентності педагогів 

   

1. 

 

 

Вивчити рівень педагогічної 

майстерності педагогів закладу в до 

курсовий і після курсовий період. 

 пост. 

 

вихователь – 

методист 

практичний 

психолог 

 

2. 

 

Визначити ціннісно – орієнтовану 

єдність колективу (методика 

В.Н.Машкова). 

лютий 

 

вихователь – 

методист 

практичний 

психолог 

 

3. 

 

Визначити оцінку рівня 

організаційної культури. 

грудень 

 

вихователь – 

методист 

практичний 

психолог 

 

4. 

 

 

Дослідити взаємостосунки 

адміністрації і педагогічного 

колективу (методика В.Н.Машкова) 

 

грудень 

 

практичний 

психолог 

 

 

5. 

 

Опрацювати картки самоаналізу 

вихователів. 

січень 

 

вихователь – 

методист 
 

6. 

 

 

Оформити результати атестації 

педагогічних працівників закладу. 

 

квітень 

 

директор 

вихователь – 

методист 

секретар атест. 

комісії 

 

7. 

 

Дослідити рівень освітнього процесу 

в закладі. 

вересень 

травень 

 вихователь – 

методист 
 

8. 

 

 

Стан виховання культурно – 

гігієнічних навичків у дошкільників. 

 

постійно 

вихователь – 

методист 
 

9. 

 

 

10. 

 

Стан організації харчування в закладі. 

 

Стан адміністративно – господарської 

роботи. 

постійно 

 

 

постійно 

 

 

 

директор 

 

 

 

4. Участь педагогів, що 

атестуються в «Декаді 

педагогічних інновацій» 

січень    
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11. Визначити рівень професійної  

компетентності педагогів. 

січень 

 

вихователь – 

методист 
 

 2.Вивчення рівня 

розвиненості вихованців 

закладу 

   

1. Проводити визначення рівня 

розвиненості, вихованості та 

навченості вихованців груп 

дошкільного віку  

жовтень 

квітень 

вихователі 

дошкільних 

груп, 

спеціалісти 

закладу 

 

2. Проводити обстеження рівня 

розвитку вихованців раннього віку за 

допомогою ведення  карток нервово – 

психічного розвитку 

жовтень 

квітень 

вихователі 

груп раннього 

віку, 

практичний 

психолог 

 

3. Вести картки індивідуальних 

маршрутів вихованців, які 

потребують підвищення рівня 

розвитку за освітніми напрямами. 

листопад-

квітень 

Педагоги 

закладу 
 

 

Підрозділ 2. Робота методичного кабінету. 

 
Блок.3.2.1. Робота з документацією 

 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідаль

ний 

виконавець 

Інформ. 

забезпечен

ня 

Приміт 

ка 

1. Вивчити нормативно – правові 

документи, які регламентують 

роботу закладів дошкільної 

освіти . 

вересень вихователь- 

методист  

матеріали  

2.  Підвищувати професійний 

розвиток педагогічних 

працівників 

щодо впровадження  

оновленого Базового 

компоненту дошкільної освіти 

Державного стандарту 

впродовж 

року 

вихователь- 

методист 

матеріали  

3. Оргнізувати комплексне 

самооцінювання освітнього 

процесу відповідно до завдань 

визначених планом роботи 

закладу  на навчальний  рік та 

літній   період 

впродовж 

року 

вихователь- 

методист 

Матеріали 

самооціню

вання 

 

4. Розробити раціональний режим 

дня та графік проведення занять 

відповідно до гранично 

допустимого навантаження на 

до 01.09.22 вихователь- 

методист  

 

матеріали  
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дитину для кожної вікової групи 

на новий навчальний рік за 

Програмою  розвитку дитини від 

народження до шести років  «Яу 

Світі» 

5. 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 внутрішньої 

системи оцінювання (контролю) 

якості освітнього процесу» 

«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; 

 

вересень 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

 

березень 

 

 

 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

вихователь- 

методист  

 

 

 

проєкти 

наказів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали 

 

5. Організувати роботу творчої та 

ініціативної  групи на 

систематизацію напрацьованих 

матеріалів 

До0 1.09.22 

  

вихователь- 

методист  

матеріали  

7. Поповнити тематичні папки та 

систематизувати матеріали: 

- Пошуково – дослідницька 

діяльність по порах року. 

впродовж 

року 

творча група, 

вихователі, 

вихователь-

методист 

підбір 

матеріалів 
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- Економічна освіта дітей 

дошкільного віку 

8. Підготувати методичні 

рекомендації: 

- Пізнавальні діалоги в 

роботі з дошкільниками. 

- Прийоми розвитку 

творчого мислення 

дошкільників. 

- Правида безпеки під час 

навчання дошкільників  ігор з 

елементами спорту. 

впродовж 

року 

вихователь-

методист, 

 

підбір 

матеріалів 

 

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 кабінету 

відповідно до Типового 

положення про методичний 

кабінет; 

навчально- ігрових посібників та 

іграшок відповідно до Типового 

переліку обов’язкового 

обладнання навчально-наочних 

посібників та іграшок 

До 10.10.21 вихователь- 

методист 

матеріали 

 

 

15. Підготувати аналітичні довідки 

щодо результатів вивчення 

внутрішньої системи оцінюваня 

якості освітнього 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 

плани 

самоосвіти 

 

17  Скласти графік 

взаємовідвідувань фрагментів 

організованої життєдіяльності 

дітей 

до 10.09.21 вихователь-

методист 

графік  
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18. Продовжувати роботу засідання 

клубу молодих вихователів 

«Паросток» 

вересень 

листопад 

 

лютий 

квітень 

вихователь-

методист, 

 психолог, 

вихователі-

наставники 

молоді 

спеціалісти 

план  

 Блок 3.2.2. 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 

 

 Блок 32.3.Вивчення, 

узагальнення, поширення 

передового педагогічного 

досвіду 

    

1 Моделюлювати  педагогічний 

досвід   щодо використання 

методики «Шість цеглинок 2.0». 

постійно вихователь- 

методист 

картотека  

2 Вивчити досвід роботи  

Медененко С.П. по використанню 

шумових казок в пізнавальному 

розвитку дошкільників 

 

впродовж 

року 

вихователь -

методист 

матеріали  

3 Узагальнити досвід роботи Петрук 

К.В. по використанню LEGO-

технологій в пізнавальній 

діяльності дошкільників  

впродовж 

року 

вихователь - 

методист 

план  

4 Поширити 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, 

директор  

матеріали, 

конспекти 

занять 

план 

відеоролик 
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Вивчити систему роботи 

педагогів, що атестуються та 

провести творчі звіти. 

впродовж 

року 

атестаційна 

комісія 

книга 

контролю 

 

 Блок 3.2.4. 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: 

- Діагностична методика 

Т.О. Піроженко 

"Мовленнєве зростання 

дошкільника”. 

- Система освіти “Довкілля”. 

Автор – Ільченко В. 

впродовж 

року 

вихователь - 

методист 

матеріали, 

картотека 

карток 

 

3 Продовжити роботу по 

впровадженню: 

-  проєкту «Сприяння освіті» - 

навчання через гру»; 

- «Методики «Шість цеглинок 2.0» 

О.Рома 

 

впродовж 

року 

вихователь – 

методист 

вихователі усіх 

вікових гуп 

матеріали 

ігор, вправ, 

завдань, 

перпективн

е 

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 сер..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 

І.П., 

Замкова М.С. 

конспекти 

занять, 

матеріали 

 

6 Продовжувати впроваджувати 

застосування коректурних таблиць 

для розвитку пізнавальної 

діяльності дітей за методикою 

Н.Гавриш, О.Безсонової  

впродовж 

року 

 

 

 

усі вікові групи коректурні 

таблиці, 

матеріали 

 

7 Продовжувати впроваджувати 

інноваційну технологію «степ – 

впродовж 

року 

інструктор з 

фізкультури  

матеріали 

конспекти 
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аеробіка», «фітболгімнастика» Кісіленко Ю.С. 

 

занять 

РОЗДІЛ  5. Адміністративно – господарська діяльність 
  

 

БЛОК  5.1. Адміністративно – господарська робота 

№ 

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, 

тарифікаційні списки 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 діловод   
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проведення підписки 

фахових періодичних видань 

7 

Перевірити роботу 

медичного обслуговування 

(план, графіки) 

Сестра медична 

старша   

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 

Вихователь-методист 
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інформацію про 

результати атестації 

педагогічних 

працівників 

дошкільного 

навчального закладу 

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  

01.09.2022 

  

10 Провести: 

- повірку манометрів; 

- повірку лічильників 

теплопостачання (2 шт); 

- промивку та гідравлічне 

випробування теплової 

системи; 

- ревізію всіх кранів та 

задвижок теплової мережі. 

до  

01.08.2022 

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 

до 

15.08.2021 

 

 

 

 

заступник 

завідуючої по 

господарській 

частині вихователі 
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БЛОК 5.2. Робота комісії з охорони праці 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Провести огляд кабінетів, групових 

кімнат, приміщень кухонного блоку, 

пральні, музичного та спортивного 

залів на предмет наявності 

інструкцій з охорони праці на 

робочому місці, охорони життя і 

здоров’я вихованців закладу, 

посадових інструкцій, інструкцій з 

протипожежної безпеки тощо 

вересень  

директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

шляхом  насаджування 

саджанців  фруктових дерев 

та кущів, висаджування 

квітів на квітники 

 

 

 

квітень 

2 Полагодження та фарбування 

обладнання на спортивному  

та ігрових майданчиках 

 

до 01.05.21 

вихователі    

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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2. Здійснити перевірку стану 

дотримання працівниками інструкцій 

з охорони праці та посадових 

інструкцій. 

вересень директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

3. Аналіз виконання вимог колективної 

угоди між адміністрацією закладу та 

профспілковим  комітетом в розділі 

охорони праці. Узагальнення 

матеріалів до профспілкових зборів 

колективу. 

жовтень, 

лютий 

директор 

голова 

профспілки 

 

 

4. Поновити плани евакуації 

працівників та вихованців закладу на 

випадок виникнення пожежі, за 

необхідності внести корективи та 

узгодити їхз з відповідними 

органами контролю. 

1 раз на рік заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

5. Перевірити наявність спецодягу, 

миючих та дизенфікуючих засобів у 

відповідності до вимог Типового 

переліку та наявність сертифікатів 

безпеки 

щоквартально  заступник 

завідувача 

господарства 

сестра медична 

старша 

 

6. Перевірити виконання вимог 

електробезпеки в закладі, 

обладнання електрощитової закладу. 

1 раз на рік  

заступник 

завідувача 

господарства 

 

7. Здійснити перевірку стану роботи з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності працівників та 

вихованців закладу в літній 

оздоровчій період 

травень комісія з 

охорони праці 

 

 

8. Здійснити  перевірку стану 

обладнання в спортивній залі та на 

прогулянкових майданчиках 

дошкільного закладу, обладнання в 

групових кімнатах та роздягальнях 

тощо. 

щоквартально комісія з 

охорони праці 
 

9. Проведення випробування захисного 

заземлення електроустановок 

споживачів та електричного 

обладнання в дошкільному закладі 

1 раз на рік заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

10. Здійснювати постійний громадський 

контроль за станом адміністративної 

роботи з питань охорони праці в 

дошкільному навчальному закладі 

щоквартально   

11. Контроль з підготовки дошкільного 

закладу до роботи в осінньо- 

зимовий період. Готовність закладу 

до опалювального сезону 

(випробування системи опалення). 

до 01.10  

Директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

12. Здійснити рейд – перевірку листопад – Директор  
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температурного режиму приміщень 

закладу. 

квітень 

щотижнево 

заступник 

завідувача 

господарства 

13. Підготувати розділ «Охорона праці» 

до колективної угоди між 

адміністрацією закладу та 

колективом.   Переглянути  та за 

потреби внести корективи до 

комплексного плану заходів 

січень Директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

    голова     

профспілки 

 

14. Контроль за станом навчання та 

атестації робочого місця працівників 

закладу з питань охорони праці. 

1 раз на 3 

роки 

Директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

 

Блок 5.3. Інструктажі 
 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Вступний 

 

на робочому 

місці 

Директо 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

Первинний 

 

 

Повторний 

 

 

Позаплановий 

 

Цільовий 

на робочому 

місці 

 

1 раз на 6 

місяців 

 

за потреби 

 

за потреби 

 

Директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

 

 

 

Загальні інструкції з охорони праці 

1. «Інструкція з протипожежної 

безпеки для працівників 

дошкільного навчального 

закладу» 

1 раз на 6 

місяців 

 

 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

2. «Інструкція з цивільної 

оборони та діях персоналу 

при виникненні надзвичайних 

ситуацій для працівників 

дошкільного навчального 

закладу» 

1 раз на 6 

місяців 

 

 заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

3. «Інструкція з електробезпеки 

для працівників дошкільного 

навчального закладу» 

1 раз на 6 

місяців 

 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

4. «Інструкція з охорони праці 

на робочому місці» 

(по посадам) 

1 раз на 6 

місяців 

 

заступник 

завідувача 

господарства 
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5. «Інструкція з дотримання 

Санітарного регламенту» 

щоквартально Сестра медична    

старша 
 

6. «Інструкція з надання першої 

долікарської допомоги» 

1 раз на 6 

місяців 

Сестра медична 

старша 
 

Інструкції з охорони життя і здоров’я вихованців закладу 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

8. 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей дошкільного 

навчального закладу» 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей  в дошкільних 

навчальних закладах –  

«Профілактика травматизму» 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей  в дошкільних 

навчальних закладах –  

«Профілактика інфекційних 

захворювань 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей  в дошкільних 

навчальних закладах – 

«Запобігання кишкових 

захворювань» 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей  в дошкільних 

навчальних закладах – 

«Безпека дітей при 

проведенні цільових 

прогулянок та екскурсій» 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей  в дошкільних 

навчальних закладах – 

«Попередження отруєнь 

хімічними речовинами та 

отруйними рослинами» 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей  в дошкільних 

навчальних закладах – 

«Дотримання технік безпеки 

під час організації трудової 

діяльності» 

«Інструкція з охорони життя і 

здоров’я дітей  в дошкільних 

навчальних закладах – «Про 

пожежну безпеку. Порядок 

евакуації дітей на випадок 

виникнення пожежі» 

щоквартально 

 

 

щоквартально 

 

 

 

 

 

 

щоквартально 

 

щоквартально 

 

 

 

 

щоквартально 

 

 

 

 

 

щоквартально 

 

 

 

 

 

 

щоквартально 

 

 

 

 

 

 

щоквартально 

 

 

вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкції з безпеки життєдіяльності для вихованців закладу 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

«Дитина і природа» 

«Дитина і вулиця» 

«Дитина і серед людей» 

«Власне здоров’я дитини» 

«Дитина  в груповій кімнаті» 

щоквартально вихователі   
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6. 

7. 

 

8. 

 

9. 

 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

 

14. 

«Дитина  в коридорі закладу» 

«Дитина на прогулянковому 

майданчику» 

«Дитина в музичній та 

спортивній залі» 

«Дитина на пішохідному 

переході» 

«Дитина і стихійні лиха» 

«Захисти себе сам» 

«Небезпека за межами 

дитячого садочка» 

«Дитина в екстремальних 

ситуаціях» 

«Дитина і  незнайомі люди» 

Інструкції з безпеки життєдіяльності для педагогічних працівників та помічників 

вихователів 
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1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 7. 

 

 

 

 

8. 

«Інструкція з безпеки 

життєдіяльності працівників 

дошкільного навчального 

закладу під час освітнього 

процесу» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

при організації прогулянки з 

дітьми» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час проведення за 

гартувальних процедур» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час проведення занять з 

зображувальної діяльності» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час  організації сну» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час проведення екскурсій 

та піших переходів за межі 

дитячого садка» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час організації піших 

переходів» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки 

 життєдіяльності під час 

організації трудової 

діяльності дітей дошкільного 

віку» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час організації прийому 

їжі» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час проведення занять з 

фізичного виховання, 

ранкової гімнастики, свят та 

розваг» 

4 рази на рік вихователь – 

методист 

заступник 

завідувача 

господарства 
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9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

17. 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи з голкою» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи з ножицями» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час миття вікон, стін та 

проведення пилососних 

робіт» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час постачання їжі з 

харчоблоку до групи» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи на драбині» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час прибирання групових 

кімнат та службових 

приміщень» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час проведення 

ремонтних робіт» 

   

   

Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників харчоблоку 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час обробки овочів, м’яса, 

риби»» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час розморожування 

холодильників» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи на овочерізці» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час нарізання хліба» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час відкривання 

консервації та соків» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час приготування їжі» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час миття посуду» 

 заступник 

завідувача 

господарства 

сестра медична 

старша 
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9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час виконання кулінарних 

робіт» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи на 

електром’ясорубці» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи на 

електроплиті» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час прибирання на 

харчоблоці, коморі, 

овочесховищі та 

господарському блоку» 

Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників пральні 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час експлуатації 

водонагрівача» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час прання білизни» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час сушки білизни» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи на центрафузі» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час прасування білизни» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності – 

«Правила прання білизни в 

дошкільному закладі» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час прибирання 

приміщень для прання та 

прасування білизни» 

 заступник 

завідувача 

господарства 

 

 

Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для інших  категорій  

працівників 

1. 

 

 

 

2. 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час утримання сміттєвих 

баків» 

«Інструкція з охорони праці 

 заступник 

завідувача 

господарства 

 

 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 6. 

 

 

та безпеки життєдіяльності 

під час прибирання та 

належного утримання 

технічних приміщень та 

території закладу» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час роботи на ПЕОМ» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час поливання дерев, 

кущів та квітів» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час прибирання снігу» 

«Інструкція з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності 

під час охорони об’єкту» 

 

Блок 5.4. Охорона життя та здоров’я дітей 
 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи  

 

Термін 

 

Відпові 

дальний 

 

Примі-тка 

Примі 

тка 

щодо 

вико-

нання 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

  З метою зміцнення та 

збереження здоров’я кожного 

вихованця систематично 

проводити інструктажі з 

охорони праці з працівниками 

закладу 

 Проаналізувати наявність   

посадових інструкцій у 

колектива 

  З метою запобігання нещасних 

випадків стежити за 

дотриманням техніки безпеки у 

групах та на ділянках. 

 

Оформити пам’ятки, щодо дій 

під час надзвичайних ситуацій 

 

  Надати методичну допомогу з 

пропаганди правил пожежної 

безпеки та ТБ серед дітей.  

 

  Розробити та організувати 

заходи, спрямовані на 

дотримування дітьми правил 

дорожнього руху.    

 згідно 

графіка 

 

 

 

 

серпень  

 

 

 

постійно 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

 

 

протягом 

року 

 

1 раз на 

квартал 

заступник 

завідувача 

господарств

а 

вихователь - 

методист 

директор 

 

 

 

заступник 

завідувача 

господарств

о 

вихователь 

методист 

вихователь - 

методист 

 

 

вихователь - 

методист 

 

 

вихователі 

наказ, 

інструк 

 

 

 

 

посадові 

інструкції 

 

 

інформа-

ція до 

відома 

 

 

 

пам’ятки 

 

 

 

заходи 
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РОЗДІЛ  6. Організаційно-педагогічна діяльність 
 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний 

виконавець 

Інформ 

забезпе

чення 

Приміт 

ка 

1 2 3 4 5 6 

1. Блок 6.1. Робота з кадрами 
 

1. Забезпечити охоплення 

дошкільною освітою дітей 

мікрорайону від 1-6 років: 

- продовжувати  роботу 

консультативного центру для 

батьків дітей раннього віку 

«Разом з мамою» 

впродовж 

року 

 

 

впродовж 

року 

Вихователь-

методист, , 

педагоги,  

 

 

 

інформ

ація, 

звіт 

 

 

 

 

2. Продовжувати прийматиучастіь у 

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 «Віночок») 

- «Веселий чобіток» - 

(хореографічний) 

- «Барвінок» - (танцювальний) 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Замкова М.С. 

 

Мірошнікова 

О.М. 

Залавська Я.О. 

 

 

 

 

 

 

 

плани 

роботи 

гуртків 

 

 

 

4. Проводити тематичні свята, 

виставки, конкурси, огляди ( в 

впродовж 

року 

муз керівник 

вч. малювання 

сценарії  
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умовах адаптативного карантину 

кожна вікова група окремо) 

вихователі груп 

5. Організовувати звіти роботи 

гуртків 

2 рази на рік 

грудень 

квітень 

керівники 

гуртків 

матеріа

ли, звіт 

 

6. Організувати освітньо-виховну 

роботу канікул: осінні 5 

календарних днів, зимові 10 

календарних днів, 

весняні 10 календарних днів 

впродовж 

року 

вихователь-

методист 

заходи  

7. 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 окремих питань 

діяльності закладів дошкільної 

освіти у 2021/2022 навчальному 

році» від10.08.2021 №1/9-406 

впродовж 

року 

вихователь-

методист 

орієнто

вний 

розклад 

занять 

на 

тижд. 

 

8. 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 

 

9 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 20.10.21 вихователь-

методист 

матеріа

ли 

інвента

ризації 

 

 Блок 6.2. Взаємодія з родинами 

2.1. Узгодити тематику групових 

батьківських зборів на нараді при 

директору, видати наказ про 

проведення різноманітних форм 

роботи з батьками в онлайн – 

режимі. Матеріали батьківських 

зборів , консультацій, 

рекомендацій висвітлювати на 

САЙТІ закладу. 

до 10.09.21 вихователь-

методист 

матеріали  
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2.2. 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  

2.3. 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  

2.4. Вихователям старших груп 

включити до тематики 

батьківських зборів питання щодо 

формування психологічної 

готовності дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в 

школі . 

впродовж року вихователі 

усіх вікових 

груп 

матеріали  

2.5. 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 

впродовж року вихователь-

методист 

матеріали  

2.6. Оновити рекламні буклети з 

інформацією про освітню 

діяльність груп та висвітлити 

матеріали через соціальні мережі 

в групах Вайбер, Фейсбук 

до 1.10.20 вихователі 

усіх вікових 

груп 

буклети  

2.7. Оформляти  консультативні 

матеріали для батьків відповідно 

до річних завдань із основних 

напрямів роботи закладу 

щомісячно вихователі 

усіх вікових 

груп 

матеріали  

2.8 1.Загальні батьківські збори ( в 

умовах адаптивного карантину 

шляхом висвітленя матеріалів на 

сайті закладу. 

 

- «Основні напрямки роботи 

центру розвитку дитини  на 2020-

2021 н. р.; 

 

- Звіт директора про свою 

діяльність у 2020-

2021навчальному році перед 

педагогічним колективом та 

батьківською громадою 

 

 

 

 

 

27.11.20 

 

 

 

 

 

5.07.21 

Директор 

Діловод 

матеріали 

зборів, 

протоколи 
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2.9. Групові батьківські збори: 

Ранній вік  

Тема:  «Здрастуй, дитячий 

садок!» 

    а) вправа «Познайомимося!» 

(анкетування батьків) 

    б) інформаційний блок «Для 

вас, батьки» (режим дня, розклад 

занять) 

    в) ознайомлення батьків з 

віковими і психологічними 

особливостями дітей раннього 

віку 

     г) практикум «До дитячого 

садочка з радістю» 

  Тема: «Дитина пізнає світ» 

      а) основні чинники 

пізнавальної та творчої 

активності малюка 

      б) тактика навчання долати 

перешкоди (пам’ятка для батьків) 

      в) майстер-клас: «Тісто-

пластика» 

      г) дискусія: «Чому дитина 

малює» 

  Тема:  «Роль сім’ї у розвитку 

мовлення дитини» 

      а) обговорення факторів 

успішного мовленнєвого 

розвитку дитини 

      б) розважально-ігрова частина 

(показ музично-мовленнєвої 

розваги «На гостині у казки») 

      в) майстер-клас «Пальчикові 

ігри для дорослих»  

 

Молодший дошкільний вік 

Тема: «У кожної сім’ї – свої 

традиції» (круглий стіл) 

а) ознайомлення з завданням 

навчання і виховання дітей 

відповідно до програмових вимог 

програми розвитку дитини від 

народження до шести років «Я у 

Світі» 

    б) дискусія «Сім’я – це що?» 

     в) інформація «Чому дитині 

необхідні щеплення» 

   г) інтерактивна гра з батьками 

«Чарівний мішечок» 

Тема: «Зростаємо здоровими» 

 а) особливості розвитку дитини 

1 раз у квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вихователі 

усіх вікових 

груп 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матеріали 

зборів, 

протоколи 
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4-го року життя 

б) основні компоненти здоров’я 

в) вправа «Психологічне здоров’я 

в родині» 

г) інформація: «Сучасні методи 

загартування» 

д) практикум: «Зарядка разом з 

матусею та татусем» 

е) правильне харчування – 

запорука здоров’я»» 

є) гра-вікторина «Як приготувати 

правильну та здорову їжу» 

 

Тема: «У нашої дитини, що не 

слово – то перлинна». 

а) чинники та фактори, що 

впливають на належний розвиток 

мовлення дитини 

б) мовленнєві порушення у дітей 

та способи їх профілактики у 

родині 

в) практикум з батьками: 

батьківська скарбничка 

«Пальчики, дружімо!» 

г) відкритий показ «Дружна сім’я 

– гарний і я» 

  

Середній дошкільний вік. 

Тема: Збори-бесіда «Вік 

чомучок» 

    а) інформація «Мета і завдання 

виховання дітей» 

    б) анкетування «Чи знаєте ви 

свою дитину?» 

    в) поради батькам про секрети 

бесіди :«Я чомучка – ти чомучка» 

Тема: «Допитливість – шлях до 

пізнання» 

     а) що таке пізнавальна 

активність та способи її розвитку 

     б) тренінг: «Виховуємо 

чомусиків» 

     в) батьківська скарбничка 

«Ігри в квартирі, на дачі та в лісі» 

 Тема: «Правильне харчування – 

запорука здоров’я»» 

    а) підсумки анкетування 

батьків щодо їх ставлення до 

харчування дитини 

    б) виставка дитячих малюнків 

«Здорова тарілка» 

в) виставка літератури для батьків 
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г) гра-вікторина «Як приготувати 

правильну та здорову їжу» 

 

Старший дошкільний вік 

Тема: «Подорож до Країни знань 

триває» 

    а) візитівка картка групи 

    б) відкритий перегляд «Шлях 

до здорового способу життя» 

    в) індивідуальна робота з 

розвитку зв’язного мовлення 

    г) дискусія :«Будьте 

вихователями розуму своєї 

дитини» 

Тема: «Правильне харчування – 

запорука здоров’я»» 

    а) підсумки анкетування 

батьків щодо їх ставлення до 

харчування дитини 

    б) виставка дитячих малюнків 

«Здорова тарілка» 

в) виставка літератури для батьків 

г) гра-вікторина «Як приготувати 

правильну та здорову їжу» 

Тема: «Ми подорослішали на 

рік» 

    а) дискусія: «Комунікативна 

дитина. Яка вона?» 

    б) пам’ятка: «Розвиваємо 

почуття відповідальності» 

    в) педагогічна скарбничка: «Ми 

із книжкою дружимо» 

    г) «Виховуємо майбутнього 

школяра»: труднощі в опануванні 

знань (причини та шляхи 

подолання) 

    д) тренінг: «Країна розуміння» 

     

Група компенсую чого типу з 

вадами опоно – рухового 

апарату 

Тема: організація освітнього 

процесу в різновіковій групі 

відповідно до програмових вимог  

 програми розвитку дитини від 

народження до шести років «Я у 

Світі»   

б). організація спільної 

навчальної діяльності дітей і 

батьків удома. 

 Тема: «Роль гри в розвитку 

дітей» 
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    а) міні-лекція: «Розвивальні 

ігри в дитячому садку: види, 

зміст, значення» 

    б) бесіда-діалог: «Гра – 

головний засіб навчання і 

виховання дитини» 

    в) бесіда: «Дидактичні ігри як 

засіб виховання, навчання і 

розвитку дітей» 

    г) обговорення ситуацій 

Тема: «Правильне харчування – 

запорука здоров’я»» 

    а) підсумки анкетування 

батьків щодо їх ставлення до 

харчування дитини 

    б) виставка дитячих малюнків 

«Здорова тарілка» 

в) виставка літератури для батьків 

г) гра-вікторина «Як приготувати 

правильну та здорову їжу» 

 

Група компенсую чого типу з 

вадами мовленнєвого розвитку 

  Тема: «Організація освітньої 

діяльності відповідно до 

програмових вимог програми 

розвитку дитини від народження 

до шести років «Я у Світі»    

 б) роль сім‘ї в корекції 

мовленнєвих порушень. 

в) взаємодія вчителя – логопеда, 

вихователя та родини у  

здійсненні різних форм роботи 

організації життєдіяльності 

дошкільників. 

Тема: Усний журнал  

«Виховуємо компетентнісну 

дитину» 

а) знати свою дитину (морально-

етичне виховання) 

б) активізація процесу пізнання 

(дитяче експериментування) 

в) книга і картинка в житті 

дитини; значення художньої 

літератури для розвитку 

мовлення і виховання дитини 

3. Тема: «Правильне харчування 

– запорука здоров’я»» 

    а) підсумки анкетування 

батьків щодо їх ставлення до 

харчування дитини 

    б) виставка дитячих малюнків 
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«Здорова тарілка» 

в) виставка літератури для батьків 

г) гра-вікторина «Як приготувати 

правильну та здорову їжу» 

 

2. 

10. 

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 закладу. 

 

впродовж  

року 

педагоги, 

спеціалісти 

закладу 

  

2. 

11. 

Продовжувти залучати батьків до 

участі у челенджах, оглядах – 

фестивалях за проєктом 

«Сприяння освіті»  - навчання 

через гру» 

впродовж  

року 

педагоги 

спеціалісти 

закладу 

  

2. 

12.  

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 

  

3. 

13. 

Організовувати загальні виставки 

дитячої та сімейної творчості 

«Світ очима дітей»:  

 

один раз на 

квартал 

вихователі, 

батьки усіх 

вікових груп 

положення 

інформація 

виставка 

 

4. 

14. 

Консультативний пункт для 

батьків дітей раннього віку 

«Разом з мамою»: 

 

Впродовж року 

 

директор  

вихователь-

методист 

практичний 

психолог 

вчитель 

логопед 

матеріали 

план 

індивідуаль

них 

консультац

ій 

спеціалістів 

 

5. 

15. 

Вміщувати матеріали до 

тематичного стенду «Вам це буде 

постійно вихователь- 

методист 

матеріали  
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цікаво», ширми для батьків 

6. 

16. 

Організувати лекції, бесіди з 

участю лікарів, представників 

ДАІ, пожежників. 

 

2 рази на рік вихователь- 

методист 

інформація  

7. 

17 

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   

8. 

18 

Організувати роботу по 

охопленню дошкільною освітою 

дітей дошкільного віку умовного 

мікрорайону 

впродовж року вих.методист, 

соціальний 

педагог, 

вихователі 

заходи, 

наказ 

 

9. 

19 

Заохочувати сім’ї , які підлягають 

соцпатронату відвідувати 

дошкільний заклад з 

короткотривалим  режимом 

перебування дітей в закладі 

впродовж року вихователь- 

методист, 

вихователь 

короткотрива

лої групи 

  

 

Блок 6.3. Консультації педагогів закладу для батьків, 

діти, яких не відвідують заклад дошкільної освіти. 

 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

 

Відпові- 

дальний 

 

Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

Формування передумов успішної 

адаптації дітей дошкільного віку до 

навчання у школі 

вересень 
практичний 

психолог 

 

2. Сім’я – найдорожчі люди для дитини  жовтень 

вихователі 

груп раннього 

віку 

 

3. 

Використання оповідань 

В.О.Сухомлинського. Система 

дидактичних ігор із соціально-

морального розвитку дітей 

 

листопад 

вихователі 

груп 

старшого 

дошкільн. 

віку 

 

4. 

Розвиток мовленнєвої творчості дітей у 

процесі роботи з казкою у сім’ї 

 

грудень 

вихователі 

груп 

молодшого 

дошкільн. 

віку. 

 

5. 
Настільні ігри для розвитку мовлення 

 
січень 

вихователі 

груп 

середнього 
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дошкільн. 

віку 

6. Активний відпочинок разом із батьками лютий 
Інстр.  

з фізкульт. 

 

7. Щоб дитина не загубилася у школі березень 
практичний 

психолог 

 

8. Якщо дитина не хоче їсти квітень 

сестра 

медична 

старша 

 

9. Підсумки роботи за навчальний рік травень 

усі 

спеціалісти 

закладу 

 

 

Блок 6. 4. Тематичні тижні 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

 

Відпові- 

дальний 

 

Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Тиждень здорового харчування.. 

04-08 

жовтня 

 

Вихователі 

усіх вікових 

груп 

План 

проведення, 

інформація 

2. 
Тиждень довкілля :«Земля наш любий 

дім». 

09- 13 

листопада 

 

Вихователі 

усіх вікових 

груп 

План 

проведення, 

інформація 

3. Тиждень художника. 
07-11 

лютого 

Вихователі 

дошкільних 

груп груп 

План 

проведення, 

інформація 

4. «День вишиванки» 19.05.22 

Вихователі 

усіх вікових 

груп 

План 

проведення, 

інформація 

5. 

Тиждень: «Безпеки життєдіяльності 

дітей» 

 

Відповідно 

до графіка 

роботи 

методичного 

кабінету 

відділу 

освіти 

Вихователі 

усіх вікових 

груп 

План 

проведення, 

інформація 

Блок6. 5. Огляди - конкурси 
 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

 

Відпові- 

дальний 

 

Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

Огляд готовності груп до нового 

навчального року. 

 

 

1.09 – 

10.09.21 

Вихователі 

усіх вікових 

груп, 

адміністрація 

закладу 

Положення 

інформація 
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2. 

Огляд – конкурс: «Ігрові осередки – 

джерело розвитку пізнавального 

інтересу 

22 -26..11.21 

Вихователі 

усіх вікових 

груп, 

спеціалісти 

закладу 

Положення 

інформація 

3. 
Онлайн – конкурс малюнків для дітей і 

батьків: «Краєвиди рідного краю. 

01.01.-

04.01.22 

Вихователі 

дошкільних 

груп груп, 

спеціалісти 

закладу 

Положення 

інформація 

4. 

Огляд – конкурс: «Спортивні осередки в 

груповій кімнаті та на ігровому 

майданчику» 

Онлайн -  конкурс малюнків для батьків 

і дітей : «Мій улюблений вид спорту» 

26.-29.04.22 

Вихователі 

усіх вікових 

груп, 

інструктор з 

фізкульт. 

Положення 

інформація 

5. 

«Мій педагогічний досвід!» (виставка 

узагальнених матеріалів, педагогів, що 

атестуються). 

03.03.22 
Педагоги, що 

атестуються 

 

Інформація 

Блок 6.6. Співпраця з  загальноосвітньою , музичною школою та малою 

академією наук учнівської молоді. 

№ 

п/п 

 

Зміст роботи 

 

Термін 

виконання 

 

Відпові- 

дальний 

 

Примітки 

щодо 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

Координувати цілі.завдання, зміст, 

методи, засоби та форми організації 

освітніх процесів центру розвитку 

дитини «Калинка» та Охтирської 

загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів 

імені Б.Д.Давиденка. 

Впродовж 

року 

Вихователі 

усіх вікових 

груп, 

адміністрація 

закладу 

 

2. 

З метою підвищеня форм роботи 

художньо – естетичного 

напрямку,створення умов для розвитку 

творчих здібностей вихованців скласти 

угоду про співпрацю ЦРД «Калинка» та 

Комунальним закладом Охтирським 

міським центром позашкільної освіти - 

малою академією наук учнівської 

молоді 

Впродовж 

року 

Адміністрація 

закладу 

Вихователі 

групсередньо

го 

дошкільного 

віку, керівник 

гуртка 

ОМЦПО – 

МАН 

«Кольоровий 

світ 

 

3. 

З метою реалізації завдань освітнього 

напряму «дитина у світі мистецтва» 

БКДО  Дерержавного стандарту  та 

розширення світогляду дошкільнят за 

художньо – естетичним напрямом 

налагодити співпрацю з музичною 

школою Охтирської міської ради 

Впродовж 

року 

Вихователь – 

методист 

Керівник 

гуртків: 

«Маленькі 

піаністи», 

«Нотка» 

 

 



 

74 

 

 

 

 

РОЗДІЛ  7 .ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ  

Обов’язкові етапи формування внутрішньої системи забезпечення якості: 

1. Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

2. Забезпечення функціонування цих компонентів; 

3. Самооцінювання освітніх та управлінських процесів закладу освіти для їх подальшого 

вдосконалення. 

Процедура розроблення та затвердження Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти має пройти такі етапи: 

1. Створення робочої групи. 

2. Розроблення проекту Положення. 

3.Попереднє обговорення проекту Положення за участю представників педагогічного  

колективу, батьків. 

4. Доопрацювання проекту Положення (у разі наявності обґрунтованих і доцільних 

пропозицій і зауважень). 

5. Схвалення Положення педагогічною радою закладу освіти. 

6. Ознайомлення учасників освітнього процесу зі стратегією (політикою) забезпечення 

якості освіти та процедурами її втілення. 

7. Оприлюднення Положення на вебсайті закладу. 

Блок 7.1.ПОЛОЖЕННЯ 
про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу дошкільної освіти 

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЦРД «Калинки»  

розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту 

закладу. 

2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах: 

- відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти; 

-відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

- системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу; 

- демократизації в освітній діяльності; 

- здійснення обґрунтованого моніторингу якості; 

- готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін; 

- відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур 

системи забезпечення якості освітньої діяльності. 

3.Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції 

організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЦРД «Калинка» з урахуванням 

різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його 

результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам. 

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку 

та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних 

напрямків: 

- збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; 

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги 

до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею 

соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної 

адаптації та готовності продовжувати освіту. 

4. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться: 
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-здобувачі освіти та їх батьки; 

-педагогічний персонал ЗДО центру розвитку дитини «Калинка»; 

- відділ освіти; 

-громадськість. 

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є: 

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, 

розвиненості та вихованості дитини 6(7) років, сумарного кінцевого показника набутих 

дитиною компетенцій перед її вступом до школи; 

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість 

певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою 

Базового компонента дошкільної освіти; 

-ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до 

індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов 

розвитку дошкільників; 

-якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників; 

-показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для 

забезпечення якісного освітнього процесу. 

6.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЦРД 

«Калинка»: 

6.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за 

напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти». 

«Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу 

сучасного закладу освіти». 

6.2. Напрям«Освітнє середовище»відображає забезпечення якісних показників розвитку 

вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування в 

закладі . Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування осередків освітнього 

середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом. 

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а 

саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля». 

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні 

технології для обробки результатів моніторингу. 

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео, аудіо- і 

магнітні носії інформації, розмножувальна техніка. 

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім 

середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ЦРД 

«Калинка» підключено до швидкісного Інтернету. 

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЦРД «Калинка» функціонує 

офіційний сайт закладу. 

6.3. У напрямі«Педагогічна діяльність»визначені критерії, оцінювання педагогічної 

діяльності педагогічних працівників у закладі: 

- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти; 

- освітній рівень педагогічних працівників; 

- результати атестації; 

- систематичність підвищення кваліфікації; 

- наявність педагогічних звань, почесних нагород; 

- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо; 

- участь в експериментальній діяльності; 

- результати освітньої діяльності; 

- оптимальність розподілу педагогічного навантаження; 

- показник плинності кадрів. 
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З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й 

оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до 

Закону України «Про освіту».Загальна кількість академічних годин для підвищення 

кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 

годин. 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами: 

- довгострокове підвищення кваліфікації – курси; 

- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, 

конференції, «круглі столи» тощо. 

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна 

рада закладу. 

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх 

атестація. 

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років 

відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. 

6.4. Напрям«Здобувачі освіти». Результати навчання, виховання» здійснюється шляхом 

моніторингу і узагальнення його результатів за освітніми напрямками Базового 

компоненту дошкільної освіти. 

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові 

дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують 

підготовлений інструментарій (анкети, кваліметричні моделі, діагностичні карти), 

оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на 

його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в 

текстовом, табличному та графічному вигляді.Саме освітній моніторинг допомагає 

відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований 

результат. 

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть 

бути: 

-% здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності; 

- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми; 

- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість 

певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою 

Базового компонента дошкільної освіти; 

- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, 

розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих 

дитиною компетенцій перед її вступом до школи. 

6.5. Напрям:«Управління закладом освіти»забезпечує функціонування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є: 

- наявністьнормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу 

(модель випускника, програма розвитку і т.д.); 

- оптимальність та дієвість управлінських рішень; 

- керованість процесу управліннязабезпеченням функціонування внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти (наявністьпідрозділу або посадової особи, які відповідають за 

управління якістю освітнього процесу); 

- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання 

інваріантної, варіативної складової) 

- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, 

умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти; 

- наявність таефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня 

якості освітнього процесу. 
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6.6.Напрям: «Формування іміджу сучасного закладу освіти» в ЦРД «Калинка»  

здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої 

діяльності на сайті закладу: 

·статут закладу освіти; 

·ліцензіяна провадження освітньої діяльності; 

· структура та органи управління закладу освіти; 

·кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами; 

· освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що 

передбачені відповідною освітньою програмою; 

·  територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти); 

·мова (мови) освітнього процесу; 

·результати моніторингу якості освіти; 

·річний звіт про діяльність закладу освіти; 

·правила прийому до закладу освіти; 

·умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами; 

· інша інформація,що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу 

законодавства. 

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних 

працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних 

працівників у фахових виданнях. 

Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні 

громади, регіону тощо. 

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхо 

м проведення щорічного звіту на нараді при завідувачі та загальних батьківських зборах. 

 

БЛОК 7.2 Вивчення стану організації освітнього процесу 
№ 

п/

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 

інформація нарада при 

директору 

вересень 

  Стан роботи з 

пізнавального 

розвитку 

дітей 

дошкільного 

віку 

Усі 

вікові 

групи 

вихователі 

усіх 

вікових 

груп 

довідка до 

наказу 

педрада листоп. 

  Стан роботи з 

розвитку 

Усі 

вікові 

вихователі 

усіх 

довідка 

до наказу 

педрада січень 
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творчих 

здібностей 

дітей 

дошкільного 

віку 

групи вікових 

груп 

 Комплексе 

вивчення 

      

1.  Стан 

організації 

освітнього 

процесу у 

групі дітей. 

старшого віку   

Група 

дітей 

ст. 

дошк. 

віку 

Він- 

очок  

Вихов. 

Михайленк

о 

І.П. 

Замкова 

М.С 

аналітична 

довідка 

наказ 

педгодина листоп. 

 Моніторинг

ове 

дослідженн

я 

      

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

\ Вивчення 

досягнень 

дітей: 

Рівень  

готовності 

вихованців до 

навчання в 

школі 

 

Діагностика 

рівня 

виконання 

 БКДО, 

формування 

життєвої 

компетенції 

дошкільників 

 

 

Вивчення 

рівня 

нервово- 

психічного 

розвитку 

дітей 

раннього віку 

 

 

 

групи 

стар. 

дошк. 

віку 

 

 

 

групи 

молод

. та 

серед. 

дошк. 

віку 

 

 

 

 

 

групи 

дітей 

раннь

ого 

віку 

 

 

 

вихователі  

груп 

старш. 

дошк. віку 

 

 

 

вихователі  

груп 

молод. та 

серед. 

дошк. Віку 

 

 

 

 

 

 

вихователі 

групи 

дітей 

раннього 

віку 

довідка, 

наказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педрада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жовтень 

травень 
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 Вибіркове 

вивчення 

      

1  Стан роботи з 

дітьми та 

батьками з 

питань ОЖЗД 

групи 

дошкі

льн. 

віку 

виховат. 

групи 

дітей 

дошкільно

го віку 

інформація нарада при 

директору 

жовтень 

 Оперативн

ий 

Контроль 

 

 

 

 

      

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Зміст та 

якість 

перспективно

го та 
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БЛОК 7.3. Медична робота 
 

№ 

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.  Складання річного та місячного 

плану профілактичних щеплень 

щомісячно Медсестри  

5.  Організація харчування дітей 

відповідно до «Інструкції з 

організації харчування дітей в 

дошкільних навчальних закладах» 

постійно ст. м/с картотека страв, 

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 
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13.  Забезпечити реалізацію завдань 

комплексної системи загартування в 

кожній віковій групі 

протягом 

року 

ст. м/с місячні плани 

роботи 

14. Консультації: 
  «Вітамінна недостатність у дітей»  

 «Яким має бути осінній раціон 

дошкільників» 

 «Чому дитина хворіє, коли починає 

відвідувати дитячий садок» 

 «Вплив солі та цукру на 

здоров’ядитини» 

 «Куди бігти – в аптеку чи 

лабораторію?» 

 «Поради батькам щодо харчування 

дитини зі зниженим апетитом» 

 «Сухофрукти в раціоні дитини» 

 «Молоко в раціоні дошкільників» 

 «Домедична допомога дітям: основні 

терміни та визначення» 

 

вересень 

 

жовтень 

 

листопад 

 

грудень 

 

січень 

 

лютий 

березень 

квітень 

 

травень 

 

ст. м/с 

матеріали 

консультації 

15. Лекції: 

 «Фрукти збагачують раціон 

дитини» 

 

вересень 

 

ст. м/с 

матеріали 

лекцій 

   «Шкідливі речовини в мийних 

засобах» 

жовтень ст. м/с  

  «Мило – особистий засіб особистої 

гігієни» 

листопад ст. м/с  

  «Що таке «оніхофагія» або Чому 

дитина гризе нігті» 

грудень ст. м/с  

  «Профілактика рахіту у дітей 

раннього віку» 

січень ст. м/с  

  «Допомога при зимових травмах» лютий ст. м/с  

  «Чим небезпечні «дитячі» інфекції 

для дорослих?» 

березень ст. м/с  

  «Обираємо літній одяг і взуття для 

дошкільників» 

квітень ст. м/с  

  «Як уберегти дитину від теплового 

удару» 

травень ст. м/с  

 Санбюлетні: 

 «Профілактика кору у дітей» 

вересень ст. м/с сан бюлетень 

  «Профілактика харчових отруєнь у 

дітей» 

жовтень ст. м/с  

  «Профілактика отруєнь дітей 

лікарськими препаратами вдома» 

листопад ст. м/с  

  «Вакцинація дітей: що мають знати 

батьки» 

грудень ст. м/с  

  «Допомога дитині приголовному 

болю» 

січень ст. м/с  

  «Профілактика дифтерії у дітей» березень ст. м/с  

  «Перша долікарська допомога при 

укусах комарів та інших комах» 

квітень   
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  «Профілактика педикульозу у 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.  Запросити лікарів-спеціалістів для 

поглибленого огляду дітей. 

січень   

18.  Підготувати медичну документацію 

дітям старших гр. для вступу до 

школи 

травень м/с картки 

19.  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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ДОДАТОК 1 

План-циклограма внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості освітнього процесу 

І квартал 

Вид контролю Питання для вивчення 

вересень жовтень листопад 

Тематичний   Готовність груп до нового 

навчального року, атестація робочих 

місць 

Стан роботи з пізнавального розвитку 

дітей дошкільного віку 

 

Комплексний  -   

Підсумковий  Перевірка документації (календарне, 

перспективне планування) 

 Підсумки медико-педагогічного 

контролю за оздоровчою роботою за І 

квартал  

Попереджувальний Планування освітньої роботи 

вихователями та вузькими 

спеціалістами  

Проведення гартувальних заходів та 

ранкової гімнастики 

Плани роботи вузьких спеціалістів Сформованість у дітей навичок 

самообслуговування та культури 

поведінки. 

Динаміка у змісті та оформлення 

куточків трудової діяльності , куточків 

СХД 

Оперативний  Рівень організація та проведення 

батьківських зборів у групах 

Виховання культурно-гігієнічних навичок 

у  дошкільників 

Відповідність оформлення осередків 

безпеки у різних вікових групах віковим 

особливостям дітей 

Ефективність прийомів 

індивідуального підходу до дітей під 

час адаптації до умов ЗДО 

Проведення практичним психологом 

індивідуальної роботи за результатами 

діагностування 

Ефективність проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів з дошкільниками 

Організація спостережень на 

прогулянці 

Моторна щільність ранкової гімнастики  Рівень виконання музичними 

керівниками програмових завдань  

Проведення тематичного 

двотижневика «Увага, діти!» 

 Системність роботи з дітьми в куточку 

природи 

Стан ведення документації, Робота щодо формуванню навичок Рівень сформованості у дітей інтересу до 
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проведення педагогічного 

діагностування  

безпечної поведінки у всіх вікових групах зображувальної діяльності  

Організація початку навчального 

року 

Готовність музичних керівників та 

вихователів до проведення осінніх свят та 

розваг 

Результативність участі у методичній 

роботі міста, якість самоосвіти педагогів 

 

 

ІІ квартал 

 

Вид контролю Питання для вивчення 

грудень січень лютий 

Тематичний  Стан роботи з розвитку творчих 

здібностей дітей дошкільного віку 

Аналіз стану харчування, культура і 

естетика харчування  

Комплексний     

Підсумковий  Результативність навчально-

виховного процесу та методичної 

роботи за І півріччя  

Планування освітньої роботи. 

Результативність дослідно-

експериментальної роботи 

Підсумки медико-педагогічного 

контролю за оздоровчою роботою в ДНЗ 

за ІІ квартал  

Результативність індивідуальної 

корекційної роботи з дітьми, які 

потребували допомоги (за підсумками 

психолого-педагогічного обстеження) 

Попереджувальний Техніка безпеки під час проведення 

новорічних свят 

 Планування та організація різноманітних 

видів ігрової діяльності  

Театралізована діяльність як засіб 

духовно-морального розвитку 

особистості  

Оформлення і зміст батьківських 

куточків  

Виконання рішень педагогічної ради  

Оперативний  Стан роботи з дітьми щодо 

підготовки до новорічних та 

Системність роботи педагогів щодо 

ознайомлення дошкільників з культурою 

Ефективність роботи вихователя-

методиста щодо узагальнення ППД 
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різдвяних свят  українського народу  

Сформованість навичок дітей з 

використання різноманітних технік 

малювання 

Виконання педагогами, які атестуються, 

рекомендації атестаційної комісії  

Медико-педагогічний контроль за 

оздоровчою роботою в ДНЗ 

Систематичне планування та 

проведення бесід на морально-

етичну тематику  

Якість проведення занять з фізичної 

культури, рівень сформованості навичок 

щодо виконання основних рухів  

Ефективність розвитку мовлення 

засобами гри. Спрямованість ігрової 

діяльності та соціальний розвиток малят 

Використання арт-терапевтичних 

методик у роботі з дітьми  

Ефективність методів та прийомів під час 

організації ігрової діяльності 

Якість підготовки та проведення 

цільових прогулянок та екскурсій з 

дошкільниками  

Систематичність проведення 

загартування, доцільне поєднання 

його видів 

Рівень логіко-математичної 

компетентності дітей  

Рівень сформованості КГН у дітей 

різних вікових груп 

 

 

ІІІ квартал 

 

Вид контролю Питання для вивчення 

березень квітень травень 

Тематичний Створення умов для самостійної 

ігрової діяльності  

  

Комплексний     

Підсумковий   Упровадження оздоровчих технологій та 

результативність фізично-оздоровчої 

роботи досконалості дитячого організму 

Моніторинг готовності старших 

дошкільників до навчання у школі  

  Результати засвоєння завдань основної 

освітньої та парціальних програм  

Попереджувальний  Роль педагогічного колективу в 

захисті прав та гідності дитини 

Календарне та перспективне планування  Вивчення стану готовності старших 

дошкільників до навчання у школі 

Дотримання режиму дня і рухової Реалізація основних завдань трудового Оформлення педагогами матеріалів за 
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активності  виховання дітей підсумками діагностування 

 Вивчення взаємодії вихователя і батьків у 

забезпеченості готовності дітей у навчанні 

у школі  

Оперативний  Підбиття підсумків атестації 

педагогів  

Систематичність та спрямованість роботи 

з батьками вихователів старших груп 

щодо формування життєвої 

компетентності дітей 

Рівень готовності дітей старших груп до 

навчання грамоти 

Рівень розвитку конструктивних 

здібностей дошкільників. 

Відповідність обладнання потребам 

дітей 

 Місце дидактичних ігор в освітньому 

процесі, їх різноманітність та 

відповідність віковим особливостям 

дітей  

Рівень пізнавальної активності 

старших дошкільників. 

Раціональність організації 

розвивального середовища  

Рівень організації та проведення дня 

відкритих дверей для батьків  

Підготовка до літнього оздоровлення: 

ведення документації, стан обладнання, 

підготовка атрибутів 

Рівень засвоєння програмового 

змісту з розділу «Співи» 

Ефективність використання піших 

переходів та фізичних комплексів на 

прогулянці  

Якість підготовки методиста до 

проведення методичних заходів з 

педагогами  

Рівень сформованості у дошкільників 

театралізованої діяльності  

Оптимальність рухової активності дітей 

протягом дня 

Рівень сформованості у дітей уявлень 

про сезонні зміни у природі та у праці 

людей 
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Додаток 2 

Плани-циклограми внутрішньої системи оцінювання (контролю) якості процесів функціонування: охорона праці, безпека 

життєдіяльності, пожежна безпека, цивільний захист, медичне обслуговування, організація харчування 

План-циклограма 

з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

№ 

п/п 

Зміст роботи Місяць 

 с
ер

п
ен

ь
 

 се
р
п
ен

ь 
ве

р
ес

ен
ь 

ж
о
вт

ен
ь 

л
и

ст
о
п

ад
 

гр
у
д
ен

ь 

сі
ч
ен

ь 

л
ю

ти
й
 

б
ер

ез
ен

ь 

к
ві

те
н

ь 

тр
ав

ен
ь 

ч
ер

ве
н
ь 

л
и
п
ен

ь 

1 Отримання Акта (Паспорта) 

готовності навчального закладу до 

нового навчального року 

+            

2 Видання наказу «Про затвердження 

складу комісії для перевірки знань з 

охорони праці» 

+            

3 Ознайомлення працівників 

навчального закладу з посадовими 

обов'язками з охорони праці за їх 

особистими підписами 

  +           

4 Контроль за проведенням з учнями 

вступного інструктажу з охорони 

праці 

 +           
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5 Видання наказу «Про проведення 

атестації робочих місць за умовами 

праці'» 

  +          

6 

 

 

 

 

Контроль за проведенням перевірки 

захисного 

заземлення і опору ізоляції  

електромереж 

  +          

   7 

 

 

 

 

Перевірка стану викладання предмету 

«Основи безпеки життєдіяльності» 

  +    +      

   8 

 

Контроль за складанням шкільною 

комісією актів загального технічного 

огляду будівель та споруд навчального 

закладу 

   +     +    

   9 Проведення атестації з охорони праці 

нових працівників 

   +         

 10 Контроль за веденням журналів 

реєстрації нещасних випадків з 

працівниками та вихованцями 

   +    +    + 

  11 Підписання угоди з охорони праці 

на календарний рік 

     +       
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 12 Затвердження Комплексного плану 

заходів щодо організації1 роботи з 

охорони праці 

     +       

 13 Видання наказу «Про організацію 

роботи з охорони праці» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     +       

 14 Видання наказу «Про порядок 

забезпечення пожежної безпеки на 

території, в будівлях, спорудах та 

приміщеннях навчального  

закладу» 

     +       

 15 Видання наказу «Про призначення 

відповідального за 

електрогосподарство» 

     +       

 16 Контроль за веденням журналу обліку  

видачі інструкцій з охорони праці 

     +       

 17 Контроль за веденням журналу обліку 

присвоєння 1 кваліфікаційної групи 

електробезпеки на електро-технічному 

персоналу навчального закладу 

     +       

 18 Звіт комісії з охорони праці на зборах  

трудового колективу 

колективу 

      +      

 19 Контроль за проведенням місячника з  

вивчення Правил дорожнього руху 

       +     

   20 Контроль за проведенням Єдиного дня 

протипожежної безпеки 

у навчальному закладі 

        +    
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№ 

з/п 

Зміст роботи, назва документу Термін виконання 

  1 Наказ „Про організацію роботи з охорони праці” На 01.09. щорічно 

  4 Наказ „Про призначення відповідального за охорону праці по 

закладу” 

     Термін дії відповідального, до часу звільнення , 

переобрання. Відповідальний призначається після 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці. 

Відповідальний призначається в закладах, де кількість 

працюючих менше 50 осіб. 

  5 Наказ „Про проведення навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці безпеки життєдіяльності з працівниками 

закладу” 

    Навчання проводяться 1 раз на 3 роки. У наказї 

вказується термін проведення навчання,  склад комісії, 

відповідального за  розробку тематичного плану 

навчання ( не менше 20 годин), відповідального за  

розробку білетів. 

  6 Положення „Про порядок проведення навчання і перевірку 

знань з питань охорони праці в закладі”. 

    Розробляється 1 раз на 3 роки. Переглядається при 

зміні статуту закладу, документів з охорони праці всіх 

рівнів. 

  7 Наказ „Про розробку та затвердження посадових інструкції 

для працівників закладу” 

     Інструкції розробляються 1 раз на 5 років. У наказі 

відображається перелік розроблених та затверджених 

інструкцій. У подальшому переглядаються наказом по 

закладу. 

  8 Наказ „Про розробку та затвердження інструкції з охорони 

праці для працівників закладу” 

    Інструкції розробляються 1 раз на 3 роки. У наказі 

відображається перелік розроблених та затверджених 

інструкцій. У подальшому переглядаються наказом по 

закладу. 

  9  Наказ „Аналіз дитячого травматизму та заходи щодо його 

запобігання” 

   До 31.01. щорічно 

  11  Наказ „Про посилення протипожежного захисту в осінньо-

зимовий період” 

   До 15.10. щорічно 

  12  Наказ „Про посилення протипожежного захисту  в весняно-

літний період” 

    До 15.03. щорічно 
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  13 Наказ „Про призначення відповідального за протипожежну 

безпеку по закладу та призначення відповідальних за 

протипожежну безпеку в групах, класах, приміщеннях,  

кабінетах закладу” 

    До 01.09. щорічно 

  14 Наказ „Про призначення відповідального за 

електрогосподарство по закладу” 

    Термін дії відповідального до часу звільнення, 

переходу на іншу роботу. Відповідальний повинен 

мати 4-5 групу допуску з електробезпеки. 

  15 Інструктажі з працівниками закладу на 1 групу з 

електробезпеки 

   Проводить відповідальний за електрогосподарство, 1 

раз на рік. Запис про проведення інструктажу  

проводиться в журналі реєстрації інструктажів з 

питань охорони праці на робочому місці. 

  16 Перевірка захисного заземлення й опору ізоляції 

електромережі та електрообладнання по закладу 

   До 25.12. щорічно, відповідає завгосп закладу. 

  17 Розробка „Положення про організацію роботи з охорони праці 

під час навчально-виховного процесу” 

    Розробляється та діє до часу зміни статуту закладу. 

Змін, доповнень  в документах з охорони праці. 

18 Контроль за  веденням Журналу оперативного контролю за 

станом охорони праці. 

  1 раз в  квартал. 

  19 Вступний інструктаж з охорони праці з новоприбулими 

працівниками 

  Проводить керівник закладу під час прийняття на 

роботу працівника. Постійно 

  20 Вступний інструктаж з охорони праці з учнями   До 10.09.щорічно, проводять класні керівники. 

Реєструється у класному журналі на окремій сторінці. 

Учні розписуються за отримання 

інструктажу, починаючи з 9 класу. 

  21 Програма проведення вступного інструктажу з працівниками 

закладу 

   Розробляється службою з ОП, відповідальним за 

ОП в закладі. Зачитується під час прийняття 

працівника на роботу. 

  22 Первинний інструктаж з охорони праці з працівниками 

закладу 

   Проводиться  під час  прийняття  на роботу  

працівника. Інструктаж проводить представник 

служби з ОП, відповідальний за ОП по закладу. 

  23 Повторний інструктаж    Термін проведення 1 раз на 3 місяці. Проводить 

представник служби з ОП, відповідальний за 
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ОП в  закладі. 

  24  Позаплановий, цільовий інструктажі з О.П. з працівниками    Постійно, під час проведення екскурсії з дітьми, 

отримання травм працівниками закладу і т.д. 

  26 Інструктажі з протипожежної безпеки з працівниками закладу 

(повторний) 

    Проводяться не менше ніж 1 раз на рік. 

Проводить інструктаж, відповідальний за 

протипожежну безпеку по закладу. Реєструється у 

журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної 

безпеки. 

  27 Наказ „Про дотримання  правил протипожежної безпеки під 

час проведення новорічних свят” 

   До 10.12. щорічно 

  28 Наказ „Про проведення інструктажів з безпеки 

життєдіяльності з учнями під час проведення канікул (осінніх, 

зимових, літніх) щодо  правил поведінки на 

льоду, біля води, на дорогах та в побуті” 

    Щорічно до початку канікул. 

Запис про проведення інструктажів реєструється у 

журналі реєстрації первинного, позапланового, 

цільового інструктажів учнів з безпеки 

життєдіяльності та у класному журналі. 

  29 Колективна угода     Розробляється 1 раз на 2 роки. Нова колективна 

угода починає розроблятися за 3 місяці до закінчення 

терміну дії старої. 

  30  Акти перевірки виконання колективної угоди     Перевірка виконання колективної угоди 

проводиться 2 рази на рік 

  31 Оформлення актів підготовки закладу  до нового навчального 

року 

   До 01.09. щорічно 

  32 Оформити акти – дозволи на експлуатацію груп, приміщень 

та допоміжних приміщень закладу, спортивних та музичного 

залу, ігрових та спортивних майданчиків до роботи в новому 

навчальному році 

   До 01.09. щорічно 

  33 Розробити та затвердити загальними зборами трудового 

колективу Правила внутрішнього трудового розпорядку для 

працівників закладу (погодити з профспілковим комітетом 

закладу) 

     Розробляються та діють до часу зміни Статуту 

закладу, але до змін у документах з охорони праці, 

законодавства України. 

Працівникам закладу Правила доводяться під підпис. 

  34 Складання  графіків  роботи для адміністрації, педагогічних     До 01.09. щорічно. Графік роботи доводиться до 
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працівників та обслуговуючого персоналу,  погодження  їх з 

профспілковим комітетом закладу 

працівника закладу під підпис. 

  35  Перевірити на надійність спортивне обладнання у 

спортивному залі, на спортивних  та ігрових майданчиках 

    До 01.09. щорічно. 

Складається акт перевірки, який затверджує керівник 

закладу. 

  36 Підсумковий річний наказ «Про стан роботи з охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в  закладі» 

   До 01.09 щорічно 

  37 Розгляд питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на 

загальних зборах трудового 

колективу, засіданнях педагогічних рад закладу та 

батьківських  зборах 

   Керівник закладу. Термін розгляду питань 1 раз на 6 

місяців. 

  38 Наказ „Про організацію медичного обстеження 

працівників, закладу” 

     Щорічно, відповідає керівник, медичний працівник 

закладу. 

  39 Наказ „Про стан захворюваності дітей в закладі за______ рік”     Щорічно, відповідає керівник, медичний працівник 

закладу. 

  41 Контролювати ведення облікової документації з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності 

     Відповідає керівник закладу. Термін проведення 

контролю 1 раз на 3 місяці. 

  42 Проводедення об’єктових тренувань на випадок пожежі та 

можливого  виникнення надзвичайних ситуацій 

     Щорічно під час проведення  Дня цивільного 

захисту та „Тижня безпеки дитини”. 

  43 Контроль за проходженням медичних оглядів працівниками 

закладу 

     Постійно. Керівник, медичний працівник закладу. 

44 Перевірка пожежних кранів, які розташовані у закладі, 

перевірка пожежних гідрантів, які розташовані на території 

закладу 

     Пожежні крани перевіряються комісією закладу 1 

раз на 6 місяців, складається акт. 

    Пожежні гідранти  перевіряються комісією закладу 

1 раз на 6 місяців, складається акт. 
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План-циклограмаз пожежної безпеки 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальний Примітка про виконання 

І. Організаційні заходи 

1.1. Ознайомлення працівників ДНЗ із 

нормативними документами 

вересень директор  

1.2. Перегляд та доповнення діючих правил, 

інструкцій, методичних вказівок та інших 

нормативних актів з ОП та протипожежної 

безпеки 

за потребою заступник 

завідувача 

господарства 

 

1.3. Видання наказу про призначення 

відповідальних осіб за організацію роботи з 

охорони праці у дошкільному навчальному 

закладі та у структурних підрозділах 

січень директор  

1.4. Складання акта перевірки готовності 

дошкільного навчального закладу до нового 

навчального року 

серпень директор  

ІІ. Забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу 

2.1. Приведення обладнання у відповідність до 

норм охорони праці у групових кімнатах, 

інших приміщеннях 

постійно директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

2.2. Обстеження всіх приміщень та територій ДНЗ з 

метою виявлення небезпечних предметів, що 

загрожують життю і здоров’ю дітей 

щонеділі директор 

заступник 

завідувача 

господарства 
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ІІІ. Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормального освітлення і гігієни 

3.1. Перевірка санітарного стану приміщень, 

кабінетів, їдальні тощо 

щоп’ятниці сестра медична 

старша 

 

3.2. Маркування меблів у групах вересень сестра медична 

старша вихователі 

 

3.3. Контроль за температурою у приміщенні під 

час опалювального сезону 

жовтень – 

квітень 

директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

сестра медична 

старша вихователі 

 

3.4. Контроль за проведенням наскрізного 

провітрювання приміщень 

постійно сестра медична 

старша вихователі 

 

3.5. Забезпечення інвентарем, обладнанням, 

посудом, мийними засобами груп, їдальні, 

харчоблоку 

протягом року директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

ІV. Безпечна експлуатація електроустановок і електромережі 

4.1. Перевірка наявності електросхем 

електроустановок і електроосвітлення 

січень директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

4.2. Перевірка придатності до використання 

індивідуальних захисних засобів 

лютий директор 

заступник 

завідувача 

господарства 
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4.3. Перевірка контуру захисного заземлення, опору 

ізоляції, електропроводки 

за планом 

головного 

енергетика 

директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

V. Пожежна безпека 

5.1. Проведення занять для працівників ДНЗ із 

питань навчання дітей вимог пожежної безпеки 

лютий директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

5.2. Проведення тренувань згідно з планами 

евакуації 

лютий квітень директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

5.3. Контроль за своєчасною зарядкою 

вогнегасників 

протягом року директор 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

5.4. Перевірка протипожежного обладнання і 

інвентарю відповідно до норм 

грудень 

травень 

 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

VІ. Пропаганда знань з охорони праці (ОП) 

6.1. Систематичне проведення і оформлення: - 

протипожежних інструктажів - інструктажів з 

охорони праці з працівниками ДНЗ 

вересень 

грудень 

березень 

директор 

заступник 

завідувача 

господарства 
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6.2. Перевірка наявності інструкцій з ОП у 

працівників 

січень директор 

 

 

6.3. Проведення і оформлення інструктажів з ОП 

при проведенні позашкільних заходів 

протягом року вихователь - 

методист 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

6.4. Поповнення та поновлення плакатів, 

попереджувальних написів на стендах 

«Охорона праці», «Зелений вогник», «101» 

січень-вересень вихователь - 

методист 

 

6.5. Проведення заходів з безпеки життєдіяльності 

дітей дошкільного віку 

протягом року Вихователі 

усіх вікових груп 

 

VІІ. Забезпечення спецодягом і медобслуговуванням 

7.1. Перевірка наявності і забезпечення працівників 

спецодягом, спецвзуттям, засобами 

індивідуального захисту 

протягом року директор  

7.2. Забезпечення медичного огляду працівників березень 

вересень 

сестра медична 

старша 

 

7.3. Забезпечення харчоблоку та групових 

приміщень аптечками 

грудень січень сестра медична 

старша 
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План-циклограмаз цивільного захисту 

 

Основні напрямки підготовки і завдання цивільного захисту 

№з/п Найменування заходу Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

Заходи щодо вдосконалення єдиної державної системи цивільного захисту 

1 Ведення загальнодержавного електронного обліку захисних споруд 

цивільного захисту, здійснення звірки електронного та 

документального обліку захисних споруд цивільного захисту 

Протягом року Директор 

 головний бухгалтер 

Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням органів управління, сил та засобів 

функціональної підсистеми навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки 

життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту 

2 Організація і проведення відповідних організаційних заходів щодо 

запобігання виникненню: 

пожеж у лісах та сільськогосподарських угіддях протягом 

пожежонебезпечного періоду за участю відповідних фахівців 

Держлісагентства, ДСНС та Національної поліції; 

нещасних випадків з людьми на водних об’єктах за участю 

відповідних фахівців ДСНС та Національної поліції. 

Травень 

Травень 

Начальник штабу цивільного захисту 

3 Участь у проведенні об’єктового тренування з питань цивільного 

захисту з евакуації у разі виникнення та /або загрози виникнення 

надзвичайної ситуації. 

Лютий-жовтень Начальник штабу цивільного захисту 

4 Проведення практичного тренування щодо забезпечення безпечної 

та швидкої евакуації учасників освітнього процесу (не рідше 1 разу 

на півроку) 

Лютий-жовтень Начальник штабу цивільного захисту 

Заходи з підготовки керівного складу і фахівців, діяльність яких пов’язана з   
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організацією і здійсненням заходів цивільного захисту  

5 Функціональне навчання керівного складу в навчально-методичних 

центрах сфери цивільного захисту 

За окремим 

планом 

Директор 

6 Участь у заходах, що проводяться Державною службою України з 

надзвичайних ситуацій відповідно до психофізичних особливостей 

здобувачів освіти)6 навчання діям у надзвичайних ситуаціях., 

контроль та моніторинг якості підготовки з питань навчання діям у 

надзвичайних ситуаціях 

Травень, 

жовтень 

Директор 

7 Проведення серед населення просвітницької роботи із запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, пов’язаних з небезпечними 

інфекційними захворюваннями, масовими неінфекційними 

захворюваннями (отруєннями) із залученням фахівців МОЗ 

Протягом року директор, лікар, 

сестра медична старша 

8 Участь у громадській акції «Запобігти. Врятувати. Допомогти». Протягом року вихователь - методист 

 

9 Перегляд циклу тематичних теле- та радіопередач, сюжетів 

соціальної реклами з основ безпеки життєдіяльності з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю. 

Протягом року Вихователь - методист, педагоги закладу 

10 Організація і проведення Дня цивільного захисту. жовтень вихователь - методист, вихователі, заступник 

завідувача господарства 

11 Організація і проведення Тижня знань з основ безпеки 

життєдіяльності. 

жовтень вихователь - методист, вихователі 

12 Організація та проведення з вихованцями закладу Тижня безпеки Жовтень, вихователь - методист, вихователі 
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дитини. листопад 

13 Організація та проведення заходів з популяризації культури 

безпеки життєдіяльності серед дітей . 

До 5 грудня вихователь - методист, вихователі,  

14 Проведення огляду-конкурсу з організації заходів цивільного 

захисту, наявності матеріальної бази. 

Жовтень-

листопад 

вихователь - методист, вихователі, 

15 Проведення тренінгу-маршруту «Моє місто – місто безпеки» Травень-

червень 

вихователь - методист, вихователі, 

 

Програмне забезпечення функціонального навчання та методичний супровід практичних заходів 

16 Участь у семінарі з представниками районних відділів освіти щодо 

методики проведення тренувань з дій персоналу щодо забезпечення 

безпечної та швидкої евакуації 

Жовтень начальник штабу цивільного захисту 

17 Надання методичної та практичної допомоги у підготовці та 

проведенні конкурсів, вікторин тощо з метою виховання в дітей 

обережного поводження з вогнем та навичок поведінки під час 

надзвичайних подій. 

Травень, 

жовтень-

листопад 

вихователь - методист, начальник штабу 

цивільного захисту 
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План-циклограмаз медичного обслуговування 

№ 

з/п 

Заходи Термін виконання Відповідальний Примітка про виконання 

І. Організаційна робота 

1.1. Скласти і затвердити графік відвідування медичних 

працівників амбулаторії дітей ЦРД «Калинка» 

вересень сестра медична старша  

1.2. Забезпечити виконання чинного законодавства та 

розпорядчих документів щодо формування у дітей 

здорового способу життя, профілактики інфекційної 

захворюваності, збереження і зміцнення здоров’я дітей. 

протягом року директор 

сестра медична старша 

 

1.3. Забезпечити безпечні умови перебування дітей у ЦРД 

«Калинка», дотримання санітарно-гігієнічних вимог до 

ДНЗ, дотримання правил особистої гігієни дітьми та 

персоналом. 

протягом року директор 

сестра медична старша 

 

1.4. Організація роботи з формування навичок здорового 

способу життя у дітей. 

протягом року  

сестра медична старша  

вихователі 

 

1.5. Створити навчально-організаційний простір: - скласти 

та затвердити розклад занять, режим дня; - провести 

розподіл обсягу фізичного навантаження на заняттях із 

фізкультури; - організувати медичний і психологічний 

супровід навчально-виховного процесу. 

протягом року вихователь - методист 

сестра медична старша 

 

1.6. Провести аналіз динаміки стану здоров’я дітей, після 

проведеного поглибленого медогляду. 

після медогляду сестра медична старша  

1.7. Аналізувати стан захворюваності дітей. щокварталу сестра медична старша  

1.8. Проводити антропометричні вимірювання дітей щокварталу сестра медична старша  
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1.9. Забезпечити участь медсестри у батьківських зборах протягом року директор 

сестра медична старша 

 

ІІ. Лікувально-профілактична робота 

2.1. Організація поглибленого медичного огляду дітей 

лікарями - спеціалістами 

1 раз на рік сестра медична старша  

2.2. Надання медичної допомоги дітям, які захворіли, 

своєчасне здійснення ізоляції їх у групі до приходу 

батьків 

за портребою сестра медична старша  

2.3. Проведення огляду дітей після хвороби та відпусток 

батьків, контроль за наявністю медичних довідок 

постійно сестра медична старша  

2.4. Ведення контролю за виконанням санітарно-

гігієнічних норм та правил, приготуванням їжі та 

кулінарною обробкою продуктів 

постійно сестра медична старша 

з дієт. харчування 

 

2.5. Здійснення контролю за якістю продуктів харчування, 

наявністю сертифікатів якості 

постійно сестра медична старша 

з дієт. харчування 

 

2.6. Участь у складанні перспективного і щоденного меню постійно сестра медична старша 

з дієт. харчування 

 

2.7. Вдосконалення системи медико-профілактичних 

заходів із попередження захворювань та травматизму 

серед дітей. 

протягом року сестра медична старша  

ІІІ. Оздоровча робота 

3.1. Розробити раціональний режим в усіх вікових групах 

на літній період 

до 1 червня сестра медична старша  

3.2. Розробити план оздоровчих заходів на літній період до 1 червня вихователі  

сестра медична старша 
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ІV. Протиепідемічна робота 

4.1. Контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним 

режимом згідно з інструкцією 

постійно сестра медична старша  

4.2. Постійний контроль за зберіганням та використанням 

дезінфекційних і миючих засобів 

постійно сестра медична старша  

4.3. Проведення протиепідемічних та за гартувальних 

заходів щодо боротьби з грипом та іншими 

респіраторними захворюваннями 

протягом року сестра медична старша  

4.4. Здійснення огляду дітей при прийомі у групи щоденно сестра медична старша  

4.5. Суворий контроль за строками проходження 

персоналом медичного огляду 

протягом року сестра медична старша  

4.6. Навчання технічного персоналу методиці проведення 

хлорного режиму 

протягом року сестра медична старша  

4.7. Організація та здійснення сезонної профілактики 

Вірусових та інфекційних захворювань у дітей 

протягом року сестра медична старша  

V. Санітарно-гігієнічна робота 

5.1. Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових 

майданчиків 

щоденно сестра медична старша  

5.2. Контроль за повітряно-температурним режимом щоденно сестра медична старша  

5.3. Контроль за проведенням генеральних прибирань та 

розподілом обов’язків серед технічного персоналу 

щонеділі сестра медична старша  

5.4. Контроль за пранням білизни, за методикою миття та 

дезінфекції посуду в групі 

щоденно сестра медична старша  
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VІ. Санітарно-просвітницька робота 

6.1. Вивчення питань, пов’язаних із збереженням здоров’я, 

перевагами здорового способу життя, профілактикою 

йододефіцитних станів, впровадження інформаційно-

просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи 

для здобуття знань і формування життєвих навичок з 

залученням медичних працівників, батьків дітей. 

протягом року сестра медична старша  

6.2. Проведення бесід з батьками з питань раціонального 

харчування дітей, профілактики різних видів 

захворювань, попередження дитячого травматизму та 

поглиблення санітарно-гігієнічних знань 

протягом року сестра медична старша  

6.3. Забезпечення випуску сан бюлетенів за різною 

тематикою 

за потребою сестра медична старша  

6.4. Оформлення куточку медично-просвітницької 

літератури для працівників та батьків дітей 

протягом року сестра медична старша 

 

 

 

 

 



План-циклограмаз організації харчування 

 

Перевірка приміщень дошкільного навчального закладу під час контролю 

організації харчування 

 

ПРОБЛЕМА 

Які приміщення має перевірити керівник у ході контролю організації харчування у 

дошкільному навчальному закладі? 

 

РІШЕННЯ 

Під час організації харчування дітей керівник дошкільного навчального закладу має 

щоденно контролювати різні питання, визначені Інструкцією з організації харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки 

України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2021 № 298/227 (далі — 

Інструкція). 

У ході контролю організації харчування, керівнику слід перевірити такі приміщення, 

як: 

 харчоблок; 

 комора; 

 медичний кабінет; 

 групові приміщення тощо. 

Пропонуємо детальніше ознайомитися з особливостями перевірки цих приміщень 

керівником дошкільного навчального закладу. 

 

Харчоблок 

Харчоблок у процесі організації харчування дітей перевіряють найчастіше, адже у 

його приміщеннях обробляють продукти харчування і готують страви. 

Основними питаннями, які вивчають під час контролю на харчоблоці, є: 

 санітарно-гігієнічний стан; 

 використання устаткування та інвентарю; 

 поточність виробничого процесу; 

 технологія приготування страв; 

 обробка сирих і готових продуктів; 

 фактична кількість відходів продуктів харчування і продовольчої сировини; 

 зняття проб готових страв; 

 видача готових страв; 

 відбір та зберігання добових проб кожної страви раціону; 

 ведення Зошита обліку відходів тощо. 

 

Важливо 

Відповідно до норм Інструкції на харчоблоці поруч із вікном видачі їжі обов’язково 

мають бути вивішені графік видачі їжі та денне меню із зазначенням виходу кожної страви, 

а також таблиці, у яких вказано об’єми порцій, що мають отримати діти кожної з вікових 

груп. Тож керівник дошкільного навчального закладу також контролює ці питання 

Окрім того, контролю на харчоблоці підлягають такі питання організації 

харчування, як: 

 дотримання персоналом правил особистої гігієни; 

 ведення Журналу здоров’я працівників харчоблоку; 

 дотримання температурного режиму під час зберігання продуктів харчування 

і продовольчої сировини; 

 наявність інструкцій щодо миття кухонного посуду, інвентарю та 

обладнання. 
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Комора 

Суворе дотримання санітарних норм і правил зберігання продуктів харчування і 

продовольчої сировини у коморі — це одна з головних гарантій безпечності харчування 

дітей у дошкільному навчальному закладі. 

Інструкцією передбачено, що комірник (завідувач господарства) має контролювати 

умови доставки продуктів харчування і продовольчої сировини до дошкільного 

навчального закладу, відповідати за якість та асортимент продуктів харчування і 

продовольчої сировини, за дотримання вимог санітарного законодавства щодо їх 

зберігання. Також комірник веде Книгу складського обліку, складає заявку на продукти. 

Продукти харчування і продовольчу сировину до дошкільного навчального закладу 

приймає комісія з бракеражу лише за наявності супровідних документів, що підтверджують 

походження, безпечність і якість продуктів харчування і продовольчої сировини. 

Супровідні документи мають засвідчувати гатунок, категорію, дату виготовлення, термін 

реалізації, умови зберігання (для продуктів, що швидко псуються, термін реалізації і час 

виготовлення позначають у годинах). 

 

Увага 

Склад комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини 

затверджує на початку навчального року керівник дошкільного навчального закладу. До її 

складу зазвичай входять комірник (завідувач господарства), кухар (або особа, призначена 

наказом керівника відповідальною за приймання продуктів харчування і продовольчої 

сировини), та медичний працівник 

Окрім того, враховуючи вимоги Інструкції, у ході перевірки комори беруть до уваги 

такі питання, як: 

 приймання, зберігання та видача продуктів харчування і продовольчої 

сировини; 

 приймання, зберігання тари; 

 терміни реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини; 

 облік продуктів харчування і продовольчої сировини; 

 ведення Книги складського обліку. 

До відома 

Відповідно до норм  Інструкції у коморі має бути двотижневий запас рибних, 

м’ясних консервів, молочних продуктів тривалого терміну зберігання, фруктів. Запас 

овочів — не більше ніж на 20 діб; круп, бобових — 30 діб 

 

Медичний кабінет 

Під час контролю у медичному кабінеті перевіряють ведення медичними 

працівниками ділової документації з питань організації харчування дітей. Адже відповідно 

до своїх посадових обов’язків сестра медична з дієтичного харчування (за її відсутності — 

інший медичний працівник) є відповідальною за організацію харчування дітей у 

дошкільному навчальному закладі. До її посадових обов’язків належить також контроль 

діяльності працівників, які організовують харчування дітей (кухарі, помічники 

вихователів), та дотримання ними Інструкції. 

Водночас із виконанням функцій контролю медичний працівник: 

 веде ділову документацію з харчування (Журнал обліку виконання норм 

харчування, Журнал бракеражу готової продукції, Журнал бракеражу сирої продукції, 

Журнал здоров’я працівників харчоблоку); 

 аналізує виконання норм харчування, здійснює корекцію раціону; 

 проводить розрахунок основних інгредієнтів їжі (білків, жирів і вуглеводів) у 

раціонах харчування при невиконанні норм харчування до кінця місяця; 
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 складає примірне двотижневе меню, картотеку страв, меню-вимогу на видачу 

продуктів харчування; 

 проводить заняття з гігієни харчування та основ дитячого дієтичного 

харчування. 

 

Групові приміщення 

Окрему увагу слід приділити контролю організації харчування дітей у групових 

приміщеннях. Під контроль підпадають, зокрема, такі питання, як: 

 дотримання режиму харчування дітей; 

 сервіровка столів; 

 дотримання графіка видачі їжі; 

 відповідність об’єму страв, виданих дітям, встановленим нормам; 

 умови харчування дітей; 

 культура харчування дітей; 

 обсяг відходів їжі. 

 

Важливо 

Перед кожним прийомом їжі стіл сервірують згідно з меню. З дворічного віку дітей 

привчають користуватися серветкою. На четвертому році життя їх навчають користуватися 

виделкою, а на п’ятому — негострим ножем 

Оскільки у групових приміщеннях повинні бути вивішені таблиці, у яких вказано 

об’єм порцій, що мають отримати діти кожної з вікових груп, то, відповідно, питання 

наявності і правильності оформлення таких таблиць також підлягає контролю. 

Окрім того, керівник дошкільного навчального закладу має звертати увагу в групах 

на те, як реагують діти на подані їм страви, чи вдаються вихователі до методів заохочення 

дітей споживати їжу тощо. 

 

Види контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах 

З огляду на те, що одним із основних завдань колективу дошкільного навчального 

закладу є охорона життя і здоров’я дітей, надзвичайно важливим є питання забезпечення 

дітей якісним і збалансованим харчуванням. 

Одним із основних нормативно-правових документів, які регламентують порядок 

організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, є Інструкція з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2021 № 

298/227 (далі — Інструкція), виконання вимог якої є обов’язковим для працівників 

дошкільних навчальних закладів. 

Відповідальність 

Згідно з частиною другою статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 

11.07.2001 № 2628-ІІІ організація та відповідальність за харчування дітей у державних і 

комунальних дошкільних навчальних закладах покладаються на Раду міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, 

районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління 

яких перебувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений центральний 

орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, 

яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, а 

також на керівників дошкільних навчальних закладів 

Кожен керівник дошкільного навчального закладу має постійно здійснювати 

контроль організації харчування дітей (далі — контроль), оскільки це невід’ємна частина 

його посадових обов’язків. 
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Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про 

здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» 

від 23.05.2020 № 1/9-396 органи управління освітою вивчають стан організації харчування 

у дошкільних навчальних закладах: 

 під час проведення державної атестації дошкільного навчального закладу (дає 

змогу комплексно вивчити стан організації харчування в дошкільному навчальному 

закладі; проводиться не менше одного разу на 10 років, тривалість вивчення — від 3 до 10 

днів); 

 під час тематичного вивчення (дає змогу скласти уявлення про стан роботи в 

ряді дошкільних навчальних закладів; тривалість вивчення — 3–5 днів); 

 під час вибіркових перевірок (дає змогу детально вивчити одне з питань 

організації харчування, наприклад виконання норм харчування, виховання культурно-

гігієнічних навичок тощо; тривалість — від декількох годин до 3 днів); 

 під час оперативного контролю (дає змогу перевірити питання організації 

харчування дітей, уникнути можливих негативних наслідків; тривалість — від декількох 

годин до 1 дня). 

Відповідно й керівник дошкільного навчального закладу має вивчати як загальний 

стан, так і окремі питання організації харчування дітей. Від того, наскільки детально і 

широко необхідно вивчити питання, залежить і вид контролю. Так, контроль може бути: 

 оперативним; 

 вибірковим; 

 тематичним; 

 комплексним. 

Пропонуємо детальніше розглянути ці види контролю. 

 

Оперативний контроль 

Оперативний контроль проводять, коли виникає потреба розв’язати нагальні 

питання щодо поліпшення умов харчування дітей, запобігти можливим негативним 

наслідкам. 

 

Увага 

Оперативний контроль є позаплановим заходом 

 

Вибірковий контроль 

Зміст вибіркового контролю визначають відповідно до річного плану контролю 

організації харчування і виробничої необхідності. Вибірковий контроль дає змогу запобігти 

можливим надзвичайним ситуаціям та забезпечити системність у роботі дошкільного 

навчального закладу. 

 

Тематичний контроль 

Тематичний контроль присвячений вивченню певного окремого питання організації 

харчування дітей. Зазвичай під час тематичного контролю вивчають: 

 ефективність діяльності ради з харчування; 

 виконання норм харчування; 

 ведення ділової документації з організації харчування; 

 доцільність методів і прийомів, які використовують вихователі під час 

прийому їжі дітьми; 

 ефективність співпраці вихователів та медичних працівників з помічниками 

вихователів, батьками щодо організації харчування; 

 рівень сформованості культурно-гігієнічних навичок у дітей. 

 

До відома 
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Вибірковий і тематичний контроль можуть бути як плановими, так і позаплановими 

заходами (наприклад, як реагування на результати перевірок радою з харчування чи 

органами санітарно-епідеміологічної служби) 

 

Комплексний контроль 

Комплексний контроль передбачає вивчення всіх питань організації харчування 

дітей у дошкільному навчальному закладі. Такий контроль проводять, як правило, під час 

підготовки дошкільного навчального закладу до державної атестації та інших грунтовних 

планових перевірок. 

 

 

 

Додаток 4 

План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідаль

ний 

1 Провести огляд та випробування 

спортивного обладнання у 

спортивному залі та на спортивному 

майданчику 

до 01.09 2021 комісія 

2 Провести перевірку стану пожежної 

безпеки навчальних, підсобних та 

інших приміщень, усунути виявлені 

недоліки; зробити відповідні записи у 

журналі оперативного контролю 

Щоквартально відповідальни

й за пожежну 

безпеку 

3 Перевірити: 

- стан освітлювальної електромережі 

та електроустаткування; 

- наявність та справність первинних 

засобів пожежогасіння. 

Результати перевірки оформити актом 

до 01.09.2021 відповідальні 

за електро- 

господарство 

та пожежну 

безпеку 

4 Перевірити стан евакуаційних шляхів 

та системи оповіщення на випадок 

надзвичайних ситуацій  

до 01.09.2021 відповідальни

й за пожежну 

безпеку 

5 Провести повторні інструктажі з 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності з усіма працівниками 

та зробити відповідні записи у журналі 

реєстрації інструктажів 

Серпень 2021 р. 

Лютий 2022 р. 

вихователь – 

методист 

заступник 

завідувача 

господарства 

6 Організувати перевірку захисного 

заземлення і опору ізоляції 

електромереж 

до ___________ Відповідальн

ий за електро- 

господарство 

7 Переглянути і поновити нормативно-

правові акти школи з питань охорони 

праці та безпеки життєдіяльності:  

Вересень 2021р. вихователь – 

методист 

заступник 

завідувача 

господарства 

8 Контролювати ведення журналів 

реєстрації нещасних випадків з 

працівниками та вихованцями 

Постійно вихователь – 

методист 

заступник 

завідувача 

господарства 
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9 Посилити контроль за дотриманням 

протипожежного режиму в 

дошкільному навчальному закладі. 

Забезпечити справність приладів 

опалення, електроустановок, 

технологічного обладнання.  

Постійно відповідальні 

за 

дотримання 

проти- 

пожежного 

стану 

приміщень 

10 Провести практичні заняття щодо 

відпрацювання з працівниками 

евакуаційних заходів на випадок 

виникнення пожежі 

Вересень 2021р. 

Січень 2022 р. 

відповідальни

й за пожежну 

безпеку 

11 Організовувати чергування осіб, 

відповідальних за стан протипожежної 

безпеки на об’єктах, у місцях з 

масовим перебуванням людей та під 

час проведення свят чи інших масових 

заходів 

Постійно під час 

масових заходів 

відповідальни

й за пожежну 

безпеку 

12 Контролювати ведення журналу обліку 

видачі інструкцій з охорони праці 

Постійно директор 

13 На видних місцях та біля телефонів 

вивісити таблички із зазначенням 

номерів телефонів термінового 

виклику 

Постійно заступник 

завідувача 

господарства 

14 Здійснити вибірковий ремонт системи 

освітлення ЗДО 

до ___________ заступник 

завідувача 

господарства 

15 Здійснювати періодичні огляди 

вогнегасників. У разі негативних 

результатів огляду, закінчення 

гарантійного терміну експлуатації, 

після застосування за призначенням 

направляти відповідні вогнегасники на 

ПТОВ 

Щомісяця відповідальни

й за пожежну 

безпеку у 

ЗДО 

16 Провести місячник з вивчення Правил 

дорожнього руху 

жовтень2021 р. вихователь - 

методист 

17 Організувати зустріч вихованців  з 

працівниками пожежної охорони 

Лютий 2022р. вихователь - 

методист 

18 Провести Тиждень охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

Листопад 2021 р. 

Лютий 2022 р. 

вихователь – 

методист 

заступник 

завідувача 

господарства 

 

19 Поновити інформаційні стенди з 

питань охорони праці, безпеки 

життєдіяльності 

Вересень 2021 р. вихователь - 

методист 
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Додаток 5 

План заходів з охорони дитинства 

На виконання закону України «Про охорону дитинства»  який визначає охорону дитинства 

в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення прав 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток, 

розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального 

культурного розвитку молодого покоління, виконання положень Конституції України, 

Конвенції ООН про права дитини, Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, 

захисту й розвитку дітей, Плану дій щодо її виконання та дотримання інших міжнародних 

актів. 

  

№ 

з/

п 

Назва заходу 
Строк 

виконання 

Відповідаль

ні 

Організаційна робота 

1. Доповнити банк даних з правового застосування в ДНЗ 

Закону України «Про охоронудитинства», Конвенції ООН 

про права дитини, законодавстваУкраїни в галузіосвіти, в 

частинізбереженняфізичного, духовного, психічногоздоров’я 

та поваги до людськоїгідностідитини та інших нормативно – 

правовихактівщодозапобіганнянасильства над дітьми. 

протягом 

року 
вихователі 

2. Визначитикатегорії родин, 

щовимагаютьіндивідуальногопідходу, таких як 

неблагонадійні, неповні, багатодітні, молоді, родини 

біженців, родини, 

якімаютьвсиновленихдітейабодітейпідопікою. 

вересень 
директор 

вихователі 

3. Організуватипрофілактичну роботу з родинами 

«соціальногоризику», спрямовану на 

попередженнябездоглядності й безпритульностідітей. 

протягом 

року 
вихователі 

4. З метою залученняувагибатьків і громадськості на 

забезпеченнярівнихстартових умов для 

подальшогонавчаннядітей, не охопленихдошкільноюосвітою, 

провести рекламнукампанію (рекламніоголошення, інтерв’ю, 

звертання до населення) тощо. 

протягом 

року 

директор 

вихователі 

батьки 

5. Забезпечитинаданнянеобхідноїсоціально – 

психологічноїдопомоги та 

вжиттязаходівщодореабілітаціїдітей, 

щозазналирізніформинасильства у сім’ї та закладі 

дошкільної освіти. 

за потребою вихователі 

6. Вкожнійгрупідоповнитикуточкидержавноїсимволіки (Гімн, 

Прапор, Герб), стенди з пам’ятками для батьків, папки 

«Правовевиховання», нормативно – правовіакти, 

консультаціїтощо та куточки з правової тематики. 

І квартал 

навчального 

року 

вихователі 

7. Доповнитинеобхідноюінформацієюстенд «Права 

маленькоїлюдини» 
листопад вихователі 

8. Провести ТижденьБезпекижиттєдіяльностідитини в рамках 

щорічноїлистопадовоїакції 

«Здорова дитина – майбутнєУкраїни» 

листопад 

квітень 
вихователі 

Інформаційно – методичне забезпечення 

1. Організувати роботу консультаційного пункту з 

використанням банку даних з правового застосування в ДНЗ 

систематичн

о 
вихователі 
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Закону України «Про охоронудитинства», Конвенції ООН 

про права дитини, законодавстваУкраїни в 

галузіосвітиізмоделюваннямситуаційіз правового виховання. 

2. 
Провести консультації: 

 

- «Дитячівіковікризи». 

 

- «Психолого-педагогічнавправністьдорослих: вчимося бути 

разом з дитиною». 

 

- «Інноваційніформивзаємодії ЗДО та родини». 

 

- «Гра – 

ефективнийзасібвихованнясамостійностідитинидошкільног

овіку». 

 

- «Система заходів з профілактикижорстокогоповодження з 

дітьми в родинах». 

 

- «Чого бояться нашідіти». 

 

- «Дорослий у становленніособистостідитини». 

  

 

  

   

лютий 

  

лютий 

  

  

березень 

  

квітень 

  

  

квітень 

  

  

травень 

  

травень 

вихователі 

3. 
Анкетуваннявихователів (форма поведінки з дітьми). 

березень вихователь- 

методист 

4. Тематичнавиставка «Свобода дитини в незалежнійдержаві на 

основі статей Конвенції ООН про права дитини» (наочність). 
травень вихователі 

Організованадіяльність з дітьми 

1. Тематичнібесіди, заняття: 

- «Уроки чемності для хлопчиків та дівчаток» 

- «Десять «Не можна» (що ми повинні знати і виконувати) 

- «Україна – моя держава» 

- «Я закликаю до розмови» (позитивнівчинки) 

- «Коженмає право на життя та ім’я» 

- «Чим я особливий» 

- «Я та моя небезпека» 

- «Найбільшебагатство – здоров’я» 

- «Правоваабетка» 

  

вересень 

 

жовтень 

  

листопад 

грудень 

 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

педагоги 

закладу 

2. Організаціядидактичнихігор з правового виховання. протягом 

року 

педагоги 

закладу 

3. Читанняхудожньоїлітератури, вивченнявіршів з тематики 

правового виховання. 

протягом 

року 

педагоги  

закладу 

4. Тематичнівиставки: 

- «Права маленькоїлюдини» 

- «Право на житло» 

 

 

жовтень 

квітень 

Педагоги 

закладу 

5. Розваги: 

Ляльковий театр «Кицькиндім» 

  

листопад 

педагоги  

закладу 
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«1 Червня – День захистудітей» червень 

Робота з батьками 

1. Батьківськийлекторій  

- «Конвенціяпро права дитини», 

- «Ознайомлення з Законом України про 

охоронудитинства»,  

- «Декларація прав дитини». 

жовтень 

січень 

березень 

вихователь-

методист 

практичний 

психолог 

2. Консультації  

«Безпекадитини в ЗДО та родині», «Жорстокеповодження з 

дітьми: щоце?» 

лютий 
практичний 

психолог 

3. Анкетуваннябатьків: 

-  «Діти та їх права». 
квітень 

педагоги 

закладу 

4. Інформаційнівісники по тематиці. 

щоквартальн

о 

вихователь-

методист 

педагоги 

закладу 
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Додаток 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обговорено на засіданні 

педагогічної ради центру розвитку 

дитини  «Калинка»  

протокол № 4 від 26.05.2021р. 

Директор центру розвитку дитини 

«Калинка» 

______________Тетяна Сергієнко 

Обговорено на засіданні педагогічної 

ради Охтирської ЗОШ І – ІІІ  ступенів 

імені Б.Д. Антоненка-Давидовича 

протокол № __ від ____ 

Директор 

_____ _________Наталія ШЕЙКО  
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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 2021 -2022 навчальний  рік 

 

Мета:координувати цілі, завдання, зміст, методи, засоби та форми організації освітніх 

процесів дитячого садка і школи; забезпечувати умови, спрямовані на збереження здоров'я, 

емоційного благополуччя і на розвиток індивідуальності  кожної дитини. 

 

№                      Зміст  роботи    Термін Відповідальн. Примітка 

Організаційно - інформаційнаробота з кадрами 

 

1. 

 

 

 

 

Складання та затвердження 

спільного плану наступності у 

роботі ЦРД «Калинка» 

таОхтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені 

Антоненка Давидовича 
на 2021/2022 н.р. 

Серпень 

2021 

 

Вихователь-

методист, 

ЗНВР 

 

 

 

 

 

2. Співбесіда із заступником 

директора з навчально-виховної 

роботи школи, учителями 

перших класів за підсумками 

успішності учнів перших класів ( 

випускників центру розвитку 

дитини) за І півріччя 

 

Грудень Вихователь-

методист, 

ЗНВР 

 

3. Познайомити вихователів із 

програмовими вимогами 

початкової школи, Державним 

стандартом початкової загальної 

середньої освіти, а вчителів – із 

Базовим компонентом 

дошкільної освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти) 

нова редакція та чинними 

програмами розвитку дітей 

дошкільного віку. 

Впродовж 

року 

Вихователь-

методист, 

ЗНВР, 

Педагоги 

 

 

4. Оформити інформаційну 

сторінку для батьків « Перший 

раз у перший клас» на сайті 

дошкільного закладу 

Впродовж 

року 

Вихователі груп 

старшого 

дошкільного віку 

вчителі 

початкової ланки 

діловоди закладу 

 

5. Вивчення нормативних 

документів з питань освітнього 

процесу в початковій школі 

 

Жовтень  

 

 

 

 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

вчителі 

початкової ланки 

ЗНВР 

 

6. Діагностика адаптаційних грудень практичний  
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процесій учнів першого класу 

(випускників дошкільного 

закладу) 

 

психолог 

вихователі 

вчителі 

 

7 Засідання педагогічної ради 

«Адаптація до умов школи та 

успішність першокласників –

випускників дошкільного 

закладу» 

березень Директори, 

вихователь-

методист, 

ЗНВР,  

педагоги 

 

 

 Організувати відвідування 

вихователем старшої групи 

уроків у першому класі з метою 

ознайомлення зі змістом і 

методикою навчання 

першокласників. 

впродовж 

року 

вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі 

початкової ланки 

 

 Організувати відвідування 

вчителями випускних класів 

початкової школи освітнього 

процесу в дошкільному закладі з 

метою ознайомлення зі змістом і 

методикою навчання старших 

дошкільників. 

впродовж 

року 

вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі 

початкової ланки 

 

 Здійснювати спільну роботу 

щодо виявлення неохоплених 

дошкільною освітою дітей 5-6 

років з метою залучення їх до 

навчання в дошкільному закладі. 

впродовж 

року 

вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі 

початкової ланки 

 

 Спільне засідання « круглого 

столу» за участю педагогічних 

працівників ЦРД «Калинка» 

таОхтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені 

Антоненка Давидовича 
 з питань: - «Хто, що і як впливає 

на дошкільників»; - «Проблема 

адаптації першокласників до 

школи» 

листопад, 

квітень 

вихователь – 

методист 

вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі 

початкової ланки 

ЗНВР 

 

 Методичний міст:  «Наступність і 

перспективність у роботі двох 

перших ланок освіти» 

грудень вихователь – 

методист 

вихователі груп 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі 

початкової ланки 

ЗНВР 

 

 Консультація для вихователів 

«Готовність дитини до школи: 

складові успішного навчання». 

лютий вихователь – 

методист 

ЗНВР 

 

 

 

Робота  з  батьками 
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1. Створення інформаційно-

педагогічної картотеки для 

педагогів і батьків щодо 

підготовки дітей до школи 

 

Жовтень  

 

 

 

вихователі, 

практичний 

психолог, 

вчителі 

початкової ланки 

 

 

2. Загальні батьківські збори 

адміністрації Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Антоненка 

Давидовича 
 для батьків дітей майбутніх 

першокласників (з участю 

вчителів) за темою « Сім’я, 

школа, дитячий садок –суб’єкти 

педагогічної взаємодії в 

освітньому процесі» 

травень директор 

вихователь - 

методист 

практичний 

психолог 

вчителі 

початкової ланки 

 

 

3. Провести День відкритих дверей 

для батьків майбутніх 

першокласників і вчителів 

початкової школи 

жовтень вихователь - 

методист 

практичний 

психолог 

вчителі 

початкової ланки 

 

 

4. Групові консультації та 

обговорення питань на 

батьківських зборах з батьками 

дітей дошкільного віку щодо 

підготовки до навчання в школі 

впродовж 

року 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 Анкетування батьків майбутніх 

першокласників «Чи потрібна 

вам допомога?» 

жовтень 

січень 

квітень 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 Залучення батьків до 

відвідування Дня відкритих 

дверей для майбутніх 

першокласників у Охтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Антоненка 

Давидовича 
 

впродовж 

року 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

вчителі 

початкової ланки 

 

 

 Оформлення тематичного стенду 

для батьків: «Поради для батьків 

майбутніх першокласників» 

 

 

 

 

один раз на 

квартал 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

Робота  з  дітьми 
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1. Участь у лінійці «Свято першого 

дзвоника», присвячений початку 

навчального року. 

вересень вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

2. 

 

Екскурсія для дітей доОхтирської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів імені Антоненка 

Давидовича 
 «Чекає на нас школа, чекає на 

нас клас» Мета: ознайомити дітей 

з приміщенням та навчальними 

кабінетами 

Листопад 

 

Вихователі 

центру розвитку 

дитини  

Вчителі 

початкової ланки 

 

3. Спортивні   ігри на футбольному 

полі   Охтирської гімназії 

Травень Фізінструктор, 

Вчитель 

фізкультури 

 

5. Відвідування дітьми дошкільного 

віку свят, розваг і виставок 

Охтирської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів імені 

Антоненка Давидовича 
 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

Вихователі 

 

6. Діагностика готовності до 

шкільного навчання дітей 

дошкільного віку 

Квітень  Вихователі, 

практичні 

психологи: 

ЦРД «Калинка» 

Охтирської 

загальноосвітньої 

школи І-ІІІ 

ступенів імені 

Антоненка 

Давидовича 
 

 

 Формування мотиваційної 

готовності дітей до школи 

шляхом систематичного 

використання таких форм роботи: 

· Читання літературних творів 

про школу; · Бесіда з 

дошкільниками; · Знайомство з 

правилами поведінки в школі; · 

Сюжетно-рольові ігри на шкільну 

тему. 

Впродовж 

року 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

 Проведення свята «Новий рік вже 

ступає на поріг» із залученням 

учнів початкових класів. 

грудень Музичні 

керівники 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

 Участь випускників ЦРД 

«Калинка» в урочистій лінійці 

«Свято останнього дзвоника», 

присвяченій закінченню 

травень Музичні 

керівники 

вихователі групи 

дітей старшого 
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навчального року. дошкільного віку 

 

 Виставка малюнків дітей 

дошкільної групи «Я – майбутній 

першокласник» 

травень вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 

 

 

 Театральний тиждень (перегляд 

вистав, підготовлених дітьми 

дошкільного віку, учнями 

початкових класів і педагогами) 

квітень вихованці ЦРД 

«Калинка» 

учні початкової 

школи 

 

 Свято «Добра путь вам, школярі» 

із залученням учнів початкових 

класів 

травень Музичні 

керівники 

вихователі групи 

дітей старшого 

дошкільного віку 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

педагогічною радою 

центру розвитку дитини Калинка» 

Протокол № 1 від 30.08.2021 р. 

Директор ЦРД «Калинка»  

__________ Тетяна СЕРГІЄНКО 

 

План 

музичних свят та розваг на 2021-2022 н. р. 

 
 Розвага Група Муз 

керівник 

В
Е

Р
Е

С
Е

Н
Ь

 

День знань : «Пригоди Лего-чоловічка в 

країні знань» 

Всі вікові групи муз. 

керівники 

вихователі 

усіх 

вікових 

груп 

Музична вистава «Переможе доброта» середній та старший 

дошкільний вік 

Хорошун 

А.А., 

Жадан 

В.В. 

Ж
О

В
Т

Е
Н

Ь
 

«Осінні розваги» усі вікові групи 

муз. 

керівники 

«Чарівна скринька Осені» старший дошкільний вік 

«Огородні пригоди» ранній вік  

«Осіння пригода у фруктово-овочевому 

містечку» 

середній дошкільний вік 

«Осінні пригоди Мухоморки» молодший дошкільний вік 

Л
И

С
Т

О
П

А
Д

 

«Чарівний пензлик Осені» старший дошкільний вік  

«Помічники Осені» молодший дошкільний вік  

«Пригоди Павучка» середній дошкільний вік  

Лялькова вистава «Жаднюля» ранній вік  

Г
Р

У
Д

Е
Н

Ь
 

Крамниця музичних інструментів  Купченко 

О.М. 

Новорічні свята   

-«Новий рік з Сніговиком» молодший дошкільний вік  

- «Чарівна торба Діда Мороза» різновікова група  

- «Новорічне шоу Снігуроньки» середній дошкільний вік  

- «Новорічний кастинг Діда Мороза» старший дошкільний вік  

- «Новорічні пригоди свинки Пеппі» середній дошкільний вік  

С
ІЧ

Е
Н

Ь
 

Розвага «Весела коляда» старший дошкільний вік  

Щедрівки- колядки різновікова група  

Лялькова вистава «Зайчик застудився» ранній вік  

«Зимовий віршограй» усі вікові групи  

Л
Ю

Т
И

Й
 Лялькова вистава «Пригоди Ля-фасика» 

 

Середній та старший 

дошкільний вік 

 

Виступ дітей з музичної школи 

 

 Купченко 

О.М. 

Б Е Р Е З Е Н Ь
 

Свята: старший дошкільний вік  
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- «Це – вона, це – вона, наша панночка 

Весна» 

«Весняний телемарафон» старший дошкільний вік  

«Матусям – зорі із дна моря» середній дошкільний вік  

«Чарівна парасолька для матусь» молодший дошкільний вік  

«Маму дуже я люблю» 

 

ранній вік  

К
В

ІТ
Е

Н
Ь

 

Весняний телемарафон старший дошкільний вік  

Фольклорне свято «Великдень» старший дошкільний вік  

Лялькова вистава «Подарунок для 

лісових звірят» 

молодший дошкільний вік  

Т
Р

А
В

Е
Н

Ь
 

Випускні свята «Зореліт бажань»,  старший дошкільний вік  

«Зіркова доріжка» старший дошкільний вік  

Лялькова вистава «Маленьке 

зайченятко» 

молодший дошкільний вік  

Святковий академ концерт.  

 

ст. дошк. вік  Купченко 

О. М. 

 

 


