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 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ  ОСВІТИ №6 «СВІТЛЯЧОК» 
ЗА МИНУЛИЙ 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Закінчився складний та незвичний навчальний рік і ми підводимо підсумки роботи колективу закладу.    

Навчальний рік пройшов спокійніше, як попередній, бо ми навчилися працювати в режимі пандемії коронавірусу, а 

ще, розмірковуючи про оновлений БКДО, як Державний стандарт дошкільної освіти. Це стало важливим кроком у 

дошкільній освіті. 

     Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про 

дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативно-правовими актами, 

власним Статутом. 

    Засновником закладу є виконком Ковельської міської ради, який здійснює його фінансування, матеріально-технічне 

забезпечення, харчування та медичне обслуговування 

       ЗДО  функціонує з 1980 р. за адресою: м.Ковель, вул. Володимирська 85А 

 Головна мета діяльності  ЗДО: забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб 

громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового й духовного розвитку. 

Проектна потужність - 150 місць. 

Режим роботи закладу з 10,5-годинним режимом перебування дітей: з   7.30  до 18.00   Функціонує – 11 груп, які відвідує 

217 дітей  

 Група ясельного віку (2-3 р.): 1 група -26 дітей; 

Група молодшого дошкільного віку (3-4 р.): 1 група-30 дітей; 

Група середнього дошкільного віку (4-5 р.): 1 група-29 д.; 

Групи старшого дошкільного віку (5-6 р.): 1 група-26 дітей. 

Спеціальні групи – 3 групи – 41дитина 

Інклюзивні групи – 3 групи – 50 д. 

Інтернатна група – 1 група  -12 дітей 

 

1. Організація         методичної роботи 

Кадрове забезпечення ЗДО.    Керуючись Законами України «Про освіту» ст. 58, «Про дошкільну освіту» ст. 30, 

Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом,   директор ЗДО на посади педагогічних працівників 

приймає осіб, які мають відповідну вищу освіту, а саме, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, бакалавра, або 

молодшого спеціаліста. 
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Впродовж  2020-21 навчального року заклад дошкільної освіти укомплектований педагогічними працівниками -  34 

педагоги: директор, вихователь-методист, 22 вихователі, 1 вчитель-логопед, 1 інструктор з фізкультури, 2 керівники 

музичні, 1 практичний психолог, 1 керівник гуртка, 2 асистенти вихователя, 1 дефектолог, 2 тифлопедагоги. З них  

 
    Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» та, виходячи з аналізу освітньої роботи за 2020-2021н.р., 

враховуючи досягнення і перспективи розвитку, методичні рекомендації МОНу з метою усунення недоліків, підвищення 

ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до домінуючих напрямків роботи з 

педагогами на розв’язання  таких пріоритетних напрямків роботи педколективу закладу, які б стимулювали розвиток 

кожного малюка.  

Педагогічний колектив поповнили  молоді педагоги: вихователь Подошик В.О. та асистент вихователя Мельник О.П.  

Гармонійно влилася в колектив  помічник вихователя Мороз А.А., що свідчить про омолодження  кадрового складу  в  

закладі. Аналіз якісного складу педагогічних працівників  ЗДО показує, що поряд з досвідченими педагогами працюють 

педагоги-початківці. Всі вони мають високий рівень працездатності, що є головною умовою реалізації державної політики 

в галузі дошкільної освіти й упровадження інноваційних ідей розвитку закладу освіти. 

 

навчаються
6%

вища освіта
68%

базова освіта
28%
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Аналіз оцінювання умов діяльності  закладу показав, що пріоритетним завданням продовжує бути підвищення рівня 

кваліфікації педагогічних працівників за рахунок підвищення кваліфікації за підсумками атестації педагогів, роботи з 

молодими спеціалістами та підвищення результативності самоосвіти. В цьому навчальному році успішно пройшли 

чергову атестацію  такі педагоги: підтверджено  педагогічне звання «вихователь-методист» - Ліхванчук Ю.Д,, Удачній 

Н.Я.; підтверджено Шевчук Н.В. та встановлено  Міндер О.В. кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

Пініч Т.Ю. – встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»; Найдюк Т.С., Козбур І.М. - встановлено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії». Отже, якісний склад педагогічного колективу такий : 10% (було 

13%)- не атестувалось (4); 23 %  (було 18 %) - спеціалісти, які відповідають займані посаді (10);  9% - ІІ категорія (4); 9 

%(було 13 %) - І категорія (4); 33% (30%) - вища категорія (14); 18% - мають звання «методист» (7). 

Упродовж навчального року згідно перспективного плану  10 педагогів, що складає 29% відсотків, (Ліхванчук Ю.Д, 

Козачук О.Р., Борецька Т.М., Дубік Т.П., Троцюк І.О., Журба Т.М., Дудка З.Г.,  Колодюк А.В. Герез І.В., Чухаль С.О.) 

пройшли курси підвищення кваліфікації при ВІППО. На сьогодні, підвищення кваліфікації педагогічних працівників не 

обмежується лише курсами підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації педагогів на сучасному етапі здійснюється 

шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти за очною, заочною, дистанційною формами навчання або їхнім 

поєднанням. Педагоги мають можливість самостійно долучитися до короткострокового підвищення кваліфікації шляхом 

участі у тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, вебінарах, майстер-класах за різними 

професійними темами і проблемами. 

Для регламентації діяльності колективу в ЗДО працюють методична та психолого-корекційна служби, логопед та 

дефектологи. 

Методична робота з педагогічними кадрами у 2020-2021 навчальному році була спрямована на підвищення 

професійного рівня педагогів. Адміністрація   працювала у постійному пошуку нового змісту, форм та методів методичної 

роботи, нового стилю, нових форм спілкування з людьми  на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного, 

інтегрованого підходів і налагодження тісної  партнерської взаємодії між дітьми та педагогами. Педагогічний колектив 

закладу на чолі з вихователем-методистом Удачною Наталією Ярославівною постійно працювали над  створенням єдиного 

методичного простору з інноваційною діяльністю вихователів. Методична робота під керівництвом вихователя-

методиста, а саме – консультації, семінари, семінари-практикуми, колективні перегляди, навчальні тренінги, ділові ігри 

сприяли розвитку творчості, ініціативи та були спрямовані на підвищення якості освітнього процесу. Результатом є те, що 

вихователі нашого закладу використовують в роботі з дітьми  інноваційні технології, інтерактивні методи, що сприяє 

кращому запам’ятовуванню змісту нового матеріалу, розвитку уяви, фантазії, образного мислення дошкільнят. 

      Для підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності кадрів у методичному кабінеті створено банк даних 

кращих педагогічних досвідів вихователів закладу та колег із дошкільних закладів України. Протягом року методична 

робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб підвищити кваліфікаційну професійну 
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компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. 

      У практичній роботі нашого педагогічного колективу є свої відкриття, знахідки, які впливають на ефективність 

процесу виховання та навчання дошкільнят. Упродовж 2020-2021 н.р. проводилась цілеспрямована робота по 

моделюванню, виявленню, пропагуванню і впровадженню перспективного педагогічного досвіду.   

      Педагогічний колектив закладу, як і раніше,  має власні авторські напрацювання, творчі знахідки, що позитивно 

впливають на імідж ЗДО та ефективність освітнього процесу.  

У 2020-21 н.р.  методичну роботу з педагогічними кадрами   продовжували спрямовувати на підвищення 

професійного рівня педагогів за ЄНМТ «Методичне забезпечення формування в дітей дошкільного віку творчо 

мовленнєвої компетенції» та спрямовували роботу на реалізацію завдань в художньо-естетичному напрямку. 

Педагогічний колектив працював над реалізацією таких пріоритетних завдань:  

1. Продовжував роботу педагогів над осучасненням підходів до художньо-естетичного розвитку дошкільників 

нестандартними та нетрадиційними прийомами творчості. 

2. Активізував інтерес та забезпечував цілісність формування уявлень дітей про навколишній світ через 

організацію   пошуково-дослідницької діяльності та створення освітнього інклюзивного простору. 

3.  Продовжував формувати педагогічну культуру батьків щодо  формування у дітей соціально-комунікативної 

компетенції та інформування про особливості роботи закладу в період карантину. 

Вся робота колективу закладу була спрямована на підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення якісного 

методично-психологічного супроводу освітнього процесу, підвищення професійної компетентності, педагогічної 

майстерності педагогів. З метою забезпечення грамотного, творчого розв′язання цих завдань проведена різноаспектна за 

змістом методична робота: 

- педрада  «Пробуджуємо дослідника в дитині, в ході якої шукали шляхи формування в дошкільників основ 

екологічної свідомості в контексті сталого розвитку та шляхи вдосконалення дослідницько-пізнавального розвитку 

дошкільника; 

-  педрада «Розвиток творчих здібностей у дітей дошкільного віку», на якій розглянули питання з формування  у 

дошкільників ціннісного ставлення до прекрасного засобами слова та мистецтва та провели педагогічний аукціон 

«Форми, методи і прийоми залучення дітей до художньо-естетичної діяльності з урахуванням вікових особливостей»  (з 

досвіду роботи); 

-  інтерактивний семінар-практикум для вихователів «Як формувати навички сталого способу життя дошкільників» 

з метою навчати педагогів використовувати діяльнісний підхід у роботі з дітьми, розширювати знання про методи і 

прийоми формування основ сталої поведінки в дітей дошкільного віку (вихователь-методист); 
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- семінар-практикум «Використання методів арт-терапії у роботі з нормотиповими та дітьми з особливими освітніми 

потребами», на якому розглянули методи і прийоми роботи вихователів з урізноманітнення  методів впливу на поведінку 

дітей (Козачук О.Р.); 

- проведено  Майстер- клас «Онлайн-сервіси для створення анкет та тестів», продовжували практику використання 

інтернет-ресурсів з метою удосконалення вмінь педагогів працювати в умовах карантину. 

Підвищенню фахового рівня вихователів сприяли проведені  такі  традиційні та інтерактивні форми роботи з 

педагогами: консультації «Роль вихователя в організації фізкультурно-оздоровчої роботи протягом дня» (Глущук І.Г.), 

«Інтегроване навчання: від теорії до практики» (Удачна Н.Я.), з досвіду роботи «Консультування батьків через блог, 

фейсбук та інстанграм: порівняльна характеристика» (Козачук О.Р.), воркшоп «Безмежний світ гри з LEGO»(Удачна 

Н.Я.), педмайстерня «В фокусі 3-D проєкція» тощо. 

Проведені педради та методична робота проводились на науковій основі, відзначалися актуальністю, науковістю та 

доцільністю тематики з використанням інтерактивних методів і прийомів. Аналіз методичних заходів, проведених 

упродовж навчального року, показав, що всі вони мали пізнавальний характер, були спрямовані на усунення недоліків, 

допущених в організації освітнього процесу.  

Але під час підготовки та проведення цих заходів виникали певні труднощі: 

- не всі педагоги брали  активну участь в обговореннях, проявляли безініціативність та формально ставились  до виконання 

поставлених  перед ними завдань через  недостатній рівень підготовки у вузах,  малий досвід роботи та  небажання; 

- низький рівень самоосвітньої роботи деяких вихователів, відсутність її результативності через   небажання   підвищити 

свій рівень кваліфікації. 

Насичення методичного кабінету в закладі задовольняє потреби у саморозвитку і професійному вдосконаленні 

вихователів та інших педагогів ЗДО і є інформативним, змістовним, доступним, сучасним та естетичним. Матеріали у 

методичному кабінеті сформовані так, щоб педагоги мали вільний доступ до них і могли зорієнтуватися в його наповненні. 

Розроблення методичних рекомендацій, зразків дидактичних ігор і вправ, розвивальних посібників з різних видів роботи 

з дітьми, систематизація та оформлення продуктів педагогічної діяльності. Заклад підключений до мережі Інтернет, 

успішно працює веб-сайт закладу. Стан забезпечення закладу комп’ютерною технікою і сучасними технічними засобами 

в порівнянні з минулим роком збільшився: у закладі в наявності 3 комп’ютери, 4 принтери,  2 екрани. Також з метою 

підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки   колективу  проведена підписка на періодичні видання «Дошкільне 

виховання», «Палітра педагога», «Джміль», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Методична скарбничка 

вихователя», «Практика управління дошкільним закладом», «Музичний керівник», «Практичний психолог», «Сестра 

медична старша». 

 Підвищенню професійної компетентності педагогів позитивно сприяли такі форми методичної роботи, як 

колективний перегляд   освітнього  процесу та методичний фестиваль, що є однією з дієвих форм роботи з підвищення 
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кваліфікації педагогічних працівників з різним рівнем освіти та стажем педагогічної діяльності. 8 (24 %) педагогами 

підготовлено і проведено 26 відкритих заходів. Високу оцінку колег отримали вихователі  Козбур І.М., Шевчук Н.В. 

(організована діяльність з пошуково-дослідницькою діяльністю, експереметуванням, проблемними ситуаціями), Найдюк 

Т.С. (театралізована діяльність),  Глущук І.Г. (фізкультурно-оздоровча робота). 

 Вдалою по поширенню досвіду роботи є робота розміщення авторських матеріалів у періодичній професійній пресі 

та на педагогічних сайтах «Всеосвіта», на «urok-ua». Педагоги протягом року неупинно ділилися своїми напрацюваннями 

з дітьми з особливими потребами на шпальтах періодичних видань: в березні  2021р. публікації занять  в г. «Бібліотечка  

вихователя дитячого садка» -  «Зима чарівниця» (Міндер О.В.), вересень 2020р.  в г. «Логопед» -  «Сукня для осені» 

(Шадура О.П.), вересень-жовтень 2020р.в ж. «Дефектолог» - «Чарівні олівці» (Граудс І.С.), г. «Дитина з особливими 

потребами»» - «Щедра осінь походжала» (Троцюк Г.І., Граудс І.С.).  Підтверджено друк у ІІ півріччі 2021 року матеріали 

Міндер О.В., Шадури О.П., Журби Т.М.   Проте, слід створити картотеку видань педагогів та планувати друк матеріалів 

протягом усього атестаційного періоду. 

В цьому навчальному році продуктивно провели міський семінар-практикум для фізінструкторів «Використання 

нетрадиційного спортивного обладнання в різних формах фізичного розвитку дошкільників». Фізінструктори мали 

можливість долучитися до дискусії, гри-тренінгу, мозкового штурму, апробувати  нестандартне обладнання в роботі з 

дітьми під час презентації посібників, взяти участь у майстер-класі по виготовленню іграшок-антистресів. 

Займаються педагоги самоосвітою з різних напрямків освітньої діяльності.  Але тематика самоосвіти педагогів не 

глибоко продумується, не завжди визначається самими вихователями з урахуванням завдань закладу та потреб навчально-

виховного процесу. Приділяють увагу вихователі розвитку мови дітей,  шукають шляхи для розвитку творчої мовленнєвої 

діяльності Масюк Г.М., Колодюк А.В., Мизовець О.В., Вакуліч Т.С., Дудік О.В. Певну роль у цьому році вихователі 

приділили сенсорному та  логіко-математичному розвитку –Кузьмук Н.М., Дудка З.Г., Мазеїн А.І.,  Журба Т.М.,  Міндер 

О.В.,  Пініч Т.Ю.,  пізнавально-дослідницька діяльність – Лазоркіна А.Л., Козбур І.М., Степанюк А.В., Шевчук Н.В., 

Мартинюк І.В, приділяли увагу питанню збереження здоров’я дітей та корекційно-відновлювальній роботі з дітьми з 

ООП–  Козачук О.Р., Троцюк Г.І., Борецька Т.М., Троцюк І.О., Глущук І.Г. 

 В цілому рівень та результативність методичної роботи в ЗДО за 2020-2021 н.р. можна відзначити як достатній. 

     Проведена системна та послідовна управлінська, методична  та організаційно-педагогічна робота сприяла успішному 

виконанню поставлених завдань на навчальний рік. 

     Проте процес педагогічної творчості, інноваційної діяльності в освітньому процесі ЗДО не закінчений і не може бути 

закінчений. Завжди народжуватимуться новаторські ідеї, буде продовжуватись творчий пошук, постійно мінятимуться 

інтереси, бажання, запити, можливості дітей, даючи нові стимули до розвитку освітнього процесу, а отже, головним  є – 

усвідомлення необхідності і цінності творчого самовизначення у своїй освітній діяльності як окремого педагога, так і 

закладу зокрема.  
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Тож  в основі змін методичної служби має бути векторність і адресна спрямованість науково-методичного супроводу 

професійного розвитку педагогів. Пріоритетними завданнями для вдосконалення  методичної роботи на наступний період 

розвитку залишаються: 

• формування готовності педагогів свідомо і постійно підвищувати свій професійний рівень упродовж життя, 

формування мотивації педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього процесу 

дошкільної освіти; 

• формування рефлексивних умінь педагога, що передбачають усвідомлення специфіки свого професійного «Я», 

осмислення процесу й результату педагогічної діяльності. 

 

2. Організація освітнього процесу 

      Оновлений БКДО, як Державний стандарт дошкільної освіти –це важливий крок до змін у дошкільній освіті. Проте він 

не має магічних властивостей, тому не спроможний миттєво змінити освітній процес у закладі. Щоб поліпшити освіту 

дошкільників, недостатньо затвердити документ, а потрібно об’єднати зусилля всіх, хто опікується дошкільним 

дитинством. 

     Вступ до школи - переломний період у житті дитини. Він пов’язаний з новим типом відносин з однолітками та новими 

формами діяльності. Однак і дитячий садок, і школа є ланками єдиної системи освіти і виховання. Тому все те, що чекає 

на дитину в школі, має бути продовженням того, що вона опановувала раніше. Ми дещо змінюємо роботу з питань 

наступності дитячого садка і школи, відповідно до нових вимог НУШ, про що вносимо зміни до плану з метою збереження 

самоцінності дошкільного дитинства, визначення вимог до рівня розвиненості,  освіченості та вихованості дитини 

старшого дошкільного віку. 

      Ключовими показниками якості дошкільної освіти є: 

- доступність освітніх послуг; 

- кваліфіковані та вмотивовані педагогічні кадри, націлені на безперервний професійний розвиток (навчання педагогів за 

допомогою командного аналізу, наставництва, педагогічних тренінгів); 

- організація освітнього процесу спрямована на цілісний розвиток дитини з врахуванням особистих інтересів кожної 

дитини, змога дитини робити самостійний вибір, безпечне ігрове середовище, провідна роль гри; 

- моніторинг та оцінка рівня розвитку дошкільників за допомогою спостережень, портфоліо, документування змін в 

особистісному розвитку дитини . 

         Ключовою категорією оцінки якості результату освіти є компетентність, що вказує на можливість активно проявляти 

особисті надбання,      в різних самостійних та організованих видах діяльності за підтримки дорослого.  
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     Зміст, форми та методи виховання і навчання, використання педагогічних інноваційних технологій та методик, рівень 

матеріально-технічного забезпечення, навчально-методичної бази та медико-соціальних умов забезпечують належний 

рівень освітнього процесу та оптимальні умови для повноцінного перебування дітей в закладі. 

Працюючи  за  програмою виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля» та Базовим 

компонентом дошкільної освіти України, більшість вихователів змінили своє стереотипне мислення щодо організації 

освітнього процесу дошкільнят. Державний стандарт дав можливість  налаштуватись на педагогіку співробітництва, 

дозволив педагогам розробити і впровадити в практику свою модель планування на основі принципів інтеграції змісту, 

форм і засобів освіти та тематичного поєднання навчального матеріалу, що забезпечує змістовну цілісність, системність, 

послідовність, ускладнення та повторення програмового матеріалу.  

       Однак деякі педагоги надають пріоритет старим методам роботи: авторитарний стиль спілкування з вихованцями; 

надання переваги  однотипним «сидячим» заняттям та фронтальним формам організації життєдіяльності дітей, виконання 

завдань за дитину  самим дорослим.   

     Виконуючи завдання, визначені у плані роботи ЗДО, педагогічний колектив  намагався створити найсприятливіші 

умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. Заняття було провідною, але не єдиною формою навчання 

дітей. На заняття було винесено лише основний зміст програми, що продовжили в цільових прогулянках, екскурсіях, іграх, 

пошуково-дослідницькій діяльності та індивідуальних заняттях. У роботі з дітьми було використано як традиційні, так і 

нетрадиційні підходи; цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій, квестів. Педагоги ЗДО 

використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні ігрові технології.  

Перегляд освітньої діяльності з дошкільниками засвідчив, що педагоги у виборі форм і методів роботи, побудови 

заняття, компетентно орієнтувалися на засвоєння знань в єдності зі способами їх отримання, добутих шляхом спеціальних 

досліджень, сприйнятих різними аналізаторами та забезпечення цілісності і системності знань про навколишній світ на 

основі інтегративного підходу до основних освітніх напрямків розвитку за вимогами БКДО. В ході відкритого перегляду, 

педагоги продемонстрували свою фахову майстерність, творчість, уміння цікаво і невимушено залучати дітей до 

пізнавальної та практичної діяльності за темою, підтримувати дитячу зацікавленість упродовж всього заняття. Кожне 

переглянуте заняття свідчило про велику попередню роботу з малятами і батьками. У кожного вихователя спостерігався 

свій особистий стиль підготовки та проведення освітньої роботи з малятами; у кожного педагога – були власні творчі 

родзинки, які варто запозичити іншим та впровадити у свою  практику роботи. 

З метою удосконалення освітнього процесу, досягнення якості освіти педагогами використовуються альтернативні 

методики, педагогічна спадщина видатних педагогів, педагогів міста та нашого закладу. Вихователі використовують у 

роботі  прийоми ейдетики (Колодюк А.В., Чухаль), організація роботи в парах та групах за Ельконіним-Давидовим 

(Троцюк Г.І., Борецька Т.М.), методи і прийоми інтерактивної взаємодії при навчанні мовленню дітей ( Масюк Г.М., 

Колодюк А.В., Степанюк А.В., Чухаль С.О.). Впроваджують педагоги  в практику роботи досвід вихователів нашого садка. 
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Проте, як засвідчує  практика: частина педагогів діє стереотипно, бо раніше виконувала вужчі завдання, чимало педагогів 

характеризуються наявністю анти- інноваційних бар’єрів, їхнє ставлення до змін є недостатньо осмисленим. Це 

пояснюється низькою мотивацією педагогічної діяльності. Проблема розвитку внутрішньої мотивації педагогічної 

діяльності залишається  актуальною. 

Педагоги сприяють розвитку природних нахилів, творчих здібностей, обдарувань, творчої уяви і фантазії малюків 

через  інтеграцію різних видів діяльності в освітньому процесі  закладу, охоплюючи різні форми роботи з дітьми (заняття, 

свята, художня праця, самостійна художня діяльність, гурткова робота). У цих формах комплексно використовувалися 

твори музичного, театрального, літературного, зображувального мистецтва. Продуктивність роботи зображувальної 

діяльності  та художньої праці у вихователів слід відмітити в спеціальній групі «Б» ( Мартинюк І.В. Журба Т.М.), середній 

групі (Найдюк Т.С., Дудік О.В.), інклюзивній групі «А» (Дудка З.Г., Степанюк А.В.). В цих групах цілий рік дитячі роботи  

милували око, вони вирізнялися  нетрадиційністю, оригінальністю.  

Керівник гуртка Гиричук Н.П.  забезпечує художню активність дітей. Перегляд занять, вивчення та аналіз дитячих 

робіт, бесіди з дітьми показують, що у дітей достатньо високий рівень сформованості образотворчих навичок і вмінь, 

вихованці володіють техніками і прийомами малювання в межах програмових вимог; знають жанри та спрямованість 

образотворчого мистецтва.  

Музичний розвиток дітей забезпечують музичні керівники Кричинюк Л.С., Дубік Т.П. Робота музкерівників 

планується на основі обстеження музичних здібностей дітей, що дозволяє розподілити навчальний матеріал для 

фронтальних та індивідуальних занять. Робота музичних керівників спрямована на роботу,  як з усіма дітьми, так і з 

обдарованими через вокальний спів, індивідуальні таночки, гру на музінструментах. Зміст роботи з музичного виховання 

визначається перспективно – календарним планом для кожної вікової групи і є орієнтованим на перспективу розвитку 

дитини. 

Практичний психолог Козачук О.Р. протягом року  забезпечувала психологічну службу закладу, її робота 

планувалась та проводилась з урахуванням потреб батьків, дітей, педагогів, надавала  поради та рекомендації   педагогам, 

батькам  щодо адаптації дітей до умов ЗДО,  розвитку дітей з ООП, вступу випускників до школи. На сайті закладу та у 

власному блозі висвітлювались консультації, рекомендації,  поради  для батьків. 

У закладі ведеться планомірна робота щодо формування навичок культури харчування дошкільнят згідно з 

програмними вимогами, проводиться робота по вихованню в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, 

формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної 

життєдіяльності. Керуючись документами, що регламентують діяльність ЗДО), одним із завдань закладу протягом року 

була охорона життя дитини, що сприяло збереженню та зміцненню здоров’я малюків, давало поштовх до його формування 

та відновлення,  забезпечення норм безпечної поведінки через практичне формування обачності, уміння орієнтуватися та 

швидко реагувати в екстремальних ситуаціях. виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я. 
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З метою поліпшення якості освітнього процесу з питань особистої безпеки та захисту здоров’я дітей, удосконалення 

теоретичних знань і практичних навичок педагогічних працівників з формування у дітей дошкільного віку ціннісного 

ставлення до власного життя і здоров’я, пропаганди здорового способу життя серед дітей та їх батьків проводились різні 

види роботи. У ході роботи виявлено: 

- у закладі у всіх вікових групах створені і забезпечені умови для збереження здоров’я і безпечного перебування дітей; 

- дотримується техніка безпеки всіма працівниками; 

- закріплені меблі; 

- посуд в групах відповідає вимогам; 

- миючі засоби зберігаються у недоступних для дітей місцях; 

- їжа з харчоблоку переноситься до груп у закритому кришками посуді; 

- всі працівники усвідомлюють важливість проблеми, знають, як діяти у випадку пожежі, дотримуються правил 

безпеки під час проведення екскурсій, дотримуються інструкцій з охорони  життя, здоров’я дітей в закладі. 

Більшість заходів для дітей проводились в ігровій формі та рівень знань і навичок безпечної поведінки дітей 

відповідає вимогам програми відповідно до віку дітей. 

З метою запобігання травматизму в групах один день на тиждень проводилася робота з охорони життєдіяльності 

вихованців ЗДО. Діти старших груп отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних 

ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп у роботі багато уваги 

приділяли вивченню правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, 

ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, на 

виконання програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Українське дошкілля», відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я 

оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і 

послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню Тижнів безпеки, де мали місце цікаві і дієві форми роботи з 

дітьми, батьками, співробітниками щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу 

проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових занять, бесід. Як  результат, випадків дитячого 

травматизму під час освітнього  процесу протягом року не зафіксовано. 

Педагоги провели велику просвітницьку роботу з батьками з формування активної позиції дитини щодо власної 

безпеки, загострювали увагу на поведінку в час коронавірусної інфекції. Вихователі ефективно співпрацювали з батьками, 

проводили роботу щодо пропаганди знань про організацію безпеки життєдіяльності: у всіх групах в батьківських куточках 

розташований наочний просвітницький матеріал, щомісячно оновлювався матеріал на батьківських стендах, проводилися 

групові і індивідуальні бесіди, консультації, на батьківських зборах розглядаються питання попередження дитячого 

травматизму, безпеки дитини в період коронавірусу.  
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Але необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до 

сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з цього питання. Бажано 

запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки.  

За минулий навчальний рік педагоги докорінно змінили своє ставлення до організації предметно-розвивального 

середовища. Зміст розвивального середовища в закладі дошкільної освіти задовольняє всі потреби щодо розвитку дитини 

та становлення її творчих здібностей. У всіх вікових групах предметно-ігрове середовище організовується так, щоб кожна 

дитина мала можливість займатись улюбленою справою. Розміщення матеріалу за осередками дозволяє дітям 

об'єднуватися в підгрупи за інтересами. Дошкільнята мають можливість реалізувати свої знання про оточуючий світ у 

різноманітних іграх, самостійно обираючи те, що їм для цього потрібне. Для досягнення максимального ефекту освітня 

робота проводиться одночасно в трьох напрямках: дитячий садок - діти – батьки та здійснюється вихователями згідно 

розроблених творчою групою перспективно-календарних планів. Проведення цілеспрямованого консультування педагогів 

з питань планування, організації та керівництва сюжетно – рольовою грою, розробка перспективно – календарного 

планування роботи з активізації та розвитку сюжетно – рольової гри, спостереження за грою дошкільників, сприяло 

формуванню теоретичних знань та практичних умінь педагогів.  

    Діагностування рівня знань дітей у 2020/2021 н.р. проводилось відповідно Базового компонента дошкільної освіти та 

освітньої програми «Українське дошкілля» на  кінець навчального року. Узагальнені результати обстеження освітнього 

процесу проаналізовано згідно контрольних занять, діагностичних карток, умінь та навичок дітей. 

Вихованці І молодшої групи (вих. Мизовець О.В., Вакуліч Т.С.) в основному оволоділи необхідними навичками 

самообслуговування, сенсорного виховання, активно наслідують дорослих та ефективно засвоюють нову інформацію. 

Покращення результатів спостерігається завдяки доцільному використанню педагогами творів художньої літератури.  

У спеціальній групі А (Кузьмук Н.М., Граудс І.С.)  багато уваги приділяється  розвитку дрібної моторики та 

сенсорному вихованню.  В групі створено різноманітне насичене розвивальне середовище. Наслідком цього є кращі 

показники сформованості сенсорних еталонів, конструктивної діяльності, прагнення дітей до спілкування,  багатий 

словниковий запас, у порівнянні з І молодшою групою. Малюки охоче танцюють, співають, розповідають невеликі 

віршики впевнено, не соромлячись. За результатами звітів наприкінці навчального року, у дітей раннього віку знання, 

вміння, навички сформовані на досить високому рівні. Психофізичний розвиток в цілому відповідає віковим нормам. 

Значно вищими за попередні роки виявились показники сенсорного розвитку, конструктивної діяльності та  

сформованості уявлення про світ природи.  

Проте, в обох групах раннього віку потребує уваги питання формування культурно-гігієнічних навичок у дітей та 

розвитку самостійності, а також звукова культура мовлення, недостатньо сформовані знання про світ дорослих, соціальна 

компетентність. 
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Щодо роботи вихователів груп дітей дошкільного віку, то вони досягли гарних результатів в роботі з формування 

уявлень про оточуючий світ та природу, логіко-математичної компетентності завдяки використанню інноваційних 

технологій, скоординованій взаємодії з батьками, творчому підходу до роботи з дітьми, використання демонстраційного 

та роздавального матеріалу. 

Діти ІІ молодшої групи А (вих. Мазеїн А.І., Колодюк А.В.) в цілому засвоїли освітні завдання. Пріоритетним 

напрямком роботи педагог цієї групи вважала сенсорний розвиток малюків. Також результатом плідної роботи вихователя 

та помічника вихователя над формуванням культурно-гігієнічних навичок є досить високий розвиток самостійності дітей, 

сформованість необхідних навичок самообслуговування, і,  навіть, початків взаємодопомоги. 

Діти ІІ молодшої групи Б (вих. Пініч Т.Ю., Лупол І.В.) потребують подальшої роботи з формування комунікативно-

мовленнєвої діяльності, елементарних уявлень про природу планети Земля, навичок дослідницької діяльності, 

формування екологічної компетентності. У дітей недостатньо сформовані навички зображувальної діяльності.  

У всіх групах молодшого віку недосконалою є звуковимова дітей, розвиток зв’язного мовлення залишається 

проблемою. 

У розвивально-виховній роботі в спец. групі Б (вих. Мартинюк І.В., Журба Т.М.) протягом року пріоритетним 

напрямком стало ознайомлення з природним довкіллям та первинна соціалізація дітей. Внаслідок цієї роботи діти мають 

більш повні  уявлення про оточуючий світ, ніж їх однолітки, та навички спілкування, сформовано у дітей уявлення про 

Всесвіт, дослідницькі дії, конструктивні навички, що свідчить про систематичну роботу в цьому напрямку. 

Вихователь групи дітей середнього віку Найдюк Т.С. багато уваги приділяла розвитку інтелектуальних здібностей 

дітей через дидактичний матеріал, створення пошукових ситуацій, проблемних запитань.  

Шевчук Н.В., вихователь інклюзивної групи Б (дітей середнього дошкільного віку) пріоритетним напрямком роботи 

обрала формування за допомогою LEGO технологій пізнавальної активності дошкільників, соціальної компетентності. Діти 

цієї групи мають досить високі показники сформованості відповідних знань та вмінь. Багато уваги приділено моральному 

та патріотичному вихованню малюків, ознайомленню з культурою та традиціями українського народу. Діти легко 

спілкуються, будують висловлювання та роблять висновки. 

Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти вихователі старших груп забезпечили тісну співпрацю 

педагогів школи та батьків майбутніх першокласників. Для батьків проводились зустрічі з вчителями, які ознайомили 

присутніх із особливостями діагностики готовності дітей до школи. Такі зустрічі проводяться за проханням батьків 

майбутніх першокласників вже у вересні. Взаємодія дитячих колективів дошкільного закладу і школи здійснювалась через 

екскурсії вихованців дитячого садка в школу, проведення  спільних свят та розваг. Ці види роботи викликали у дітей 

позитивне ставлення до школи, бажання продовжувати навчання у ній. 

Масюк Г.М., вихователь дітей старшого дошкільного віку спеціальної  групи В, багато уваги приділила формуванню 

у дітей зв’язного мовлення. Крім того, вона постійно працює над ознайомленням з культурою рідного краю, формуванням 
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патріотичних почуттів. Діти мають розвинені навички малювання, аплікації, дещо гірші – з ліплення. Проте недостатньо 

сформовані виконавські вміння, мало уваги приділялось театралізованій діяльності.   

Вихователі старшої групи (Козбур І.М., Міндер О.В.) намагались всебічно підходити до розвитку. Такий підхід 

створив умови для розвитку у дітей логічного та образного мислення, таких якостей, як самостійність, активність, сприяв 

формуванню вміння робити висновки, припущення через пошуково-дослідницьку діяльність та набуття дітьми логіко-

математичної компетентності. Разом з тим, слід зазначити, що потребує покращення робота з формування у дітей 

образного українського мовлення, зокрема, майже не вживаються малі фольклорні жанри, мова недостатньо виразна та 

образна. 

Внутрішній моніторинг оцінювання якості освітньої діяльності 

На виконання статті 22 Закону України «Про дошкільну освіту», Постанови Кабінету Міністрів від 14.12.2011 р. № 

1283 «Про затвердження порядку проведення моніторингу якості освіти», державних вимог до рівня розвиненості та 

вихованості дитини дошкільного віку, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, з метою моніторингу якості 

освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, аналізу та визначення заходів роботи з дітьми, які мають недостатній 

рівень сформованості основних компетенцій упродовж травня 2021 року був  проведений моніторинг розвитку дітей 

відповідно до віку, вивчено стан підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі, намічені заходи роботи 

з дітьми, які мають низький рівень підготовки та проведена відповідна робота. 

Моніторингове дослідження розвитку дітей було проведено у всіх  вікових групах закладу дошкільної освіти на 

виконання Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогічне вивчення розвитку дітей здійснювалося згідно термінів 

складеного плану.  

Компетентності, що сформовані у дитини в різних видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», 

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», «Дитина в соціумі», 

«Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на 

наступних рівнях освіти у початковій та середній школі. Для кожної вікової групи ці критерії індивідуальні, добирають їх 

з усіх розділів освітньої програми, узгоджуючи з освітніми напрямами нової редакції Базового компонента дошкільної 

освіти (2021 р). Таблиці оцінювання скомпоновані відповідно до віку дитини (молодший дошкільний вік, середній 

дошкільний вік, старший дошкільний вік).  
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У травні місяці в закладі всі педагоги, залучені до освітнього процесу, проводили підсумковий моніторинг рівня 

досягнень та засвоєння програмних вимог станом на кінець 2020-2021 навчального року. 

Для проведення цілеспрямованого і повного комплексного оцінювання рівня засвоєння програмового матеріалу 

згідно державного стандарту, що представляє взаємозв’язок між цінностями дошкільної освіти, напрямами освіти 

(змістом), процесом формування досвіду дитини в різних видах діяльності, що забезпечує освітній результат — 

компетентність дитини старшого дошкільного віку. 

Педагоги оцінювали досягнення за ключовими для дошкільної освіти компетентностями дитини (рухова і 

здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та 

дослідницька, природничо-екологічна та навички, орієнтовані на сталий розвиток, ігрова, соціально-громадянська, 

мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, музична, театралізована) та інші мають 

продовження в освітньому процесі початкової школи та протягом життя. 

Отже, в результаті проведеної роботи на кінець навчального року маємо такі якісні показники моніторингу рівня 

досягнень вихованців ЗДО: 

 

№ з/п  Освітні напрямки Старша група % Спеціальна група В 

% 

Інклюзивна група А 

% 

1  «Особистість дитини»  95  97  96  

2   «Дитина в соціумі»  91  93  95  
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3  «Дитина в природному довкіллі»  90 95  95  

4   «Дитина у світі культури»  95  98 96  

5   «Гра дитини»  97  96  96  

6   «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»  94 96  96  

7   «Мовлення дитини»  84  89  89  

Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована 

на формування ключових компетентностей дітей. 

Особливої уваги буде надано корекційно-відновлювальній роботі у спеціальних групах, де діти мають особливості 

мовленнєвого розвитку, необхідно продовжувати роботу над формуванням компетентностей освітнього напрямку 

«Мовлення дитини» (фонетичної, елементів грамоти, лексичної, граматичної, діалогічної, монологічної, мовленнєвої та 

комунікативної) у межах виконання річних задач закладу освіти. 

Для покращення ефективності показників рівня досягнень дітей дошкільного віку педагоги працюватимуть 

протягом поточного навчального року спільно з батьками, як учасниками освітнього процесу, залучаючи їх до освітнього 

процесу під час різних режимних моментів. 

Аналіз роботи  практичного психолога 

    Практичний психолог Козачук О.Р. у своїй діяльності керується наступними нормативно-правовими документами: 

Конституція України; Закон України «Про освіту»; Закон України «Про дошкільну освіту»; Декларація прав людини; 

Конвенція ООН про права дитини; Етичний кодекс психолога; наказ МОН від 22.05.2018 № 509 «Про затвердження 

положення про психологічну службу системи освіти» України; лист МОН від 19.04.2018 № 1/9-249 «Про забезпеченість 

наступності дошкільної освіти та початкової освіти»; лист МОН від 05.09.2018 № 1/9-529 «Про документацію працівників 

психологічної служби у системі освіти України»; лист МОН від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик 

щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»; лист МОН від 26.06.2019 № 1/9-409 «Щодо 

організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020 навчальному році»; лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 

«Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України»; лист Міністерства освіти і науки 

України від 30.11.2020 №6/1427-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти». 

Упродовж 2020-2021 н.р. практичний психолог ЗДО  під час виконання своєї роботи сприяла створенню в закладі 

психологічного клімату для розвитку дітей, а також надавала своєчасну психологічну підтримку як дітям, так і їхнім 

батькам, вихователям. Головним пріоритетом ефективності та результативності здійснення психологічного супроводу 

було створення в закладі атмосфери взаємної довіри і поваги, відкрите доброзичливе спілкування. 

    Згідно з нормативно-правовими документами практичний психолог протягом 2020-2021 року користувалася 

розробленим річним планом та виконувала  діагностичну, корекційну роботу, профілактичну та психологічну просвіту, а 

також індивідуальну та групову консультативну роботу, яка  проводилася з вихованцями закладу, педагогічними 

https://drive.google.com/open?id=1wC9BDRBMxGvk6vIj8gf6ROPNci813PRA
https://drive.google.com/open?id=1wC9BDRBMxGvk6vIj8gf6ROPNci813PRA
https://drive.google.com/open?id=1YqOhReo5R7pBfCRhAbH1bY2pFuy2cseC
https://drive.google.com/open?id=1YqOhReo5R7pBfCRhAbH1bY2pFuy2cseC
https://drive.google.com/open?id=1Gkh0ltskN099K9M6iwE6UfFuArOQoSIc
https://drive.google.com/open?id=1Gkh0ltskN099K9M6iwE6UfFuArOQoSIc
https://drive.google.com/open?id=1k2AWW11ymwgcdn_NXc7hffL09mazbKGl
https://drive.google.com/open?id=1k2AWW11ymwgcdn_NXc7hffL09mazbKGl
https://drive.google.com/open?id=17460LR5zy1w2sG76C_ivCHnV7E1DJDsX
https://drive.google.com/open?id=17460LR5zy1w2sG76C_ivCHnV7E1DJDsX
https://drive.google.com/open?id=1JPkNHfjazoXQ2BodnQEZ-1BjkTcx4-XO
https://drive.google.com/open?id=1JPkNHfjazoXQ2BodnQEZ-1BjkTcx4-XO
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працівниками та батьками. Психологом був проведений семінар-практикум для колег педагогів «Арт-терапевтичні методи 

і прийоми розвитку дошкільників».  Вагомим  внеском у методичну роботу закладу став виступ на педагогічній раді на 

тему «Соціально-комунікативні компетенції дитини - найважливіша складова особистісної сфери». 

      З метою підвищення психологічної культури батьків вихованців ЗДО був запланований ряд заходів. Проте через 

карантинні обмеження унеможливлено було виконати повноцінно задумане. Тому для кращої поінформованості та 

взаємодії з батьками практичним психологом було створено особистий сайт та блог, де батьки мають можливість 

ознайомитись з темами, які їх турбують.  

          Психологічний супровід інклюзивної освіти в ЗДО здійснювався через участь практичного психолога у складі 

команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, участь у комплексному вивченні 

особливостей розвитку дітей з ООП та створенні індивідуальних програм розвитку для кожної дитини. Також із дітьми  

проводились індивідуальні розвивальні заняття з розвитку психічних процесів та навичок спілкування за трудовим 

договором.  Реалізація індивідуального освітнього маршруту кожної дитини з ООП дала можливість отримати певні 

позитивні зрушення, які значно мірою були досягнуті завдяки таким методам та прийомам, як кляксогафія, музична 

терапія та пісочна анімація.  

        Для індивідуальної роботи з дітьми були підібрані корекційні програми, що відповідали особливостям розвитку 

вихованців з ООП. Використовувалися програми,  рекомендовані Міністерством  освіти й науки України. 

        Практичний психолог постійно підвищує свою професійну майстерність та компетентність. Є активним учасником 

громадської організації «Східноукраїнська асоціація арт-терапії «СААТ», прийняла участь у всеукраїнському науково-

практичному семінарі-практикумі «Психологічна служба в системі освіти України»,  онлайн-семінарах на тему 

«Психологія конфліктів» , «Психолог в інклюзивному дошкільному закладі» та отримала відповідні сертифікати. Отже, 

психологічний супровід освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  протягом 2020-2021 н.р. було організовано на 

основі співпраці з батьками, педагогами та іншими спеціалістами закладу з метою об’єднання зусиль у процесі збереження 

і зміцнення здоров’я дошкільників, їхнього особистісного розвитку, виховання і навчання. 

      Професійна активність та мотивація практичного психолога сприяли розширенню власних психологічних знань та 

умінь, виявленню професійних можливостей, оптимізації інноваційної діяльності, реалізації творчого потенціалу, 

підвищенню самооцінки спеціаліста. 

         Аналізуючи всю роботу за 2020-2021 рік важливими завданнями у роботі психолога на наступний рік стають: 

- Збереження і зміцнення психічного здоров’я, створення умов, що забезпечують емоційно-особистісний розвиток кожної 

дитини; 

- Підвищення психологічної культури педагогів та батьків; 

- Використання інноваційних методів арт-терапії у освітньому процесі для      гармонійного розвитку та збереження 

психологічного здоров'я дошкільників 
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- Супровід молодих спеціалістів; 

- Розширення банку  діагностичного інструментарію для дошкілля різними категоріями дітей; 

- Оформлення  каталогу літератури практичного психолога; 

-  Наповнюваність сайту та блогу практичного психолога.  

 

3. Фізкультурно-оздоровча, медико-профілактична робота та 

збереження і зміцнення здоров'я вихованців. 

Заклад дошкільної освіти особливу увагу приділяє зміцненню фізичного здоров’я дітей та впровадженню 

здоров’язберігаючих технологій. Ефективність оздоровчих заходів визначалась тим, що поєднувалась тривала комплексна 

та інтенсивна оздоровчо-профілактична робота з корекційно-педагогічними заходами в умовах звичайного життя 

дошкільників. 

В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання дошкільників. В наявності фізкультурна зала, яка оснащена 

необхідним спортивним інвентарем, котрий постійно поповнюється (придбані сучасні м’ячі, виготовлено нестандартне 

обладнання тощо). Фізкультурно-оздоровча робота здійснювалась фізінструктором Глущук І.Г. відповідно до напрямку 

роботи закладу: проводились тематичні Дні здоров’я, спортивні розваги, канікулярний Тиждень спорту, ігри-естафети, 

змагання та багато інших форм роботи. Значна увага приділялась системному впровадженню нетрадиційних методів 

оздоровлення дошкільників: фізичні вправи за методикою М. Єфіменка, дихальна гімнастика, фітбол-гімнастика, масаж 

та самомасаж, елементи хатха-йоги, фізичні вправи з глайдами, корекційні вправи для профілактики плоскостопості та 

сколіозу, аромотерапії, кольоротерапії, релаксації, казкотерапії. 

Аналізуючи результати фізкультурно-оздоровчої роботи, можна зробити висновок, що систематична робота з 

охорони життя та здоров’я дітей, формування основ здорового способу життя шляхом збагачення спектру оздоровчих 

заходів та підвищення рухової активності дітей була ефективною. Збільшилась кількість дітей, які стали уважно ставитись 

до свого здоров’я, займаються фізкультурою і спортом. В ЗДО створені належні умови для фізичного виховання 

дошкільників. Як результат роботи фізична підготовка дітей до школи.  
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Стрибок у довжину з розбігу 
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Біг на швидкість 

 
2019                         2021 

Педагогами здійснювався диференційований та індивідуальний підхід до дітей під час проведення занять з фізичної 

культури, організації рухового режиму впродовж дня, гартувальних заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.  

Для вирішення завдань фізичного розвитку та забезпечення організованої та самостійної діяльності дітей дошкільного 

віку на свіжому повітрі ми  використовуємо  всі доступні ресурси закладу.   

З метою зниження захворюваності дітей велике значення приділялось загартуванню дітей в умовах ЗДО та сім’ї. 

Проводились оздоровчі заходи: загартування повітрям і водою, використання фітотерапії, ароматерапії, часнику, цибулі, 

лимонів.  

Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму дня, тривалості прогулянок, санітарним станом 

приміщень, одягом дітей відповідно температурному режиму, що забезпечує тепловий комфорт дитини. Протягом року 

проводились спортивні свята,  розваги,  Дні здоров’я, Тиждень Здоров’я. 

В закладі створена система оздоровчих та фізкультурних заходів. 

 

Аналіз стану здоров’я дітей 

Всього 

дітей 

Група фізичного виховання Група здоров’я 

основна підготовча спеціальна І ІІ ІІІ ІV 

215 197 15 3 189 
19 

(ЧХД) 

6 1 

100 % 92 % 7 % 1%   88 % 8,8 % 2,8% 0,5% 

        

              Аналіз захворюваності за 2020 рік показав, що порівняно з минулим 2019 роком вона суттєво зменшилась. В 2020 

році кількість днів, пропущених через хворобу однією дитиною –227 днів, таке зниження захворюваності пояснюється ще 

й тим, що заклад з 12.03.2020 року не працював, в зв’язку з введенням карантину через поширення хвороби на СОVID – 
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19. Розпочав роботу  - з 01.09.2020 року.    

       Попри все, простежується відсоток простудних захворювань у лютому   та жовтні 2020 року. У січні – лютому 2020 

року зафіксований спалах вітряної віспи (7 випадків захворювання) у групах  

        Найнижча захворюваність відзначена в середній групі А (вихователі Найдюк Т.С. ,Дудік О.В.)Найвища в 2 мол.гр. ( 

Пініч Т.Ю., Лупол І.В.) 

        У кожній віковій групі здійснювався індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи та заповнювався 

листок здоров’я вихованців  за результатами обстеження дітей  та антропометричними вимірюваннями. 

         Протягом навчального року медичною сестрою та дирекцією  ЗДО на заняттях з фізичної культури проводились 

заміри моторної щільності. Результати замірів свідчать про те, що моторна щільність занять в усіх вікових групах 

коливалася у межах норми від 65% до 80%.        

     Питання відвідування постійно трималося на контролі адміністрації закладу. 
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     У всіх вікових групах відвідування зафіксовано приблизно на однаковому рівні.  Підсумки відвідування аналізувалися 

на нарадах при директору (щомісячно) 

       Питання захворюваності, відвідування, харчування та безпеки життєдіяльності  дітей систематично розглядалися на 

виробничих нарадах, зборах трудового колективу, нарадах при директорі; аналізувалися показники, розроблялися заходи 

щодо їх покращення.    

      За результатами визначено, що фактичний рівень фізичної підготовленості дошкільнят є задовільним, діти  сформовані 

фізіологічно, а їх фізичні якості сили, витривалості, спритності, гнучкості, швидкості, координації в межах норми. Завдяки 

виконанню необхідних профілактично-оздоровчих заходів в закладі спостерігається покращення показників здоров’я 

дітей, особливо в старшому дошкільному віці, підвищився рівень фізичного розвитку дітей. 

Але є недоліки цієї роботи з боку вихователів: пішохідні переходи планувалися і проводилися формально, не 

витримувався руховий режим у часі під час прогулянок. 

   Щороку плідно працюють вихователі спецгруп, вчителі-дефектологи, сестра медична лікувального кабінету. Про 

ефективність роботи говорять результати роботи в таблицях. 

Стан корекції роботи з дітьми, що мають порушення зору 

Всього займалося з вадами зору : 30 дітей 

З 30 дітей зір піднявся у 25 дітей. 

Залишилося без змін у 4 дітей. 

Зір не визначається  по віку у 1 дитини. 
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У 25 дітей зір покращився на : 5%- 1 дитини, 

                                                     10% -11 дітей, 

                                                      20%-10 дітей, 

                                                      30%- 2 дитини, 

                                                       40%- 1 дитини. 

 

Група Всього 

дітей 

Зір не 

визначається 

Зір без 

змін 

Зір 

покращився 

% 

«А» 7 1 1 5 5%-1 

10%-1 

20%-3 

«Б» 8 - 1 7 5%-0 

10%-3 

20%-4 

«В» 15 - 2 13 5%-0 

10%-7 

20%-3 

30%-2 

40%-1 

  

 Звіт      учителя-дефектолога (тифлопедагога)  Троцюк Г.І. 

        Протягом  2020 – 2021 н.р.  я працювала з дітьми  молодшої та середньої груп (12дітей). Враховуючи структуру 

зорового дефекту, характер первинних і вторинних відхилень розвитку, так організовую корекційно-компенсаторну 

роботу  з дітьми, щоб забезпечити не лише відновлення зору і його функцій, а й загальний всебічний  гармонійний 

розвиток дітей, що мають захворювання очей. Корекційні заняття проводяться відповідно до навчального плану і 

програми в формі індивідуальних та підгрупових занять. Свою роботу будую з урахуванням рекомендацій лікаря-

офтальмолога та узгоджую з батьками. 

      Оскільки гра є переважною формою занять з дітьми з порушеннями зору, для відновлення гостроти зору і розвитку 

зорових  та сенсорних функцій використовую спеціальні дидактичні ігри-вправи та завдання, які формують у дітей певні 

уявлення про предмети і явища, розвивають зорову увагу, пам'ять. Дидактичні ігри та завдання для розвитку зору і 

зорового сприймання підбираю індивідуально для кожної дитини, залежно від стану зору і періоду відновлювальної 

роботи.  Більшість дітей із порушеннями зору мають низький рівень розвитку дотикової чутливості й дрібної моторики 
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рук. Граючись із різнокольоровими шнурочками, стрічками, прищіпками, тактильними  мішечками (сенсорна сітка), діти 

вправляються у шнуруванні, плетінні, застібанні, общупуванні, що сприяє не тільки розвитку дотикового сприймання та 

дрібної моторики пальців рук, зорово-моторної координації, а й розвитку зорових функцій: фіксації погляду, 

прослідковуючої функції очей, контролюючих  функцій очей, полісенсорних взаємозв’язків, бінокулярного зору.  На 

корекцію, як зорових, так і мовних порушень у дітей спрямовано зорово-мовні вправи, підібрані до лексичних тем. З їх 

допомогою поповнюється запас знань і уявлень дітей з порушеннями зору про навколишній  світ, розвиваються лексичні, 

граматичні, звукові, мовні навички, просторове орієнтування, удосконалюється увага, мислення, пам'ять,  такі вправи 

сприяють зниженню зорового навантаження та релаксації з метою охорони зору. Розвитку гостроти зору, зорових  та 

сенсорних функцій, зорово-моторної координації  сприяє використання різних мозаїк, паличок,  мушлів, насіння, 

геометричних фігур, ґудзиків, з яких діти викладають силуети, різні візерунки, предмети, користуючись зразками і без 

них. Завдяки використанню дидактичного матеріалу М.Монтессорі (пірамідки, різнокольорові кульки, палички, 

конструктори, картки-втулки), діти швидко опановують прийоми групування, систематизації, класифікації предметів 

навколишнього світу, сприяють розвитку зорово-сенсорного сприймання в процесі предметно-практичних дій.  

Здоров`язберігаючі  технології  -  зорова гімнастика для очей, пальмінг, самомасаж рук, кольоро- та гудзикотерапія, 

розвиток дрібної моторики рук - сприяють підвищенню гостроти зору, розвитку зорових функцій, сенсорному розвитку 

дітей з порушеннями зору. Урізноманітнює форми роботи з дітьми використання інформаційно-комунікаційних 

технологій: гімнастики для очей, презентації за лексичними темами, різноманітні ігри  ( «Як розмовляють тварини», 

«Збери картинку», «Знайди відмінності», «Веселі фігури», «Четвертий зайвий» та ін..),які сприяють розвитку 

аналізуючого  спостереження,вміння порівнювати, аналізувати, узагальнювати, кольоро- та форморозрізнювальних  

функцій очей. 

Завдяки щоденній, систематичній, спільній роботі з дітьми з порушеннями зору медсестри-ортоптистки, тифлопедагога, 

вихователів та батьків,досягли позитивних успіхів  -  підвищення гостроти зору у 8 дітей, у 4 дітей  - гострота зору не 

визначається по віку. 

Звіт учителя-дефектолога(тифлопедагога) Борецької Т.М. 

 Здоров’я дитини, як фізичне, так і духовне, залежить від того, яким вона побачить оточуючий світ,  яким  його  

представлять їй дорослі. Саме тому ми, тифлопедагоги, намагаємось дати малюкові з порушенням зору якомога більше 

реальних знань для вираження себе і своєї поведінки. У минулому 2020-2021навч.році я опікувалась 15 дошкільниками з 

порушеннями зору. Дев’ять із них з діагнозом «збіжна косоокість», шестеро – «амбліопія», четверо – «гіперметропія», 

один – «птоз».  

Важливими показниками розвитку дітей з ООП є рівень зорового сприйняття, рівень сенсомоторного розвитку та 

рівень дрібної моторики, тому   на основі систем спеціальних вправ, намагаюсь розвивати дитину з порушенням зору в 

трьох напрямах:  «гостре око», «чутливе вухо»,  «умілі руки». 
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Левову частку своєї уваги як дефектолога приділяю розвитку  «гострого спостережливого ока», максимально 

використовуючи спеціальні посібники, прилади,  ІКТ. Ось далеко не повний перелік посібників, виготовлених мною 

власноруч: 

  «Скриньки пам’яті» – це  скриньки, в які збирається матеріал протягом вивчення однієї лексичної теми або кількох 

тем, а на підсумковому занятті діти відтворюють в пам’яті всі зорові образи, пригадують їх зовнішній вигляд, колір, 

форму…, свої враження.  Посібник розвиває зорову, рухову, дотикову пам’ять, сенсорно-зорове сприйняття, сприяє 

позитивному емоційному стану від вдалого експерименту. 

 « Куточок лісу» - це спеціально відведене місце, де створена лісова міні-«галявина»; ситуації в ній змінюються 

згідно лексичної теми, згідно пори року, або просто при якійсь потребі.  Зона розвиває зорову пам’ять у наших дітей, 

навички стереоскопічного зору, орієнтування у просторі та на площині; крім того, - це безліч задоволень від самостійного 

внесення змін у знайому ситуацію. 

 Колаж «Пізнайкова мозаїка» - це картина, на якій хаотично розміщені предметні картинки до усіх лексичних тем та 

рівнів розвитку дитини; малюки виконують завдання типу: відшукай названий предмет; знайди дві однакові картинки; 

назви предмети транспорту на картині, покажи цифри від 1 до 10 у прямому і зворотньому порядку, з’єднай всіх членів 

«курячої» сім’ї, підбери одяг для літньої ( зимової) прогулянки, склади слово із знайомих літер; скажи, де знаходиться 

твоя улюблена іграшка; хто «живе» у лівому нижньому кутку картини, у правому верхньому; ким із зображених предметів 

ти хотів би бути і чому (прийом емпатії) і т.д. Цей наочний посібник багатофункціональний і не втрачає своєї актуальності 

уже кілька років поспіль; в першу чергу розвиває окоруховий апарат, залишковий зір, сенсорно-зорове сприйняття; 

виконує безліч пізнавальних та виховних завдань. 

«Цікаві кольорові кубики» - це мозаїчні кубики, з яких складаються різноманітні візерунки і предметні картинки. 

Посібник сприяє розвитку зорової уваги, творчої уяви, фантазії.  

«Гостре» око» дитини – найперша передумова формування спостережливості, вміння помічати характерні, але 

малопомітні особливості предметів та явищ. 

У наших дітей сприйняття дещо пасивне. Вони схильні помічати в предметах випадкові, але яскраві, рухливі деталі, 

а істотні часто залишають поза увагою, що зумовлює нерідко поверхневе, або помилкове засвоєння знань.  

Роботу з розвитку спостережливості організовую так, щоб максимально використати можливості коротко- і 

довготривалих спостережень. Помітила, що дуже важливо, коли результати спостережень знаходять відображення у 

практичній пошуковій діяльності: що може сказати язичок дитини, її носик, вушка, очі, руки про яблучко, не взявши його 

в руки і не покуштувавши? Що може знати малюк про таємницю того самого яблука, не розрізавши його на частини. 

«Чутливе вухо» - розвиток слухового сприйняття у дітей з порушенням зору теж вартий неабиякої уваги. 
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Для того, щоб поліпшити сприйняття слухової інформації, використовую різні способи фіксації уваги: виразні 

ілюстрації, емоційне забарвлення  голосу і зміна його темпу, релаксаційні техніки, етюди: «Про що говорить вулиця», 

«Звуки музичного (спортивного) залу», «Голос весни (зими, осені, літа)», тощо. 

А тепер варто повернутись до виразу «умілі руки». Багато спільного між тактильними відчуттями і зором. Ось чому 

дітей з косоокістю та амбліопією  навчаю прийомам чуттєвого сприйняття об’єктів, формую у них вміння виконувати 

практичні дії, в яких беруть участь зоровий і тактильно-руховий аналізатори. Для розвитку дрібної моторики пальців рук 

пропоную різні тренувальні вправи, які мають привабливий характер, силові вправи для пальців для погодженості дій 

правої і лівої рук. Цікаво, що дітям дуже подобається плести, вишивати, шнурувати, а це корисно для розвитку окоміру,  

залишкового зору. Крім того,  пропоную дошкільнятам такі види завдань: ланцюжки-доріжки, різноманітні графічні 

диктанти, вправи на розфарбовування, домальовування, промальовування через копірку, штриховку, доповнення, 

з’єднування; «сліпе» ліплення; сортування різноманітних природних та інших матеріалів пінцетом; складання з них 

предметних зображень і сюжетних картин на пластилінових основах; ігри з «Чарівним мішечком», мета яких – 

розпізнавання відомих предметів навпомацки; ігри-змагання на швидкість зав’язування і розв’язування вузлів із товстих 

різноколірних шнурів, змотування клубочків; нанизування, згідно офтальмологічних діагнозів, бісеру на волосінь, 

намиста, об’ємних  геометричних фігур на мотузки; практична творча робота з намагніченими елементами конструктора; 

створення картинок на коркових дошках (гвіздочки і елементи ); аплікація на дзеркалі. 

Звіт вчителя-дефектолога інклюзивних груп Троцюк І.О.                   

  Напротязі  2020-2021 року діяли 2 інклюзивні групи, де навчалися діти з різними за нозологією вадами та порушеннями: 

діти з розладами аутистичного спектра, з порушеннями інтелектуального розвитку, з с-м Дауна, з порушеннями опорно-

рухового апарату ДЦП, із затримкою мовленнєвого розвитку, а також діти з вадами слуху. Всі діти з особливими освітніми 

потребами працювали з такими фахівцями : логопедом, психологом та дефектологами. 

     Варто зауважити, що особливі діти перебувають у групах разом з іншими дітьми, що  сприяє їх соціалізації та адаптації 

у звичне освітнє середовище. Адже, спілкуючись з однолітками, вони активно долучаються до процесів навчання та 

виховання. 

     Завдяки тісній співпраці спеціалістів, вихователів та асистентів досягаються позитивні результати в навчанні та 

вихованні. 

     В області дефектології використовуються  ефективні засоби і методи навчання, виховання, корекції, компенсації, 

трудової та соціальної адаптації, тому в роботі з дітьми, що мають сенсорні дисфункції,  застовується досвід ізраїльського 

інституту розвитку дитини «RAMOT» (Child and Family Center). Використовуються запозичені методи обстеження і 

діагностики порушень сенсорної обробки. За рекомендацією ерготерапевта розробляються індивідуальні сенсорні 

програми. 
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     На корекційних заняттях впроваджено ряд терапій, а саме: стоун-терапія, кольоротерапія, аква-

терапія,піскотерапія,АРТ-терапія, а також  нейро-стимуляція, рефлексотерапія Су Джок. 

      Використовуються нетрадиційні методи біоенергопластики та масажу, а також кінезіотерапевтичні вправи як метод 

нейром’язевої реабілітації. 

      Діти з вадами слуху та мови окрім рекомендованої програми, мають можливість працювати з дефектологом за курсом 

СІЕdu в рамках проєкту  «Реабілітація осіб  з кохлеарними імплантами в Україні». 

 Так, за минулий рік навчання  діти з ООП досягли позитивних результатів в навчанні та розвитку,отримавши  

дефектологічну  допомогу корекцією: 

 -вищих психічних процесів(розвиток мислення,пам`яті,уяви,уваги,вміння абстрагувати та співвідносити предмети) 

 -слухомовленнєвого розвитку (вироблення умовно-рефлекторної реакції на звук,сприймання на слух вивченого 

мовленнєвого матеріалу,диференціація немовленнєвих та мовленнєвих звуків) 

 -мовленнєвих порушень(поставлені голосні та приголосні звуки згідно ІПР планів,вивчено більше 50 слів з дитиною,що 

має порушення слуху) 

 -сенсорних дисфункцій(згідно індивідуальних програм проведено стимуляцію та балансування сенсорних систем : 

тактильної, пропріоцептивної, вестибулярної а також робота над оро-системою,зоровою,смаковою та  нюховою 

сенсорними системами) 

Звіт про результати логопедичної роботи. 

      Станом на 15.09.2020 року було обстежено 122 вихованці середнього і старшого дошкільного віку.  

Виявлено з порушеннями мовлення – 79 дітей. 

Протягом 2020-2021 н.р. до корекційної роботи з виправлення мовленнєвих порушень було залучено 70 вихованців.  

Фонетичний недорозвиток мовлення -  26 дітей; 

Фонетико – фонематичний недорозвиток мовлення – 27 дітей; 

Фонетико – фонематичний недорозвиток мовлення + стерта форма дизартрії – 2 дитини; 

Нерізко виражений загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ IVр.) – 10 дітей;  

Нерізко виражений загальний недорозвиток мовлення (ЗНМ IVр.) + стерта форма дизартрії – 1 дитина; 

Загальний недорозвиток мовлення ІІІ р. – 2 дитини; 

Загальний недорозвиток мовлення ІІ р.+ когнітивна недостатність – 1 дитина; 

         В результаті корекційної роботи протягом 2020-2021 навчального року було приведено у норму мовлення 27 дітей 

(39%) 

Виправлення порушень вимови окремих звуків або груп звуків (свистячі, шиплячі, сонорні) здійснено у  29 дітей (41%) 

      Досягнуто покращення сформованості окремих сфер мовленнєвого розвитку у 14 вихованців (20%) 
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З дітьми проводилася робота відповідно до діагнозу та складності порушення: на розвиток рухливості артикуляційного 

апарату, фонематичного сприйняття, слухової уваги, розвиток мовленнєвого дихання, координації рухів органів 

артикуляції, пальців, зап’ястя; розвиток просодичного аспекту мовлення, розвиток психічних процесів; усунення вад 

звуковимови, автоматизації поставлених звуків на рівні складу, слова, словосполучення, речення, зв’язного мовлення; 

диференціація звуків схожих за артикуляційним укладом та звучанням; здійснення підготовки до звукового аналізу слів 

та елементів грамоти; формування складової структури слова; збагачення словникового запасу, формування граматичної 

будови мовлення, формування та вдосконалення зв’язного мовлення. 

 

 
 

Заняття з дітьми проводились в ігровій формі з використанням наочного матеріалу: коректурні таблиці, лексика яких 

відповідає темі та насичена певними звуками; асоціативне лото, альбоми з розвитку мовлення, пальчиковий театр, ігри з 

прищіпками, масажними м’ячиками Су-Джок, ігри з LEGO, різноманітний матеріал для розвитку мовленнєвого дихання, 

різноманітні дидактичні ігри. 

Певного результату корекційної роботи вдалося досягти завдяки вдалому поєднанню традиційних та інноваційних 

форм роботи: біоенергопластика, логоритміка, кінезіотерапія, нейроігри, Денверська модель раннього втручання, 

елементи АВА терапії, мозочкова стимуляція, логопедичний масаж, завдання на міжпівкульну взаємодію та ін.  

    Особлива увага приділялась дітям з ООП, які мають висновки ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку 

27; 39%

29; 41%

14, 20%

Результативність логопедичної роботи за 
2020-2021 н.р.

Норма

Значне покращення70 
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розвитку дитини. Згідно рекомендацій ІРЦ на кожну з дитину ООП поквартально розроблявся індивідуальний освітній 

план та надавалися консультації батькам. 

     Протягом року проводилася консультативно-методична робота, участь у семінарах, майстер-класах та педрадах ЗДО, 

були проведені консультації та бесіди з вихователями. 

      В зв’язку з карантинними вимогами, консультації для батьків висвітлювалися у групі VIBER, на сайті закладу 

(http://kovel-dnz6.volyn.sch.in.ua) та блозі логопеда «Логокрай» (https://logokray.blogspot.com)       

Також протягом року надавалися індивідуальні консультації батькам. В більшості виникали питання з корекції 

звуковимови, виконання артикуляційних вправ, автоматизації та диференціації проблемних звуків, затримки 

мовленнєвого розвитку, загального недорозвитку мовлення, заїкування, відвідування ІРЦ, розвитку мовлення дитини з 

ООП. Батькам давалися рекомендації у зошитах взаємозв’язку для роботи вдома з дітьми. 

      Фаховий рівень підвищувала шляхом вивчення та аналізу методичних  джерел, переглядом вебінарів на інтернет 

порталах «Всеосвіта», «На Урок», «Учительський журнал on-line», Ed-era, MCFR.   

      Поповнювалась матеріально-технічна база логопедичного кабінету: «Нескінченні пазли», лабіринти для розвитку 

міжпівкульної взаємодії, кола Луллія, комплект lepbook для автоматизації звуків пізнього онтогенезу. 

     Протягом року була оформлена документація згідно з положенням про логопедичні пункти. 

     У наступному 2021/2022 н. р. планується провести обстеження мовлення дітей старших та середніх груп, проводити 

корекційну роботу з дітьми, які мають порушення мовлення, особливу увагу приділити дітям з особливими освітніми 

потребами, які потребують логопедичного супроводу, провести консультації та тренінги для вихователів відповідно 

пріоритетного напрямку «Співпраця вихователів з учителем-логопедом для удосконалення у дітей звукової культури 

мовлення». 

Звіт  про роботу  команди психолого-педагогічного супроводу 

     Інклюзивне навчання організоване відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-

529 від 26.07.2012 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»; листа 

Міністерства освіти і науки України №1/9-487 від 12.10.2015 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних 

навчальних закладах».  Було створено команду психолого-педагогічного супроводу, в яку  увійшли всі педагоги-фахівці 

для роботи з дітьми з особливими потребами. Команда працювала злагоджено, про що свідчать результати розвитку дітей 

з особливими освітніми потребами. Впродовж навчального року у групах   було створено спеціально організоване 

розвиваюче середовище,  яке відповідало потребам і можливостям дітей з ООП та забезпечувало адекватні умови й 

можливості для отримання ними освіти в межах спеціальних освітніх стандартів.  

     У 2020/2021  навчальному році  у закладі  на основі Висновків інклюзивно-ресурсного центру та наказів  по ЗДО   з 01 

вересня було організовано інклюзивне навчання  для 5 вихованців. Роботу інклюзивних груп організовано за нормативно-

правовими документами, які є чинними у цій освітній галузі. Наявний пакет документів, який складається з інструктивно-

http://kovel-dnz6.volyn.sch.in.ua/
https://logokray.blogspot.com/
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методичних листів, рекомендацій та наказів різних рівнів щодо організації інклюзивної освіти. Також визначено 

відповідального за цей напрямок роботи –вихователя-методиста Удачну Н.Я. З вихованцями інклюзивних груп працюють 

спеціалісти: вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, практичний психолог, два асистенти вихователів. 

     Асистенти вихователів Гелюта О.А., Мельник О.П. здійснювали соціально-педагогічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами. Зусилля асистентів  вихователів були направлені на адаптацію навчальних матеріалів з урахуванням 

індивідуальних особливостей дітей, залучення їх до різних видів освітньої діяльності. Особливо дієвою і корисною для 

дітей з ООП є індивідуальна робота з ними, яка була направлена на допомогу у виконанні навчальних завдань, 

закріпленню конкретних умінь і навичок,  додаткове пояснення тем з предметів, які не були належним чином засвоєні. 

Асистенти вихователів надавали консультації вихователям та батькам дітей з особливими освітніми потребами для 

успішної взаємодії садочка та сім`ї.  

   Команда  психолого – педагогічного супроводу склала індивідуальну програму розвитку для дітей з ООП. Згідно ІПР 

проводилися корекційні заняття. Зусилля команди супроводу були направлені на адаптацію навчальних матеріалів з 

урахуванням індивідуальних особливостей дітей, з залученням до різних видів діяльності. 

 Вихованці з ООП досягли певною мірою позитивних результатів в навчанні та розвитку,  отримавши  

дефектологічну, логопедичну, психологічну  допомогу. 

 З 1.09.2020р. Гелюта О.А. почала впорядковувати необхідну документацію для асистента вихователя:   

список дітей з ООП;  графік роботи асистента вихователя;  режим дня; розклад організованої діяльності. Як 

асистент вихователя ставила перед собою завдання:  

-   виявляти пізнавальні інтереси до природного довкілля; 

-   знати різні види іграшок; 

-   розвивати прагнення дитини досліджувати предмет; 

- систематично здійснювати комплекс заходів щодо збереження та зміцнення здоров’я; 

-    формувати здатність до зорового контакту під час спілкування; 

-    формувати навички  володіння предметами та предметними діями. 

На кінець навчального року вдалося досягнути таких цілей з дітьми: 

-     виконують словесні доручення; 

    -     покращується здатність до імітації, предметні орієнтувальні рухи; 

    -     проявляють симпатію та прихильність до однолітків. 

Працювала над створенням дидактичного матеріалу: «Телефон настрою», «Розклади за кольором», «Збудуй парканчик» 

та роздаткового, демонстраційного матеріалу. 

Також по роботі з батьками дітей ООП проводила бесіди, консультації, батьківські збори. 
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За період 2020 – 2021 н.р., коли почала працювати на посаді асистента вихователя Мельник О.П., здійснювала освітню 

діяльність з вихованцями з ООП:1 дитина– двобічна хронічна сенсоневральна приглуховатість, 1 дитина– затримка 

мовного розвитку, 1 дитина– ДЦП. Спастичний тетрапарез. Епісиндром. Рефракційна косоокість. Когнітивна 

недостатність. 

Перед собою поставила такі задачі:  

- організація навчання дітей з ООП; 

- створення належних умов освітнього процесу; 

- співпрацювати з командою психолого – педагогічного супроводу дитини з ООП; 

- співпрацювати  з батьками дитини з ООП. 

На протязі року проводилися корекційно – розвиткові заняття згідно ІПР. 

Перед собою я поставила такі завдання: виховувати інтерес до рухової активності; формувати навички емоційного  

(ситуативного – особистісного) спілкування; розвивати просторове сприймання і просторове уявлення; збагачувати 

уявлення про предмети та їх зображення, підтримувати і розвивати стійкий інтерес до явищ і об’єктів природи; формувати 

лексико – граматичні ланки мовлення; укріплювати і розвивати рухливість м’язів артикуляційного апарату. 

На кінець навчального року частково вдалося досягнути прогресу, про що звітувала дефектолог Троцюк І.О. завдяки 

впровадженню в корекційну роботу  додаткових методичних матеріалів Ольги Скорик «Розвиток фонетичного 

сприймання міжпівкульної взаємодії», посібник Алли Богуш та Надії Луцан «Мовленнєво ігрова діяльність 

дошкільників», Гудим І.М. «Розвиток дотикового сприймання у дошкільників», Максименко Н.Л. «Розвиток трудових 

навичок у дітей дошкільного віку з порушеннями слуху» та ін. Також по роботі з батьками дітей з ООП проводила 

консультації, бесіди та батьківські збори . 

    З метою якісного методичного супроводу інклюзивної діяльності та професійного зростання педагогів в закладі 

була проведена низка різних форм методичної роботи, а саме: 

• Онлайн навчання, вебінари, семінари «Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з ООП»; 

● Семінар-практикум «Використання методів арт-терапії у роботі з нормотиповими та дітьми з особливими освітніми 

потребами»; 

• Консультація для педагогів «Інклюзивна освіта. Як взаємодіяти з дитиною з аутизмом», «Інклюзивне освітнє 

середовище. Чому необхідне місце для заспокоєння»; 

• відвідування міських семінарів-практикумів з інклюзивного навчання. 

    В реалізації інклюзивної освіти в закладі надана можливість всім дітям інклюзивних груп в повному обсязі брати участь 

в житті колективу дитячого садка, взаємодіяти в мікрогрупах і піклуватися один про одного, як членів спільноти.  

За відсутності корекційних програм з дійсним грифом МОН та зважаючи на психофізичні порушення кожної конкретної 

дитини та рекомендації фахівців ІРЦ педагоги закладу працювали за наступними корекційними програмами: 
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- «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення». 

Навчально-методичний посібник. Трофименко Л.І. (гриф міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

05.12.2012 №1/11-18794) 

- «Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень».  Науковий редактор та упорядник Д. 

І. Шульженко (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України від 

11.09.2013 № 1/11-13887) 

- Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (глухі, зі зниженим слухом, з кохлеарними 

імплантами) За ред. К.В.Луцько. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і 

науки України від 17.09.2019 № 1/11-6421) 

- «Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату». Заг.ред. Шевцов А.Г. 

(рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН від 05.12.12 №1/11-18795) 

     Програма розвитку дитини будувалася з опорою на сильні сторони дитини і компенсувала дефіцити, наявні в розвитку. 

Зміст діяльності в ході реалізації індивідуальної програми розвитку забезпечував: 

• здійснення кваліфікованої індивідуально-орієнтованої, психолого-медико-педагогічної допомоги і підтримки дитини з 

особливими потребами з урахуванням особливостей її психофізичного розвитку та індивідуальних можливостей; 

• можливість освоєння дитиною з особливими потребами  освітньої програми     

Згідно програми спеціалістами були розроблені корекційно-розвиткові заняття, які мали гнучку структуру, розроблену з 

урахуванням вікових особливостей дітей і ступеня вираженості порушення розвитку. Індивідуальні заняття проводились 

з дітьми протягом року додатково до групових за розкладом. Корекція програмового змісту відбувалася за рахунок 

спостереження за дітьми та діагностики в грудні місяці. Настрій дітей, їх психологічний стан в конкретні моменти були 

причиною варіювання методів, прийомів і структури занять. 

    Отже, завдяки системі і злагодженості в роботі всіх спеціалістів, в тому числі вихователів та асистентів вихователів, за 

результатами діагностики та спостережень на кінець року у всіх дітей з особливими потребами спостерігаються позитивні 

зміни, характерні для кожної дитини окремо.      

      Організація інклюзивної освіти в закладі, за умови організації взаємодії між дітьми, дає позитивні результати для всіх 

дітей інклюзивної групи, а саме: 

• діти з особливими освітніми потребами від спілкування з однолітками отримують колосальний досвід взаємин з 

навколишнім середовищем, можливість розширити свій кругозір і соціалізуватися в суспільстві.  

• «здоровим дітлахам» спілкування з дітьми з інвалідністю допомагає ставати гуманнішими, милосердними і 

толерантними один до одного. Вони стають чутливими до потреб інших, вчаться підтримувати один одного, набувають 

вміння та навички надання необхідної допомоги дітям з інвалідністю.  

         Всі діти стали більш соціалізовані, контактні, відкриті, охоче спілкуються з оточуючими дорослими та дітьми, 

https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdmpGWldlOFRhVTQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3m2TqBM0APKdmpGWldlOFRhVTQ/view?usp=sharing
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знають прості правила поведінки.  

      Але головним досягненням є те, що діти сприймають себе рівними по відношенню до інших дітей, відповідно і 

зворотне відношення теж, як до рівних.  

       З метою удосконалення подальшої роботи з дітьми, в тому числі з дітьми з особливими потребами, в наступному році 

планується продовження  методичної роботи з педагогами та спеціалістами у вигляді семінарів-практикумів  та засідань 

групи супроводу. Адміністрація постійно працює над покращенням матеріального середовища. Так, на початку року 

поповнився розвиваючими та дидактичними іграми та посібниками корекційний кабінет, В кабінеті практичного 

психолога планується зробити емоційну стіну та створити серію ляльок-емоцій.      

     Таким чином, вивчення та узагальнення результатів освітнього процесу дозволяє зробити висновок про те, що слід 

продовжувати роботу з розвитку мовленнєво-комунікативних навичок та сенсорно-пізнавального розвитку, художньої 

діяльності малюків. Залишається незмінною необхідність приділення уваги збереженню та зміцненню здоров’я дітей, 

роботі з дітьми ООП.      

      Протягом наступного навчального року педагогами буде проведено освітню роботу, яка буде спрямована на 

покращення показника рівня формування компетенцій дітей. А адміністрацією  закладу  здійснюватиметься 

систематичний контроль за плануванням освітнього процесу. Питання щодо виконання програмно-методичного 

забезпечення  освітнього процесу здійснюватиметься  під час тематичного, оперативного, попереджувального та 

порівняльного контролю. Результати контролю заслуховуватимуться на педагогічних радах, виробничих нарадах.  

 

4. Соціальний захист, організація роботи з  харчування дітей  та охорони праці. 

 Соціальний захист сімей.   Протягом року проводилася робота з соціально незахищеними сім’ями: щомісяця 

уточнювалися списки сімей пільгових категорій, проводилося обстеження сімей, надавалися пільги в ЗДО щодо 

безкоштовного харчування  або часткової оплати за харчування в закладі. Створено банк даних дітей пільгових категорій. 

За  потреби поновлювався  соціальний паспорт. 
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Організація харчування. На виконання вимог Інструкції з харчування дітей в дошкільних навчальних закладах 

систематично аналізується стан виконання фактичних норм харчування дітей та показники фактичної вартості 

харчування, здійснюється контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Документація з питань харчування 

ведеться відповідно до встановлених вимог. 

       Відповідно до пункту 3.4 Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих 

на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затверджених наказом Мінагрополітики від 

01.10.2012 № 590 в закладі дошкільної освіти впроваджено систему НАССР. Згідно наказу по ЗДО створена постійно 

діюча група НАССР, яка працює згідно Положення. Організовано щомісячний моніторинг виявлення невідповідностей на 

харчоблоці та впровадження коригувальних дій членами групи НАССР.  

     Протягом року спеціалісти територіального відділу Держпродспоживслужби  здійснювали контроль за організацією 

харчування дітей у закладі дошкільної освіти 2 рази. За результатами перевірок грубих  порушень не виявлено. Незначні 

порушення були усунуті у термін, визначений актом перевірки. 

     Рада закладу з харчування контролювала організацію харчування  відповідно до плану  роботи.  

   Харчування дітей протягом навчального року не завжди відповідало встановленим грошовим нормам. 

     Вартість харчування коливалася у межах від 21.88 до 26.21 гривень на одну дитину для дітей раннього віку та від 25.45  

до 28.64 гривень на одну дитину для дітей дошкільного віку. Харчування дітей пільгового контингенту здійснювалось за 

рахунок міської ради  (50% - 25 дітей; 100% - 21 дітей). 

Харчування у порівнянні з минулими роками по окремих продуктах  харчування  має незначне покращення. 

 На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину проводили аналіз та корекцію 

виконання натуральних норм харчування. Виконання  норм продуктів харчування пов’язане з високою вартістю на них та 

неспроможністю батьків  високої сплати за харчування дітей у ЗДО. 

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 р. 

№ 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом 

МОЗ та МОН від 1 червня 2005 р. № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 

квітня 2006 р. № 298/227 ( зі змінами затвердженими наказом МОН молоді та спорту України та МОЗУ від 26.02.2013р. 

№202/165), та наказу «Про організацію харчування дітей у дошкільному закладі у 2020 році» У закладі організовано 3-

разове харчування дітей, що відповідає режиму роботи. Усього харчувалося 215 дітей.  

З пільгової категорії безкоштовно харчується - 21 дитина: 

- з багатодітних сімей - 6 дітей,  
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- з сімей учасників бойових дій АТО - 12 дітей,  

- діти інваліди - 2 дитини,   

Відповідно до штатного розпису заклад укомплектовано працівниками, які забезпечують організацію 

харчування. Систематичний контроль за організацією харчування здійснювали сестра медична старша та 

дієтсестра. Харчоблок та групи в повній мірі забезпечені кухонним інвентарем, посудом, обладнанням. Комірник 

своєчасно подавала щомісячні та поточні заявки на продукти харчування відповідно до примірного двотижневого меню, 

затвердженого керівником закладу та погодженого з управлінням Держпродспоживслужби в Ковелі. Відповідно до 

примірного двотижневого меню та картотеки страв, затвердженої керівником, спільно з кухарем та комірником щодня 

складали меню-розклади на наступний день. До закладу приймали лише якісні продукти харчування і продовольчу 

сировину, за наявністю супровідних документів, які відповідали вимогам державних стандартів сертифіката якості, 

державні реєстри або висновок санітарно - гігієнічної експертизи, ветеринарні довідки. Умови зберігання продуктів 

харчування та продовольчої сировини в закладі задовільні, відповідають санітарно- гігієнічним вимогам.  Дієтсестра 

вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімала пробу готових страв та робила запис про результати зняття кожної 

проби у Журналі бракеражу готової продукції. Кухар у присутності медичної сестри своєчасно відбирала добові проби в 

об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи. Видача готових страв на групи здійснювалась відповідно до графіка видачі 

їжі. Помічники вихователів дотримувались санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку: їжу отримували у 

промаркованому посуді з кришками, у спецодязі. Працівники харчоблоку готували смачні страви відповідно до картотеки 

страв, меню- розкладу, дотримуючись технологій приготування страв. 

Аналіз виконання норм харчування за навчальний рік показав, що в цілому харчування вихованців здійснювалось 

наближено до норм: ясла - 90%, садок - 85%. Слід зауважити, що у порівняні з минулим роком зменшились показники 

виконання норм: картопля - ясла на 2%; овочі - ясла на 2%, сад - на 5%; сир кисломолочний - сад на 4%; сир твердий - ясла 

на 1%, сад - на 2%;  яйця - сад на 3%; молоко –- ясла на 20%, сад – на 15%; риба - сад  на 2%.  Збільшились показники 

виконання норм: крупи - сад на 5%; борошно – сад  на 2%; хліб – сад – на 2%; олія – сад на 1%;  риба – ясла норма %;  

кондитерські вироби – ясла - на 2%, сад - на 1%.   Невиконання в повній мірі норм харчування можна пов'язати з 

необхідністю дотримання цінового показника. Відповідно до розподілу функціональних обов’язків документацію з 

організації харчування своєчасно ведуть сестра медична старша, комірник,  кухар. 

Вихователі та помічники вихователів дошкільного навчального закладу беруть активну участь в організації 

харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального 

функціонування організму) формують стійкі культурно-гігієнічні навички. 

       По системі НАССР придбано: 

- бак з кришкою для відходів – 1 шт.; 

- мопи для різних зон прибирання – 2 шт.; 
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- нові дерев’яні дошки – 10 шт; 

- лотки з кришкою для м’яса – 3 шт.; 

- підноси на масло – 1 шт.; 

- відро для сміття педальне – 2 шт.; 

- відро пластмасове 10 л – 4 шт.; 

- каструля 10 л – 6 шт; 

- каструля велика 30 л – 1 шт. 

Документально розроблені накази по харчуванні по системі НАССР: 

- накази № 305, 298,771, 590; 

- картотека страв; 

- перспективне двотижневе меню; 

- картки-розкладки страв. 

        Ведуться такі журнали по системі НАССР: 

- журнал вимірювання темпеоатури у холодильниках; 

- журнал бракераажу готової продукції; 

- журнал обліку виконання норм харчування; 

- журнал здоров’я працівників; 

- журнал бракеражу сирої продукції; 

- журнал роботи з гігієнічного виховання з персоналом. 

 Організація роботи з  охорони праці проводиться відповідно до Закону України «Про охорону праці»,  «Положення 

про організацію роботи з охорони праці та  безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах 

освіти», що визначають єдину систему організації роботи з охорони праці. На підставі нормативних документів 

адміністрація закладу планує заходи щодо охорони здоров’я учасників освітнього процесу за напрямками:охорона праці 

та  безпека життєдіяльності; пожежна безпека; дитячий травматизм. 

    Щорічно на початку року видаються накази про закріплення відповідальних за роботу з охорони праці;  роботу з 

пожежної безпеки; роботу з попередження дитячого травматизму. 

    Проводиться системна робота щодо забезпечення всіх служб інструкціями з ОП, ПБ, які переглядаються, доповнюються 

у зв’язку зі змінами в нормативному законодавстві. Налагоджена робота щодо попередження дитячого травматизму з 

урахуванням сезонних явищ. Інструктажі з  ОП, ПБ проводяться відповідно до плану та програми. Один раз на рік 

проводиться навчання з евакуації згідно «Інструкції дії персоналу в разі виникнення надзвичайної ситуації», яка щорічно 

складається з урахуванням кадрових змін. Вся документація з ОП, ПБ затверджена і погоджена відповідно 

до  нормативних  вимог. Навчання і перевірка знань з ОП, ПБ  працівників проводиться один раз на 3 роки, результати 
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заносяться до посвідчення  по перевірці знань з охорони праці. Результатом грамотної і професійної роботи з питань ОП, 

ПБ є відсутність  випадків дитячого травматизму. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» адміністрація 

спільно з профкомітетом працювали над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. 

      На виконання вимог чинного законодавства з питань охорони дитинства і захисту прав малолітніх  в річному плані 

роботи передбачені та розглядаються питання  на педагогічних радах, на загальних батьківських зборах, на нарадах. Крім 

того, більша частина питань вирішується оперативно по мірі виникнення (за ініціативи батьків та співробітників). Значна 

увага протягом року приділялась питанням протидії булінгу. Всі матеріали представлені на сайті закладу.  

 

5. Соціально-економічний розвиток та    матеріально-технічне забезпечення ЗДО 

   Заклад має типову споруду, яка здана в експлуатацію в 1979 році. До складу групових осередків входять: приймальня, 

ігрова, спальня, туалет. В групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для зберігання іграшок, 

будівельних матеріалів, полички для книг, куточки природи. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають 

вимогам ТБ. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для верхнього дитячого одягу, лави.  Усі приміщення пов’язані 

між собою та мають аварійні виходи на вулицю. Вони використовуються для проведення щоденної  освітньої   роботи з 

дошкільниками відповідно до чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та вільної ігрової 

діяльності дітей, для організації харчування та денного відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх 

замінюють.Всі приміщення використовуються раціонально.  Працює музична і спортивна зала, обладнано методичний та 

психологічний кабінет, кабінети логопеда, вчителів – дефектологів, художня студія, ортоптичний кабінет і фізіотерапії. 

Створено умови для медичного обслуговування здобувачів дошкільної освіти  – обладнано медичний кабінет.     

     Будівля по периметру території  захищена зеленою зоною. Приміщення  знаходиться в належному стані, постійно 

проводяться роботи щодо його безпечного утримання. Адміністрація  приділяє велику увагу озелененню території 

закладу, створення комфортного середовища для  перебування вихованців на вулиці. На  території   розташовані клумби, 

газони, дерева і кущі, дослідні ділянки. Доцільно  розташовані зелені насадження як на території закладу, так і на групових 

ділянках. Квітники постійно оновлюються, силами працівників закладу щорічно проводиться обрізка дерев, 

кущів,  вирубка сухих гілок. 

      На території закладу розташоване овочесховище для зберігання свіжих фруктів,  овочів, соків, яке  відповідає 

санітарно-гігієнічним вимогам.  Зберігання продуктів упорядковано, витримуються вимоги щодо їх утримання. 

   Кожна група має ізольований ігровий майданчик з тіньовими навісами.   Всі  павільйони утримуються в 

безаварійному  стані.     На території закладу розміщено   спортивний майданчик.  Постійно проводиться робота щодо його 

фарбування  та  збереження спортивного обладнання.    Комплектування спортивного майданчика дає можливість на 

належному рівні виконувати програмові вимоги з фізичного виховання дошкільників.     
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     Ігрові майданчики кожної групи також забезпечені  ігровим та спортивним обладнанням відповідно віку дітей для 

забезпечення рухової активності на прогулянці.  Обладнання на  групових ділянках  та спортивному майданчику 

розміщено доцільно,  надійно укріплено, відповідає ростовим показникам дітей та безпечне для використання, щопівроку 

технічною комісією територія обстежується і складаються акти готовності до використання дітьми. Всі групові кімнати 

та коридори  естетично оформлені, інтер’єр приміщень дібрано з урахуванням  сучасного дизайну, обладнання та меблі 

розташовані зручно та доцільно,кабінети забезпечені  обладнанням та укомплектовані згідно вимог. Групи, які 

розташовані на першому поверсі, мають ізольовані входи, що дає змогу забезпечувати  якісне проведення 

протиепідемічних заходів в період карантину, постійно дотримуватися виконання санітарно-гігієнічних вимог.                      

       В закладі постійно проводиться робота щодо підтримки матеріально-технічної бази закладу, системи водопостачання, 

теплопостачання, каналізації, сантехнічного обладнання  в режимі безперебійного функціонування, утримання всіх 

приміщень у відповідності з санітарно-гігієнічними, педагогічними та естетичними нормами. Заклад  постійно 

забезпечено гарячою водою. В цілому  технологічне обладнання в закладі  працює,  підтримується  його використання  в 

безперебійному режимі. Проведено значний обсяг робіт щодо  поновлення м’якого інвентарю (постільна білизна, 

гардинне полотно, одіяла, подушки, частково ковдри, килими), виготовлено проектно-кошторисну документацію на 

капітальний ремонт харчоблоку.  

   Згідно плану асигнувань із загального та спеціального фонду бюджету на 2021 рік для потреб закладу виділено: 

 

Виконання кошторису станом на 01.09. 2021 р. 

№ 

п/п 

Перелік придбання і послуг Сума 

1 Телекомунікаційні послуги 658.21 

2 Інтернетпослуги 2 100.00 

3 Дератизація, дезинсекція приміщень 

харчоблоку 

 

659.19 

4 Маски медичні 2 700.00 

5 Підписка періодичних видань 612.36 

6 Водонагрівач 2 741.00 

7 Рушники паперові  4 341.56 

8 Посуд -  каструлі  6.210.00 

9 Вага механічна  559.99 

10 Повірка ваг 1.555.26 

11 Лампа світлодіодна 1 200.00 
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12 Засіб для миття посуду, дзеркал, 

санітарно-технічного обладнання 

 

3 295.00 

13 Лабораторні дослідження 544.78 

14 Проектна документація на ремонт 

харчоблоку 

 

5 346.24 

15 Крем-мило 990.00 

16 Поточний ремонт приміщення 9 999.92 

17 Навчання з питань охорони праці 441.00 

18 Ремонт електрообладнання на 

харчоблоці 

 

2 350.00 

 Всього: 46 304 51 

 

Придбано за батьківські кошти 

З 01.09.20 – 01.09.21 р. 

№ 

п/п 

Перелік придбаного 2020 – 2021 р. 

1 Виготовлення рулонних штор 9.150.00 

2 Придбання дитячих меблів 2 600.00 

3 Придбано тнт для накривання пісочниць 1 453.00 

4 Будматеріали для ремонту груп і коридорів 34.622.59 

5 Придбано посуд 2 189.00 

6 Господарчі товари, косіння трави 3 434.65 

7 Придбано м’ячі для спортивного залу 834.00 

 Всього: 54 293.24 

      За сприяння батьків у 2020-21 н.р. поновлені матеріали для занять з художньої діяльності та ХСД, на ігровому 

майданчику середньої інклюзивної групи зроблено та пофарбовано огорожу, в ясельній групі відремонтовано і 

пофарбовано огорожу навколо майданчика, втілено дизайнерські ідеї з оформлення квітників, закуплено господарський 

посуд на харчоблок, виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт харчоблоку. Матеріально-

технічна база закладу є достатньою для проведення необхідного обсягу  освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку 

щодо реалізації вимог Базового компонента дошкільної освіти, щорічно підлягає оновленню та розвитку. 

Керуючись  основними державними документами, що регламентують діяльність закладу, педагоги спільно з батьками 

продовжували працювати над оновленням та поповненням  ігрового предметно-розвивального середовища, необхідних 
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умов для розвитку потреб і інтересів кожної дитини для її духовного зростання, фізичної досконалості, прояву 

самостійності, реалізації своїх задумів і бажань, формуванням ігрової культури дітей. 

Заклад дошкільної освіти є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий 

бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. 

Варто відмітити, що осторонь наших проблем, які стосуються матеріальних затрат, не стоїть Ковельська міська рада.  

Велику підтримку щодо питання покращення матеріальної бази закладу маємо з боку батьківської громади 

В кожній віковій групі та у всіх приміщеннях ЗДО зроблено косметичний ремонт та проведено генеральне 

прибирання. У всіх групах обладнано та оновлено освітнє середовище, яке відповідає сучасним вимогам. Завдяки тісній 

співпраці педагогічного колективу та батьків, залучення коштів, отриманих від благодійних внесків батьків, дозволило 

проводити заходи, які поповнили матеріально – технічну базу ЗДО. 

   Облаштовано ігрові майданчики всіх вікових груп, відремонтовано та пофарбовано споруди та обладнання на 

ігрових ділянках і спортивному майданчику. 

Поповнили ігрові осередки груп різноманітними цікавими іграшками та дидактичними іграми згідно віку  всі вікові 

групи.  

У закладі своєчасно привезений та замінений пісок.  Для естетичного оформлення закладу та груп  придбані нові 

стенди, куточки для батьків, для ігрових осередків груп – різноманітні іграшки, настільні та дидактичні ігри. 

На сьогодні в закладі є ще ряд невирішених проблем:  капітальний ремонт харчоблоку та допоміжних кімнат 

харчоблоку ЗДО,  часткова заміна обладнання на харчоблоці, капітальні ремонти санвузлів. Важливим залишається 

облаштування спортивного  майданчика ЗДО сучасним спортивним обладнанням та заміна огорожі.  

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності на наступний рік 

залишаються подальше створення безпечного освітнього середовища: обладнання і оснащення педагогічного процесу, 

усіх видів діяльності дітей, їхнього побуту, ігрових куточків, фізкультурно-оздоровчої, медичної бази, умов праці 

робітників закладу. 

Але колектив ЗДО налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій. 

 

 

 

 

7.   Співпраця з сім'єю та громадськими  організаціями 

     Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, змісту 

Базового компонента дошкільної освіти в Україні, одним із головних завдань, що стоїть перед закладом, вважається 

взаємодія з сім’єю. 
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       Основними напрямками взаємодії з батьками у закладі є: просвіта батьків; фахове вдосконалення педагогів; 

методичний та психологічний супровід організації взаємодії вихователів з батьками та спільної діяльності батьків з дітьми. 

Педагоги забезпечували освітні потреби кожної конкретної сім’ї, активізували та збагачували виховні вміння батьків, 

підтримували їх впевненість в особистих педагогічних можливостях, знайомили з кращим досвідом сімейного виховання. 

Проблемами, які потребують вирішення у роботі з батьками, виступають систематичне оновлення власного сайту, завдяки 

якому суб’єкти освітнього процесу зможуть обмінюватись досвідом, брати участь у різних проектах; підвищення  рівня 

психолого-педагогічної культури батьків, формування у них відчуття соціальної і особистої відповідальності за 

повноцінний розвиток своїх дітей. 

    Протягом року планомірно проводилася робота з членами родин вихованців закладу. Не дивлячись на карантинні 

обмеження, педагоги закладу активно та ефективно спілкувалися з батьками за допомогою соціальних мереж: групи у 

Viber, сторінка ЗДО у Facebook, сайт закладу, блоги педагогів, де постійно висвітлювалися питання, які цікавили батьків 

та залучали їх до співпраці. Вихователі постійно спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх 

прагнення і вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками вихователі намагалися 

створити атмосферу довіри, враховували особливості кожної родини.  

     У батьківських куточках, а згодом і на сторінках та групах у соціальних мережах, вихователі систематично 

розміщували інформацію різноманітної тематики про розвиток, виховання та навчання малюків дошкільного віку; 

ознайомлення з ефективними  методами та прийомами формування у дошкільників різних форм активності. Педагоги 

постійно залучали батьків вихованців брати активну участь у житті групи, дитячого садка. Особливу увагу приділяли 

індивідуальним формам роботи з батьками. Результатом такої діяльності стало зростання авторитету педагогів серед 

батьків, встановлення міцних, емоційно-позитивних, доброзичливих стосунків з родинами. 

Завдяки тісній співпраці з батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за сприяння батьківського 

комітету ЗДО (голова Максименко С.О.), було покращено матеріальну базу закладу. 

 

 

Аналіз роботи ЗДО за навчальний рік показав, що обрані форми і  методи, об’єднані зусилля керівництва  та 

педагогічного колективу позитивно впливають на результативність роботи з кадрами та досягненню мети. Роботу 

педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено  як задовільна.    

Річний план за 2020-2021 навчальний рік був реальним, дозволив досягти поставлених цілей.             

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК  ТА  ОЗДОРОВЧИЙ  ПЕРІОД      

Відповідно до виявлених досягнень, недоліків, запитів батьків та державних вимог, педагогічний  колектив закладу 

дошкільної освіти у 2021-2022  навчальному році буде працювати над головними завданнями, визначеними на рівні 

держави:   
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- впровадження оновленого БКДО; 

- створення безпечного середовища для організації освітнього процесу; 

- подальше оснащення середовища для  інклюзивної освіти; 

- реалізація принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації та інтегративності освітньої роботи; 

- оновлення освітнього процесу. 

Основними компонентами надання дітям якісних освітніх послуг мають стати: 

-    впровадження та дотримання оновленого державного освітнього стандарту; 

- використання різноманітних засобів освітнього впливу на дитячу особистість; 

-  забезпечення інтеграції змісту освітнього матеріалу і зацікавленості дітей пізнанням навколишньої дійсності. 

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у закладі має 

стати : високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічного колективу, творчий та інтелектуальний потенціали 

педагогічних кадрів, орієнтація на дітей – як центр освітнього процесу. 

Нові реалії життя диктують особливі умови роботи ЗДО. Від їх дотримання, повноцінної реалізації актуальних завдань 

та визначених колективом проблемних завдань закладу залежить найцінніше – життя і здоров’я дитини. І колективу 

закладу важливо усвідомлювати свою виняткову роль у цьому процесі.  

Педагогічний колектив закладу спрямовує свою діяльність у наступному році на вирішення проблеми: «Виховання 

здорової та компетентної особистості як складової якісної дошкільної освіти» .  

Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, Концепцією 

Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, листа МОН «Щодо  окремих питань діяльності закладів дошкільної 

освіти у 2021-2022н.р.» від  10.08. 2021р. №1/9-406, а також  вимогами програм розвитку дітей дошкільного віку 

«Українське дошкілля», виходячи з аналізу освітнього процесу і методичної роботи  у 2020-2021н.р., ураховуючи 

досягнення й перспективи розвитку освіти,  педагогічний колектив визначає основні завдання на 2021-2022 н.р.: 

1. Формувати стійку мотивацію педагогів до самоосвітньої та творчої діяльності в умовах оновленого змісту 

освітнього процесу та викликів сьогодення. 

2. Забезпечувати наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти в дошкільній та початковій 

ланках освіти шляхом  формування музичної, сенсорної та логіко-математичної компетенції дошкільників. 

3. Використовувати сучасні форми взаємодії з батьками вихованців у межах відкритого освітнього простору 

засобами ІКТ. 
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ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

  
 

2.1. ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 
 

Форма роботи Зміст роботи Термін  Виконавець  Приміт  

І. Педрада-

роздум 

«Досягнення та перспективи розвитку за Державним 

стандартом дошкільної освіти» 

вересень директор  

 1. Перспективи розвитку ЗДО  на 2021-2022 н.р. 

2. Схвалення освітніх програм, за якими працюватиме заклад. 

3. Схвалення  плану роботи ЗДО, режиму роботи закладу. 

4. Обговорення форми планування освітнього процесу. 

 директор 

вих-методист 

вих-методист 

вих-методист 

вих-методист 

 

ІІ. «Круглий 

стіл» 

«Формування професійної самосвідомості педагога» грудень 

 

директор 

 

 

Інформаційна  

хвилина 

 

Методичний 

порадник 

Коло ідей 

Обмін досвідом 

 

Довідка 

1. Формування мотивації педагогів до самоосвітньої та 

творчої діяльності в умовах оновленого змісту освітнього 

процесу дошкільної освіти.   

2. Про ECERS як сучасну систему критеріїв оцінювання 

якості роботи ЗДО, її переваги. 

3 Розвивальна робота з дітьми дошкільного віку   

4.Творчий розвиток дітей під час музичної діяльності з 

дітьми з ООП  

5. Інноваційна діяльність педагогічних працівників в 

освітньому просторі.  

 директор 

 

 

вих-методист 

 

вихователі 

Дубік Т.П. 

 

вих-методист 

 

 

ІІІ.  «Педагогічна валіза допомоги дитині у підготовці до 

школи» 

березень директор  

 

 

 

1. Забезпечення наступності у впровадженні  особистісно 

орієнтованої моделі НУШ в дошкільній та початковій ланках 

освіти . 

2. Формування художньої, сенсорної, логіко-математичної 

життєвої компетенції дошкільників у закладі освіти і сім’ї.  

 директор 

 

 

вих-методист 

вихователі 
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Банк 

педагогічних 

ідей 

Довідка 

 

3.  Використання в освітньому процесі старших дошкільників 

дієвих засобів забезпечення наступності і перспективності з 

початковою освітою  

вих-методист 

 

ІV. «Навчальний рік позаду: підсумки, проблеми, реалії»  травень   

Звіт  

 

Анкетування  

1.Аналіз результатів роботи  закладу дошкільної освіти  в 

2021-2022н.р. 

2. «Визначення самооцінки професійної компетентності та 

творчого потенціалу» 

 директор 

вих-методист 

вих-методист 

 

 

 

2.2 ВИРОБНИЧІ НАРАДИ 

 

І. Круглий стіл 1. Про підсумки підготовки до нового навчального року.  

2. Про дотримання Санітарного регламенту 
3. Про проведення вакцинації та профоглядів в умовах 

карантину, спричиненого COVID-19 

жовтень вих-методист 

директор 

сестра м.ст 

 

 

ІІ. Брифінг 1. Попередження дитячого травматизму та дотримання 

безпеки життєдіяльності дітей. 

2. Рівень підготовки груп до новорічних свят та їх  якість 

проведення 
3. Санітарно-гігієнічні умови та стан технічних систем, які 

забезпечують діяльність закладу та дотримання режиму 

економії енергоносіїв, води. 

грудень вихователі 

 

вих-методист 

 

завгосп 

 

ІІІ. Інформаційна 1. Про організацію харчування дітей. Дотримання санітарно-

гігієнічних норм у ЗДО.  
2. Про спільну роботу закладу, сім’ї, громадськості у 

вихованні дітей пільгового контингенту.  

лютий дієтсестра 

 

вихователі 

 

ІV. Підсумок  1.Підготовка закладу дошкільної освіти до роботи у весняно-

літній період. 

2.Створення позитивного мікроклімату в колективі 

травень директор 

 

психолог 

дефектологи 
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3. Про підсумки корекційно-відновлювальної роботи з 

дітьми з ООП. 

 

2.3. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

 

І 1.Про дотримання протиепідемічних заходів на період 

карантину 

2.Звіт голови Ради закладу та обрання нової Ради ЗДО. 

3.Затвердження  плану роботи Ради ЗДО на 2021-2022 

навчальний рік. 

 

4. Готовність ЗДО  до роботи в осінньо-зимовий період та 

стан вакцинації у закладі 

жовтень Директор 

медична 

сестра 

голова Ради 

голова ПК 

 

директор, 

завгосп 

 

ІІ 1.Звіт директора ЗДО  про роботу у 2021-2022 н.р. 

2.Про виконання вимог безпеки життєдіяльності, охорони 

праці та пожежної безпеки працівниками ЗДО. 

3.Звіт Ради з харчування. 

 

 

 

4.Про проведення ремонтних робіт та  зміцнення 

матеріально-технічної бази  ЗДО. 

червень Директор  

 

вихователь-

методист, 

завгосп 

голова Ради з 

харчування  

директор, 

завгосп 

 

 

2.4. АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ 

 

 Створення атестаційної комісії 01.09 Голова атест. 

комісії 

 

Засідання за 

круглим столом 

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

- Повторне ознайомлення з Типовим положенням про 

атестацію педагогічних працівників 

- Розподіл функціональних обов’язків між членами 

атестаційної комісії 

22.09 Голова атест. 

комісії 
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- Складання і затвердження графіку засідань атестаційної 

комісії 

- Планування роботи атестаційної комісії 

 Оформлення  стенду з питань  атестації педагогів вересень 

2021 

заст. голови 

атест. комісії 

 

Хвилинка 

спілкування 

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної 

документації з питань атестації педагогічних працівників 

вересень 

2021 

Голова атест. 

комісії, 

члени 

атест.комісії 

 

 Прийом заяв від педагогічних працівників на позачергову 

атестацію та перенесення атестації, подання адміністрації 

до 10.10.21 секретар 

атест.комісії 

 

 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 

- Затвердження списку педагогічних працівників, які 

підлягають черговій атестації. 

- Ознайомлення працівників, які атестуються, з 

графіком засідань атестаційної комісії. 

- Затвердження індивідуальних планів проходження 

атестації. 

- Закріплення членів атестаційної комісії за педагогами, 

які атестуються. 

Розгляд заяв на позачергову атестацію та перенесення 

атестації. 

12.10.21 Голова атест. 

комісії, 

секретар 

атест.комісії 

 

 Підготовка та видання наказу «Про атестацію педагогічних 

працівників» 

до 18.10.21 Голова атест. 

комісії, 

секретар 

атест.комісії 

 

Тиждень 

педагогічної 

майстерності 

Відвідування освітніх заходів в ході вивчення системи і 

досвіду  роботи педагогів, що атестуються  

до  

15.03.22 

члени 

атест.комісії 

 

 Засідання атестаційної комісії  (за потребою) : 

-тиждень атестуючих 

-підсумки проведення І етапу атестації 

11.02.22 Голова атест. 

комісії 
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 Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що 

атестується, керівником закладу (характеристики) 

до 01.03.22 Голова атест. 

Комісії 

 

 Ознайомлення з характеристиками атестуючих 10.03.22 секретар 

атест.комісії 

 

 Засідання атестаційної комісії з питань прийняття рішень    

встановлення (підтвердження) кваліфікаційних категорій, 

присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення 

клопотання перед атестаційною комісією вищого рівня 

24.03.22 Голова атест. 

комісії, 

члени 

атест.комісії 

 

 Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками      

засідання атестаційної комісії 

до 23.03.22 секретар 

атест.комісії 

 

 Аналіз підсумків атестації  педагогічних працівників травень Голова атест. 

комісії 

 

 Підготовка звітної  та статистичної документації поточного 

навчального року. 

 

травень секретар 

атест.комісії 

 

 

2.5. РАДА З ХАРЧУВАННЯ 

 

самоосвіта 

Ознайомлення із законодавчою та нормативною базою щодо 

харчування дітей в ЗДО  

протягом 

року 

 

голова Ради з 

харчування 

 

моніторинг 

виконання перспективного меню та норм  споживання 

продуктів харчування за квартал, рік   
щокварт. 

директор, 

члени ради, 

медична 

сестра 

 

аналіз 
Виконання норм та вимог щодо харчування дітей в ЗДО  

 
щомісяця 

медична 

сестра 

 

 

Відвідування всіх прийомів їжі дітьми з метою виявлення 

рівня апетиту при вживанні страв 
щотижня 

медична 

сестра, 

голова Ради з 

харчування 

 

контроль ● ведення документації з харчування відповідальними щомісяця медична  
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особами; 

● дотримання принципів та стандартів НАССР; 

● дотримання технології приготування страв; 

● дотримання вимог особистої гігієни працівниками, 

причетними до харчування дітей у ЗДО; 

● дотримання вимог особистої гігієни працівниками 

причетними до харчування дітей у ЗДО; 

● культура споживання їжі дітьми під час організації 

харчування у групах; 

● санітарно-гігієнічний стан місць харчування дітей; 

● дотримання вимог щодо харчування працівників; 

● дотримання техперсоналом правил миття посуду під 

час організації харчування у групах; 

● дотримання норм зберігання добових норм; 

● реальний стан складського обліку продуктів 

харчування у коморі та їх зберігання; 

● за виконанням зауважень Держпродспоживслужби та 

інших структур, що стосується харчування 

сестра, 

голова ради з 

харчування 

самоосвіта 

Ознайомлення з публікаціями в періодичній пресі та 

спеціальній літературі щодо харчування дітей  в ЗДО 
протягом 

року 

члени ради, 

медична 

сестра  

 

презентація 

роботи 

Звіт Ради з харчування червень рада 

харчування 

 

 

2.6. РАДА З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Хвилинки 

презентації 

Ознайомлення учасників освітнього процесу з нормативними 

документами, в яких висвітлюються питання охорони життя 

і здоров’я дошкільників та ОП. 

Вересень 
директор 

ЗДО 
 

контроль 

Систематичне здійснення контролю за дотриманням 

санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, 

техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і 

Щотижня 

завгосп, 

вихователь-

методист 
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працівників. 

 
Проведення інструктажів з персоналом з питань охорони 

праці та дотримання ТБ  на робочих місцях, інструктажі з ПБ. 

Серпень, 

березень 

директор, 

завгосп 
 

контроль Наявність інструкцій з охорони праці  на робочих місцях. Вересень завгосп  

контроль 
Дотримання працівниками правил внутрішнього трудового 

розпорядку, виконання посадових інструкцій. 
постійно Директор  

 Розгляд питання щодо попередження дитячого травматизму 

в ЗДО на педгодинах, виробничих нарадах. 

Щоквартал

ьно 

вихователь-

методист 

 

практичні 

навчання 

Проведення практичного навчання працівників ЗДО  з 

цивільного захисту. 
квітень директор 

 

 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань 

безпеки серед батьків вихованців та охорони праці – серед 

працівників ЗДО 

упродовж 

року 

вихователь-

методист, 

директор 

 

виставка Обладнання виставки літ-ри та дид. посібників із питань 

попередження дитячого травматизму. Грудень, 

травень 

вихователь-

методист, 

вихователі 

 

 

2.7. РОБОТА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ 

 

обговорення Перегляд інструкції з діловодства  закладу дошкільної освіти,  

положення про архів та експертну комісію 

вересень Секретар ЕК  

засідання 

експертної 

комісії 

Розгляд пропозицій працівників ЗДО  щодо визначення 

строків зберігання документів, не передбачених чинними 

нормативно-правовими документами 

Розгляд:  

* схвалення і подання до ЕПК держаного архіву проектів 

таких документів: описи справ постійного зберігання, 

внесені до Національного архівного фонду, описи справ з 

кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, 

інструкції з діловодства, положення про служби діловодства, 

архівні підрозділи та ЕК, анотовані переліки унікальних 

вересень Секретар ЕК  
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документів НАФ, акти про вилучення та знищення 

документів, не внесених до НАФ, акти про вилучення 

документів з НАФ; 

* схвалення описів справ тривалого (понад 10 років) 

зберігання, перелік відомостей, що становлять службову 

інформацію, які складаються органами місцевого 

самоврядування; 

* схвалення номенклатур справ, описів справ тривалого 

(понад 10 років) зберігання юридичних осіб, що належать до 

сфери управління органу вищого рівня та у діяльності яких  

не утворюються документи НАФ; 

* відбір документів постійного та тривалого (понад 10 

років)зберігання для передачі до архіву закладу,  вилучення 

для знищення документів  і справ за минулі роки, строки 

зберігання яких закінчилися. Вилучення документів для 

знищення без проведення попередньої експертизи їх цінності 

забороняється; (п.5.4.); 

• описів справ постійного, тривалого та тимчасового строків 

зберігання; 

• актів про вилучення для знищення документів, не 

внесених до Національного архівного фонду 

консультація Проведення консультацій із працівниками ЗДО  з питань 

оформлення і формування справ, упорядкування, обліку та 

зберігання документів 

упродовж 

року 

Діловод 

Голова ЕК 

 

 Вивчення якості оформлення документів і формування 

справ, стану впорядкування, обліку та зберігання 

документів 

вересень Голова 

експертної 

комісії 

 

 Розгляд і схвалення номенклатури справ на наступний рік грудень Голова ЕК  

засідання 

експертної 

комісії 

Підбиття результатів діяльності експертної комісії та визна-

чення завдань на наступний рік. Складання та затвердження 

плану роботи експертної комісії на наступний рік 

грудень 

 

Голова 

експертної 

комісії 

 

огляд Вивчення стану зберігання документів в архіві ЗДО травень Діловод  
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2.8. КОМАНДА СУПРОВОДУ ДИТИНИ З ООП 

 

Медичний - Діагностика факторів ризику розвитку дитини. 

- Моніторинг здоров’я дитини. 

- Консультування педагогів щодо медичного стану дитини. 

- Медичний супровід дітей, які мають особливі потреби. 

Протягом 

року 

 сестра 

медична 

старша 

 

Педагогічний 

- Визначення актуального стану розвитку дитини. 

- Узгодження дій учасників освітнього простору за схемою 

«Дитина-фахівець-сім’я». 

- Складання індивідуальних розвивально-

корекційних програм. 

- Педагогічний супровід дитини. 

Протягом 

року 

Вихователі, 

 вихователь - 

методист, 

учитель – 

логопед, 

музичний 

керівник, 

інструктор з 

фізичної 

культури 

 

Соціально-

психологічний 

- Підготовка педагогів до роботи з дітьми, які мають 

особливі освітні потреби. 

- Моніторинг інтелектуального та психоемоційного 

розвитку дитини. 

- Моніторинг емоційного стану дитини. 

- Моніторинг соціального статусу дитини у малій соціальній 

групі. 

- Створення індивідуальних психологічних корекційних 

програм. 

- Переорієнтація сімейних ролей. 

Протягом 

року 

практичний 

психолог, 

вихователь-

методист 

 

Управлінський - Узгодження дій суб’єктів освітнього простору. 

- Забезпечення комплексного підходу    до психолого-

педагогічного супроводу дитини. 

Протягом 

року 

директор   

Алгоритм 

організації та 

 Порядок денний КППС Протягом 

року 

Команда 

супроводу 
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проведення 

засідань КППС 

 

1.     Інформація директора, який окреслює проблему й 

оголошує обговорювані справи. 

2.     Інформація вихователя-методиста щодо сутності 

обговорюваної теми. 

3.     Обговорення проблеми членами КППС, які 

характеризують стан психічного та фізичного здоров’я 

дитини. 

4.     Обговорення дій суб’єктів освітнього простору щодо 

сумісних дій у корекційно-розвивальній роботі. 

5.     Оформлення підсумкових документів. 
  

Характеристики, що надаються спеціалістами 

 Сестра медична старша: 

- результати огляду лікарів; 

- фізичний статус дитини; 

- планування оздоровчих заходів щодо супроводу дитини. 

  Вихователь: 

- навички самообслуговування; 

- характер взаємовідносин у колективі однолітків і 

дорослих; 

- особливості ігрової діяльності дитини; 

- рівень розвитку конструктивних навичок дітей; 

- особливості сприйняття форми, кольору, розміру у дітей; 

- труднощі у засвоєнні програми, за якою працює ЗДО. 

 Вихователь-методист: 

- узгодження дій учасників освітнього простору за схемою 

«дитина-фахівець-сім’я»; 

- виконання рекомендацій в організації педагогічної роботи 

з дітьми, які мають особливі освітні потреби; 

- надання рекомендацій по збагаченню розвиваючого 

середовища груп, з використанням сучасних 

здоров’язберігаючих педагогічних технологій. 
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 Учитель - логопед: 

- особливості мовленнєвого розвитку дитини; 

- вплив двомовного середовища на темп та 

якість  мовленнєвого розвитку; 

- можливості корекційної роботи з мовленнєво пасивною 

дитиною. 

 Музичний керівник: 

- здібності до творчої діяльності; 

- можливості використання різноманітних прийомів у 

корекції проблем дитини; 

- рівень розвитку слухового аналізатора. 

Інструктор з фізичної культури 

- показники виконання основних рухів (результати 

моніторингу); 

- особливості виконання рухів; 

- координація рухів; 

- активність на заняттях; 

- переваги у вправах; 

- розуміння команд; 

- рекомендації щодо проведення індивідуальної роботи з 

урахуванням  фізичного стану дітей,  роботи з розвитку 

основних рухів, з питань виконання фізкультурних вправ, 

фізкомплексів, використання нетрадиційного обладнання. 

 Практичний - психолог: 

- результати обстеження інтелекту; 

- характеристика пам’яті; 

- характеристика уваги; 

- особливості міжособистісних стосунків; 

- характеристика сім’ї дитини, особливостей взаємовідносин 

і стилю виховання; 

- вплив сімейних конфліктів на розвиток дитини; 
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- адаптаційні можливості дитини. 
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ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 
 

 

3.1. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ.  

ПІДВИЩЕННЯ  ПЕДАГОГІЧНОЇ  МАЙСТЕРНОСТІ  ПРАЦІВНИКІВ  

 

Форма заходу Зміст  заходу Термін відповідальний Прим. 

 Надати кожному педагогу допомогу у виборі проблемного 

питання з метою удосконалення педагогічної  майстерності. 

до 

31.08.21р 

директор 

вих.-методист 

 

 Проводити міні-тренінги з вихователями, які готують 

колективний перегляд занять. 

до колект. 

перегляду 

директор 

вих.-методист 

 

 Продовжувати практику проведення АКС з метою 

попередження і усунення недоліків в освітньому процесі.  

протягом 

року 

директор 

вих.-методист 

 

Міські засідання 

педагогічних 

спільнот 

Залучити педагогів різних категорій (вихователів, 

вихователів-методистів, музкерівників, інструкторів з 

фізкультури, старших медсестер, вихователів раннього віку, 

вчителів-дефектологів) до участі в міських семінарах-

практикумах. 

протягом 

року 

директор 

вих.-методист 

педагоги 

ст.м/с 

 

 

Дні мистецтва - день музики;       

- день художника;. 

- день поезії; 

- день театру; 

- день танцю. 

01.10 

10.10 

21.03 

27.03 

29.04 

Дубік Т. П. 

Гиричук Н.П. 

Масюк Г.М. 

Кричинюк Л.С 

музкерівник 

 

консультація-

діалог  

Грамота для дошкільнят – потреба розвитку чи запит батьків вересень вих.-методист  

консультація-

інформація 

Державний стандарт: аналіз змін. вересень вих.-методист  

Інформація 

 

 Слухати, щоб почути дитину (з тестуванням) жовтень вих.-методист  

тренінг Формуємо фінансову грамотність дошкільників. жовтень вих.-методист  
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Семінар-практик «Профілактика жорстокого поводження з дітьми» жовтень вих.-методист  

Коучінг  Запитання – базовий прийом формування навичок 

критичного мислення. 
листопад вих.-методист  

Діалог  

 

У дуеті з вихователем листопад Дубік Т.П.  

Теоретико-

практичний 

семінар 

«Інклюзивна практика в дитсадку: організаційна модель» листопад Шадура О.П.  

інформаційна «Стенд – музей, як інноваційний освітній засіб» 

 

грудень Міндер О.В.  

консультація-

діалог 

«Ознайомлення з рідним містом як засіб патріотичного 

виховання дітей дошкільного віку» 

січень Степанюк А.В.  

Методична 

шпаргалка 

Робота з  казкою «Зимівля звірів» (реалізація напрямів 

розвитку мови) 

січень Колодюк А.В.  

Консультація-

міркування 

Іграшки – «моральні путівники» дошкільників  лютий Лазоркіна А.Л.  

тренінг-квест Математична скарбничка  

 

лютий Дудка З.Г.  

презентація Римовані таблиці 

 

березень Масюк Г.М.  

інтерактивний 

семінар-

практикум 

«Удосконалення професійної творчості педагога» 

 

березень вих.-методист  

воркшоп Використання нейроігор в роботі з нормотиповими дітьми 

та дітьми з ООП    

квітень Троцюк І.О.  

Коучинг Мистецтво розповідання квітень Борецька Т.М.  

презентація «Родинний ігровий тимбілдинг  у фізкультурно-оздоровчій 

роботі з дошкільниками» 
травень Глущук І.Г. 
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3.2. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 

Майстер-клас Розвинений емоційний інтелект – важлива умова успішної 

роботи педагога 

 

січень вих.-методист  

Методичний 

фестиваль 

«Що, колеги, у вас в арсеналі?» лютий вих.-методист  

Майстер-клас «Нон-фікшн для дітей» 

 

квітень вих.-методист  

 

3.2.1.  КОНКУРСИ, ВИСТАВКИ 

 

Огляд-конкурс На кращу картотеку дидактичних ігор (з різних розділів 

програми)  

 

жовтень 

 

вих.-методист  

Конкурс читців Поетична вишиванка  (садковий) жовтень вих.-методист 

вихователі 

 

Виставка 

малюнка 

з участю батьків «Сім кольорів дитинства» листопад Гиричук Н.П. 

вихователі 

 

Фотовиставка  «Дитина в природі». 

 

грудень вихователі  

Конкурс 

вихователів 

Дошкілля – це покликання грудень вих.-методист  

Виставка 

посібників 

Мій педагогічний досвід! лютий атестуючі  

Музичний 

фестиваль 

Барвисті намистинки березень Дубік Т.П. 

Кричинюк Л.С 

 

Виставка 

малюнка 

З вогнем не жартуй!  квітень вих.-методист 

вихователі 
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3.2.2. ТЕМАТИЧНІ ТИЖНІ 

 

 Тиждень безпеки на дорозі вересень 

 

вих.-методист 

вихователі 

 

 Тиждень «Атестаційний марафон» лютий 

 

вих.-методист 

вихователі  

 

  Тиждень ОБЖД, охорони праці 

 

квітень вих.-методист 

вихователі 

 

 

3.2.3. КОЛЕКТИВНИЙ ПЕРЕГЛЯД 

 

Домінантне 

заняття 

 «Ритми осені»  

 

до 11.11. 

 

 

 

 

Кричинюк Л.С 

 

 

Інтегроване 

заняття 

Мовленнєвий розвиток з розвивальними завданнями  

 

Колодюк А.В. 

 

 

Інноваційна 

діяльність 

Інновації в роботі з дітьми з ООП   Борецька Т.М.  

Інтегроване  

 

Заняття з пріоритетом сенсорно-пізнавального розвитку до 12.02. Троцюк І.О.  

Інтегроване  

Заняття 

 

Інтеграція в логіко-математичному розвитку 

 

Дудка З.Г. 

Журба Т.М. 

 

Художня праця 

 

Художньо-продуктивна діяльність Лупол І.В.  

 

3.2.4. ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД 

 

консультації, 

рекомендації, 

відкриті 

Впроваджувати в практику роботи інтерактивні технології та 

методики: квест-технологія, ігри-стратегії, ІКТ, технологія 

розвитку творчої особистості за Альтшуллером, сторітелінг, 

Постійно 

 

 

вих-методист 

всі педагоги 
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перегляди різних 

форм роботи з 

дітьми 

ейдетику (автори Ігор Матюгін, Євген Антощук), психолого-

педагогічні проекти, мнемотехніка, лепбук, «Радість успіху» 

(ефективної взаємодії), інтелектуальних карт та коректурних 

таблиць за методикою Гавриш, навчання дітей розповідання 

за схемами за методикою К. Крутій, О.Білан ,  методика 

розвитку творчих здібностей на заняттях малювання Шульги 

Л., музична діяльність за К.Орфом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультації, 

рекомендації, 

відкриті 

перегляди різних 

форм роботи з 

дітьми 

Впроваджувати в практику роботи педагогів закладу: 

ППД Масюк Г.М. «Лексична робота з дітьми старшого віку»,  

ППД Троцюк Г.І. «Використання сенсорних еталонів (схем) 

у складанні описових розповідей». 

ППД Масюк Г.М. «Словотворча робота з молодшими 

дошкільниками» 

ППД Борецької Т.М. «Формування сенсорно-зорового 

сприйняття у дітей з порушенням зору» 

ППД Гиричук Н.П. «Збагачення естетичного досвіду 

дошкільників засобами художнього слова» 

ППД Дудки З.Г. «Використання дидактичного матеріалу з 

логіко-математичного розвитку в роботі з дошкільниками» 

 

постійно вих-методист 

всі педагоги 

 

консультації, 

рекомендації, 

відкриті 

перегляди різних 

форм роботи з 

дітьми 

 

 

Впроваджувати  в роботу з дітьми досвіди колективів: 

- Лесезнавство в ДНЗ (ДНЗ№ 6  м.Ковель); 

- навчання правил пожежної безпеки (ДНЗ № 6 м.Ковель) 

постійно вих-методист 

всі педагоги 
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3.2.5. СИСТЕМА  МОНІТОРИНГУ  ЯКОСТІ  ОСВІТИ 

 

моніторинг Визначення рівня та якості знань дітей за Державним 

стандартом дошкільної освіти (за підсумками моніторингу) 

вересень, 

квітень 

вихователі  

моніторинг Проведення тестування з фізичного виховання дітей старшої 

групи 

квітень Глущук І.Г.  

вивчення 

документації,  

спостереження 

Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у 

закладі 

протягом 

року 
директор, 

 вих.-методист 

 

індивід. бесіда з 

педагогом 

Стан ведення ділової документації протягом 

року 

директор, 

 вих.-методист 

 

вивчення 

планування, 

індивід. бесіда з 

педагогом 

Ефективність планування педагогічними працівниками 

своєї діяльності та якість організації освітнього процесу 

протягом 

року директор,  

вих.-методист 

 

індивід. бесіда з 

педагогом 

Робота по самоосвіті протягом 

року 

директор,  

вих.-методист 

 

спостереження 

за роботою 

педагога 

Результативність педагогічної діяльності вихователя після 

проходження курсової перепідготовки 

протягом 

року 
директор,  

вих.-методист 

 

опитування, 

анкетування 

Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної 

майстерності педагогічних працівників 

протягом 

року 

директор,  

вих.-методист 

 

опитування, 

анкетування 

Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу 

дошкільної освіти 

протягом 

року 

директор,  

вих.-методист 

 

 

 

 

 

 

3.2.6. САМООСВІТА  ПЕДАГОГІВ 
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Форма 

узагальнення 
Тема самоосвіти 

Терміни 

виконання 

виконавець Прим. 

система роботи у 

ст. групі 

Формування зв’язного  мовлення старших дошкільників. 

 

2021 

 

Ліхванчук Ю. 

вихователь 

 

методичні 

розробки 

Моніторинг в роботі з  педагогами для  забезпеченні якості 

освіти. 

 

2023 
 

Удачна Н.Я. 

вихователь-

методист 

 

систематизація 

дид. матеріалів 

Розвиток уміння виділяти величинні характеристики 

предметів за допомогою дидактичних ігор і вправ. 

2022 

 

Троцюк Г.І. 

тифлопед. 

 

посібник Формування навичок кольоро- і форморозрізнення у дітей 

молодшого дошкільного віку засобами нетрадиційного 

обладнання 

 2022 

 

Борецька Т.М. 

тифлопед. 

 

 

добірка ігор і 

вправ 

Розвиток артикуляційної моторики та дихання у дітей 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

2022 

 

Троцюк І.О.. 

дефектолог 

 

збірка корекц. 

завдань 
Профілактика оптичної дисграфії у дітей з порушенням  зору  

2023 Шадура О.П. 

логопед 

 

методичні реком 

 

Розвиток творчих здібностей дітей під час проведення 

музичних розваг. 

2022 

 

Дубік Т.П. 

музкер. 

 

розробки 

 
Розвиток творчих  здібностей дітей в процесі навчання гри на 

музичних інструментах   

2022 

 
Кричинюк Л. 

музкер. 

 

систематизація 

матеріалів 
Збагачення естетичного досвіду дошкільників засобами  

художнього слова та мистецтва 

2021 
 

Гиричук Н.П. 

керів. гуртка 

 

 

добір матеріалу Соціалізація дітей на заняттях з фізичного розвитку через 

тимбілдінг 

2022 

 

Глущук І.Г. 

фізінструктор 

 

збірник Використання прийому мнемотехніки з дітьми з 

порушеннями зору для розвитку пам’яті. 

2022 Кузьмук Н.М. 

вихователь 

 

посібник 
Використання прийомів ейдетики у роботі з дошкільниками. 

2022 Чухаль С.О. 

вихователь 
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посібник Формування логіко-математичної компетентності 

дошкільників за допомогою казки. 

2022 Дудка З.Г. 

вихователь 

 

добірка  

матеріалу 
Активізація словника дітей молодшого дошкільного віку 

засобами худ.літератури 

2022 Степанюк А.В. 

вихователь 

 

добірка м-лу Формування первинних уявлень дошкільників про 

таємничий світ Космосу шляхом інтеграції 

2022 Мартинюк І.В. 

вихователь 

 

методичні 

розробки 
Розвиток художніх здібностей дітей дошкільного віку під час 

самостійно – художньої діяльності  

2022 Міндер О.В. 

вихователь 

 

Добірка 

матеріалу 
Використання мнемотехніки для збагачення словника дітей 

молодшого віку  

2022 Масюк Г.М. 

вихователь 

 

сис. роботи Інтеграція пошуково-експериментальної діяльності  під час 

організованої діяльності дошкільників. 

2022 Лазоркіна А.Л. 

вихователь 

 

посібник Пальчикова гімнастика як засіб розвитку мовлення дитини 

раннього віку 

2022 Вакуліч Т.С. 

вихователь 

 

посібник Розвиток пізнавальної активності та творчості під час 

художньої праці 

2022 Граудс І.С. 

вихователь 

 

добірка ігор Формування економічної свідомості у дітей дошкільного 

віку через дидактичні ігри. 

2022 Жихор І.М. 

вихователь 

 

посібник Інноваційні технології як інструмент логіко-математичного 

розвитку дошкільників 

2023 

 

Мазеїн А.І. 

вихователь 

 

посібник Використання мнемотехніки у вивченні віршів з дітьми 

дошкільного віку. 

2022 

 

Дудік О.В. 

вихователь 

 

добірка  

матеріалу 
Використання сюжетних картин з дітьми середнього віку під 

час занять з мовленнєвого розвитку 

2022 

 

Колодюк А.В. 

вихователь 

 

збірник ігор Дидактичні ігри і вправи, як засіб формування вмінь і 

навичок в орієнтуванні у просторі у дітей старшого 

дошкільного віку  

2022 

 

Журба Т.М. 

вихователь 

 

добірка ігор, 

віршів 

Розвиток мови  дітей 3 р.ж. шляхом розвитку дрібної 

моторики рук.  

2022 

 

Мизовець О. 

вихователь 
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добірка ігор Розвиток інтелектульних здібностей дошкільників через 

розвивальні та дидактичні ігри  

2022 Найдюк Т.С. 

вихователь 

 

підбір  дид. 

матеріалу 
Розвиток пізнавальної активності  старших дошкільників 

засобом коректурних таблиць. 

2022 Шевчук Н.В. 

вихователь 

 

посібник Казкотерапія як засіб розвитку творчої особистості 

дошкільника 

2023 Пініч Т.Ю. 

вихователь 

 

посібник Використання казки в освітньому процесі як засіб 

пізнавального розвитку 

2023 Подошик В.О. 

вихователь 

 

посібник Використання казки у роботі з дошкільниками як засіб 

зв’язного мовлення 

2022 Лупол І.В. 

вихователь 
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ІV. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Зміст  заходу Термін відповідальний Прим. 

4.1.Забезпеченн

я матеріально-

технічних та 

навчально-

методичних 

умов 

 

4.1.1. З метою творчого саморозвитку особистості 

продовжити роботу по створенню розвивального художньо-

естетичного середовища: 

- у кожній групі організувати виставки дитячих робіт; 

- урізноманітнити природний та покидьковий матеріал для 

дитячих виробів. 

4.1.2. Забезпечити дітей інтернатної групи канцелярським 

приладдям. 

4.1.3. Провести  капітальний ремонт санвузла в спеціальній 

В групі 

4.1.4. Провести чистку вентиляційних каналів. 

4.1.5. Провести: 

 ремонт спортивного обладнання на майданчиках;  ремонт  

всіх пісочниць; придбати фарбу для надвірного обладнання. 

 4.1.6. З метою якісної організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи придбати: 

- м′ячі фітобол – 10 шт. 

- обручі 15 шт 

- спортивні костюми – 30 шт. 

4.1.7. Поповнити заклад м′яким інвентарем: 

- наволочки – 25 шт.; 

- простирадла – 25 шт.; 

- підодіяльник – 25 шт. 

- покривало – 50 шт. 

- халати – 20 шт. 

- тюль інтернатна група – 14 м. 

- тюль середня група Б– 14 м. 

4.1.8. Придбати посуд: 

постійно 

 

 

вересень 

 

вересень 

 

вересень 

 

жовтень 

 

вересень 

 

червень- 

серпень 

протягом 

року 

 

 

 

протягом 

року  

 

 

 

 

вересень 

 

жовтень 

 

вихователі 

 

 

вихователі 

 

вихователі 

 

директор 

 

директор 

 

завгосп 

директор 

завгосп 

 

директор 

фізінстр. 

 

 

 

директор 

кастелянка 

 

 

 

 

вихователі 

 

завгосп 
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- відро – 8шт.; 

- тарілки – 50 шт.; 

- чашки – 50 шт.; 

- дошки з дерева – 6 шт.; 

-дошки пласмасові – 15шт.; 

- каструля на І страву – 1 шт.; 

- ножі – 5 шт.; 

- миски емальовані – 6 шт; 

- миски пластмасова – 5 шт. 

4.1.9. Придбати миючі засоби: 

- сода – 50 кг; 

- пральний порошок – 50 кг; 

- господарське мило – 5 кг; 

-туалетне мило – 2 кг 

4.1.10. Підготувати приміщення до роботи взимку: 

- підготувати акти готовності до навчального року; 

- провести капітальний ремонт сантехнічних вузлів спец В 

та інклюзивної А груп; 

- перезарядити вогнегасники; 

4.1.11. Поремонтувати огорожу навколо закладу. 

4.1.12. Для роботи в час адаптивного карантину придбати: 

- антисептик – 10л. 

- Рідке мило – 5л. 

- Рукавички 5 упак. 

- Мило рідке з дозатором – 10 шт. 

4.1.13. Провести капітальний ремонт харчоблоку 

4.1.14. Придбати пилосос. 

4.1.15. Придбати компютер, 

4.1.16. Придбати 3  телевізори в групи 

4.1.17. Провести капітальний ремонт бокового коридору 

 

 

 

 

 

 

 

 

протягом 

року 

вересень 

 

 

вересень 

до 

1.09.21р. 

вересень 

 

жовтень 

 

 

до 1.09.21 

1вересня 

до 

01.10.21р. 

 

грудень 

лютий 

грудень 

протягом 

року 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

завгосп 

 

завгосп 

 

 

завгосп 

завгосп 

 

завгосп 

 

завгосп 

 

директор 

завгосп 

 

 

 

 

завгосп 

завгосп 

директор 

директор 

 

директор 
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4.2.Інструктажі 

з питань ОП та 

БЖД 

4.2.1. Проводити Тижні знань з основ безпеки 

життєдіяльності дошкільників 

4.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням законодавчих та 

нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності. 

4.2.3. Систематично проводити інструктажі з охорони праці. 

4.2.4. Проводити навчання та перевірку знань з охорони праці 

працівників закладу. 

4.2.5. Проводити перевірку стану засобів пожежогасіння, 

евакуаційних виходів, електроприладів, наявності інструкцій 

з охорони праці на робочих місцях. 

4.2.6. Проводити систематично роботу з кадрами щодо 

підвищення рівня професійної майстерності у сфері безпеки 

життєдіяльності дітей. 

4.2.7. Працювати над створенням здоров’язбережувального 

безпечного розвивального середовища. 

4.2.8. Проводити практичні тренінги з евакуації спільно з 

пожежною інспекцією. 

4.2.9. Поновлювати санітарний бюлетень. 

4.2.10. Проводити огляд території та всіх приміщень на стан 

безпеки з послідуючим складанням актів готовності до 

освітнього процесу. 

4.2.11. Для потреб установи закупляти лише сертифіковані 

товари. 

4.2.12. Ознайомити з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку. 

вересень 

квітень 

постійно 

до 05.09 

до 05.03 

постійно 

до 01.09 

до 01.12 

 

до 01.03 

 

постійно 

 

 

постійно 

 

до 25.09 

 

щомісячно 

до 01.09 

 

 

постійно 

 

 

 

вих-методист 

 

директор 

 

 

директор 

Шумук Г.В. 

 

Глущук І.Г. 

Шумук Г.В. 

 

вих-методист 

 

 

вих-методист 

 

директор 

завгосп 

ст.м/сестра 

Шумук Г.В. 

Удачна Н.Я. 

 

Шумук Г.В. 

 

директор 

 

 

4.3.Санітарно-

просвітницька 

робота з усіма 

учасниками 

4.3.1. Оформити в усіх групах куточки для батьків та 

тематичні папки на санітарно-гігієнічні теми 

4.2.2. Проводити вступний санітарно-гігієнічний інструктаж 

для вперше поступаючих на роботу та батьків 

жовтень 

 

постійно 

 

щомісячно 

вих-методист 

 

медсестра 

 

медсестра 
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освітнього 

процесу 

4.3.3. Випускати санітарні бюлетені на актуальні медичні 

теми 

4.3.4. Брати активну участь у проведенні конференцій, 

занять в дитячій поліклініці, батьківських зборах в установі 

4.3.5. Впроваджувати передові форми роботи, 

використовуючи методичні рекомендації 

4.3.6. Провести лекції для працівників закладу дошкільної 

освіти та батьків на теми: 

- Кліщовий енцефаліт у дітей 7 років 

- Травми. Відкриті та закриті пошкодження 

- Санітарно-протиепідемічний режим в ЗДО 

- Профілактика інфекційних захворювань 

- Безпека життєдіяльності про дотримання обмежень задля 

запобігання поширення COVID-19 

- Харчова алергія і як вона розвивається 

- Обробка іграшок під час карантину 

- Травмування очей у дітей, перша допомога та наслідки 

- Фізичне розвиток та контроль за його організацією 

4.3.7. Провести бесіди щодо профілактики і лікування 

захворювань дитини: 

- -Гострі кишкові інфекції у дітей 

- -Надання допомого при укусах тварин та комах, гострих 

отруєннях. 

- -Надання медичної допомоги при опіках 

- -Синдром гострого живота 

- -Здійснюємо профілактику гельмінтозів 

- -Температурний скринінг у ЗДО 

- -  Профілактика міопії у дітей 

- -Порядок надання допомоги при судомах 

- - Герпесвірусна інфекція у дітей 

- -Зимова травма. Допомога. 

- -Грип та ГРВІ. Профілактика та діагностика 

 

щомісячно 

 

 

постійно 

 

 

09.21 

10.21 

11.21 

12.21 

01.22 

 

02. 22 

03. 22 

04. 22 

05. 22 

 

 

09.21 

09.21 

 

10.21 

10.21 

11.21 

11.21 

12.21 

12.21 

01.22 

01.22 

02.22 

02.22 

 

медсестра 

 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

с.м.ортоптист 

медсестра 

 

 

медсестра 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

ортоптистка 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

медсестра 
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- -Особиста гігієна дитини та дезінфекція рук дитини під час 

карантину COVID - 19 

- -Лікування плоскостопості 

- -Профілактика сколіозу 

- - Гіповітаміноз 

- -Надання допомоги при порушенні прохідності дихальних 

шляхів (обструкції стороннім тілом) 

- -Педикульоз, догляд за волоссям 

-Загартування дітей в умовах ЗДО 

 

03.22 

03.22 

04.22 

04.22 

 

05.22 

05.22 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

4.4.Лікувально-

профілактична 

та протиепіде-

мічна робота 
 

4.4.1. Брати участь у нарадах, засіданнях педагогічної ради та 

батьківських зборах, на які виносять питання фізкультурно-

оздоровчої роботи з дітьми 

4.4.2.  Сприяти проведенню профілактичних медичних 

оглядів дітей віком шість років перед вступом до школи 

4.4.3. Сприяти проведенню профілактичних медичних 

оглядів дітей диспансерної групи лікарями-спеціалістами 

 4.4.4. Організувати своєчасне проходження працівниками 

дошкільного закладу обов’язкових медичних 

профілактичних оглядів 

4.4.5. Проводити антропометричні вимірювання дітей 

 

4.4.6. Оформити заявку на лікарські засоби та вироби 

медичного призначення, яких не вистачає або термін 

придатності яких минув 

 4.4.7. Вести документацію: 

-медична довідка (форма №086 ) 

-індивідуальні карти імунізації дітей (форма 063-1/о) 

-журнал антропометрії  

4.4.8. Здійснювати медико - педагогічний контроль за 

організацією фізичного виховання дітей 

 4.4.9. Контролювати : 

за планом 

роботи 

ЗДО 

до 1.06.22 

 

постійно               

 

2 р. на рік 

 

 

до 01.10              

 

постійно 

 

 

постійно  

 

 

 

постійно 

 

постійно 

 

медсестри 

 

 

медсестри 

 

медсестри 

 

медсестри 

 

 

медсестри, 

вихователі 

медсестри 

 

 

медсестри  

 

 

 

медсестри, 

 

медсестри 
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-санітарний стан приміщень та території дошкільного 

закладу; 

-повітряно-температурний режим у приміщеннях; 

-дотримання працівниками правил особистої гігієни. 

4.4.10. Контролювати проведення загартовуючих процедур 

4.4.11. Впроваджувати елементи коригувальної гімнастики 

на заняттях з фізкультури та після денного сну для дітей з 

порушенням  зору та з ООП 

4.4.12. Оглядати дітей під час ранкового прийому  

4.4.13. Оглядати дітей на педикульоз, коросту, грибкові та 

інші захворювання шкіри 

4.4.14. Оглядати працівників харчоблоку на гнійничкові 

захворювання 

4.4.15. Контролювати: 

-наявність супровідних документів під час завезення 

продуктів харчування і продовольчої сировини, їх якість; 

-дотримання товарного сусідства в коморі 

терміни реалізації продуктів; 

-дотримання санітарно-гігієнічних норм щодо використання 

промаркованого посуду, приладдя, засобів дезінфекції на 

харчоблоці та у групових приміщеннях; 

-дотримання технології приготування страв. 

 4.4.16. Контролювати дотримання карантинних заходів у 

групових приміщеннях 

4.4.17. Складати  примірне чотиритижневе меню на періоди 

року. 

 4.4.18. Складати меню-вимогу 

 4.4.19. Контролювати: 

-закладку продуктів харчування під час приготування страв; 

-відбір добових проб приготованих страв. 

4.4.20. Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних 

норм на харчоблоці, зокрема під час: 

 

 

 

постійно 

протягом 

року 

 

раз на 

місяць 

 

щодня 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

постійно 

 

вересень 

лютий 

вересень 

щодня 

постійно 

 

щодня            

постійно 

 

 

 

 

медсестри 

інструктор з 

фізкультури 

 

вихователі 

медсестри, 

вихователі 

дієтсестра 

 

директор 

дієтсестра 

ст.медсестр 

 

 

 

 

 

 

медсестри 

 

дієтсестра 

 

дієтсестра 

дієтсестра 

шеф-кухар 

 

дієтсестра 

шеф-кухар 
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-зберігання добових проб страв; 

-проведення щоденних та генеральних прибирань; 

-обробки продуктів харчування та продовольчої сировини. 

4.4.21. Контролювати температурний режим у 

холодильниках 

4.4.22. Контролювати: 

- дотримання режиму харчування 

- організацію питного режиму 

- контрольне зважування порцій 

4.4.23. Контролювати дотримання графіка видачі готової 

продукції на групи 

4.4.24. Регулювати замовлення продуктів харчування з 

урахуванням цін 

4.4.25. Аналізувати виконання норм харчування 

4.4.26. Вести документацію: 

- журнал обліку виконання норм харчування 

- журнал бракеражу готової продукції 

- журнал бракеражу сирої продукції 

- журнал здоров’я працівників харчоблоку 

 

 

 

постійно 

 

щодня 

 

 

 

протягом 

року 

щодня 

 

щомісяця 

 

раз на 10д. 

 

раз на міс. 

щодня 

 

 

 

дієтсестра 

комірник 

дієтсестра 

 

 

 

ст.медсестр 

дієтсестра 

дієтсестра 

комірник 

дієтсестра 

 

дієтсестра 
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V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

5.1.ВЗАЄМОДІЯ  З  БАТЬКАМИ 

 

Форма заходу Тема заходу Термін  відповідальний Приміт. 

 

Загальносадкові 

батьківські 

збори 

  

І. «Стежинами батьківської мудрості» 

 

1.   «Роль родини у вихованні дитини» 

2. «Трудове виховання дітей на основі казок» 

3. Розвага «Осінній ярмарок»   

 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колодюк А.В. 

Дудка З.Г. 

Дубік Т.П. 

Журба Т.М. 

 

 

ІІ. «Будьте здорові» 

  

1.Безпека дитини в побуті 

2.Вимоги до організації режиму дня та харчування дитини 

дошкільного віку 

3.Спортивна родина – здорова дитина 

 

квітень 

 

 

 

 

 

 

Лупол І.В. 

сестра медична 

старша 

Глущук І.Г. 

 

Дні відкритих 

дверей 

- Я крокую по дорозі (вивчаємо правила дорожнього руху) 

 

 

- «Кличе осінь золота». 

- «Допоможемо дитині стати дослідником». 

- Свято Миколая в садку 

- «Збережемо народні звичаї і традиції» 

- «Мова наша солов’їна» (виховання любові до рідної мови). 

- «Майбутні лицарі» (як виховати справжніх чоловіків) 

вересень 

 

 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

вих-методист 

вихователі 

музкер. 
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- «Сильні та дужі» ( фізкультурно-оздоровча робота) 

- «Руками творяться дива» (подарунки для бабусь) 

квітень 

травень 

Консультації 

для батьків 

- Подружіть дитину з дорогою. 

- Виховуємо дитину самостійною. 

- Допоможіть дитині полюбити книжку  

- Батьківська єдність – важливий закон виховання   

- Як розвивати музичні здібності дітей вдома      

- «Роль спільної творчості в сім'ї».  

- Зробіть дитину щасливою 

- Як провести час з дитиною біля водойми безпечно та 

пізнавально. 

- Літо перед школою 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

 

травень 

Чухаль С.О. 

Дудік О.В. 

Масюк Г.М. 

Степанюк А.В 

Кричинюк Л. 

Міндер О.В. 

Лупол І.В. 

Колодюк А.В. 

 

Журба Т.М. 

 

Групові 

батьківські 

збори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I МОЛОДША ГРУПА «А» 

І. Довірлива розмова: «Ми і дитячий садок» 

1.Особливості адаптації дитини у новому середовищі. 

2. Дитячий садок – другий дім вашого малюка (режим життя 

в садку). 

3. Скринька запитань і відповідей (попередньо) «Що ми 

очікуємо від дитячого садка?» 

ІІ. Коло ідей. «Криза трьох років» 

1.Симптоми кризи трьох років. Як подолати? 

2.Анкетування   «Життя дитини вдома» 

3.10 порад «Що робити якщо дитина вередує»   

4. Показ  інтегрованого заняття 

 

вересень 

 

 

 

 

 

квітень 

 

Вакуліч Т.С. 

Мизовець О.В  

 

Вакуліч Т.С. 

 

 

Вакуліч Т.С. 

Мизовець О. 

Вакуліч Т.С. 

Мизовець О.В 

 

ІІ МОЛОДША ГРУПА  

І. Батьківські збори з елементами тренінгу «Розвиваємо 

мовлення дітей з колиски» 

1.Сучасні умови до мовленнєвого розвитку дітей молодшого 

віку.  

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міндер О.В. 

 

Шадура О.П. 
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2. Як формується мовлення малюка? Види затримок 

мовленнєвого розвитку та шляхи їх подолання.(зустріч з 

логопедом) 

3. Бліц – опитування «Чи правильно ми говоримо?  

4. «Су-джок розвиває мовлення діток» - тренінгові вправи 

для батьків.  

ІІ. Засідання сімейного клубу «В дитсадочку ми зросли, в 

середню групу перейшли!»  

1. Відео – презентація « В дитсадочку ми зросли, в середню 

групу перейшли!» (підсумки навчально – виховного процесу 

в другій молодшій групі)  

2. «Оздоровлення дітей влітку». Інформація з організації 

літньо-оздоровчого періоду в дитсадку та вдома.  

3. Літо – пора небезпек! (ознайомлення із тематичною 

виставкою з ОБЖД)  

4. Майстер – клас «Малюємо з радістю» 

 

 

 

 

 

травень 

 

 

Подошик В.О. 

Міндер О.В. 

 

 

 

Подошик В.О.. 

 

 

Москалюк С. 

 

Подошик В.О. 

 

МіндерО.В. 

СЕРЕДНЯ ГРУПА  А 

І. Брифінг. «Як виховати успішну дитину» 

1. Стилі виховання. 

2. Обмін думками «Яку дитину вважаєте успішною?» 

3.  Тестування  «Які ви  батьки» 

4. Перегляд організованої діяльності «Вчимося ощадити 

змалку» 

ІІ. Вечір сімейного спілкування. «Моя сім’я. Що може бути 

дорожче» 

1. Значення та секрети батьківського виховання. 

2. Анкетування «Сімейні традиції». 

3. Виставка дитячих рабіт «Ми одна сім’я». 

4. Відеопрезентація «Дитяче щастя» (інтерв’ю  дітей). 

 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

березень 

 

 

 

Колодюк А.В. 

Колодюк А.В. 

Мазеїн А.І. 

Колодюк А.В. 

 

 

 

Мазеїн А.І. 

Колодюк А.В. 

Колодюк А.В 

Мазеїн А.І.  

 

 

СЕРЕДНЯ  ГРУПА Б    
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І. Конференція "Світ мистецтва виховує та розвиває "   

1. Роль художньої літератури в естетичному вихованні дітей. 

2. Як виховувати почуття через зображувальну діяльність?  

3. Допоможіть дитині вийти за межі картини (рекомендації). 

4. Практичний показ заняття з художньої літератури «Барви 

осені»  

ІІ. Зустріч за круглим столом «Поговоримо про здоров’я 

дошкільника».  

1. Що таке здоров’я і здоровий спосіб життя. 

2. Відеопрезентація  «Хто така здорова людина» (говорять 

діти). 

3. «Запитайте – відповідаємо» (бліц) 

4. Зміцнюємо здоров’я в дошкільному закладі. 

5. Створення пам’ятки «Виховуємо здорову дитину 
 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

Пініч Т.Ю. 

 

Лупол І.В. 

Пініч Т.Ю. 

Лупол І.В. 

 

 

 

Лупол  І.В. 

Пініч Т.Ю. 

 

Москалюк С. 

Пініч Т.Ю. 

СТАРША  ГРУПА  

І. Година сімейного  спілкування. «Почуйте серцем голос 

вашої дитини» 

1. Родина – осередок формування особистості дитини.  

2. Морально-етичне виховання та особистіс-ний розвиток 

старшого дошкільника в дитячому садку та в колі сім'ї»  

3. Тестування батьків «Методи родинного виховання» 

(психолог) 

4. Обговорення психо-педагогічних ситуацій за темою зборів, 

ознайомлення з пам’яткою.  

5. Перегляд відео-презентації підготовлене батьками 

«Подаруй дитині любов та піклування» 

ІІ. Довірлива розмова «Підготовка старшого дошкільника 

до навчання в школі» 

1. Роль батьків у навчанні та вихованні майбутніх 

першокласників.  

 

жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

Найдюк Т.С. 

Дудік О.В. 

 

психолог 

 

Дудік О.В 

 

Найдюк Т.С. 

 

 

 

Найдюк Т.С. 

 

Дудік О.В. 
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2. Не готові знання, а готовність їх здобувати» (поради та 

пам'ятка для батьків) 

3. Особливості психологічного та фізичного розвитку дітей 

7-року життя. Чи готові морально діти до школи.  

4. Корисні поради. Зустріч з вчителем початкових класів. 

5. Тематична виставка малюнків  «В перший раз, в перший 

клас» 

 

 

психолог 

 

вчитель 

Найдюк Т.С. 

СПЕЦІАЛЬНА ГРУПА «А» 

І. Конкурс-гра. «Що я знаю про свою дитину» 

1.Домашнє завдання-твір «Моя дитина». 

2.Бліц -опитування «Що таке сім’я?» 

3.Гра «Вірно-невірно» 

4. «Увага! Конфлікт» 

5. «Автопортрет» 

ІІ. Вечір сімейного спілкування. «В гостях у казки» 

1. Розвиток мовленнєвої творчості дітей у процесі роботи із 

казкою в сім’ї. 

2. Вікторина «З якої казки?» 

3. Як ми працюємо над казкою. Організована діяльність 

«Читання казки В.Сухомлинського «Ледача подушка» 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

Граудс І.С. 

Кузьмук Н.М. 

Троцюк Г.І. 

психолог 

Кузьмук Н.М 

 

Граудс І.С. 

 

Троцюк Г.І. 

Кузьмук Н.М. 

 

 

СПЕЦІАЛЬНА ГРУПА «Б» 

І. Круглий стіл. «Інтелектуальна готовність дітей до 

школи» 

1. Інтелектуальна готовність дітей до школи - як 

результат дошкільного виховання дітей старшого 

дошкільного віку. Зустріч з вчителем початкових класів. 

2. Психологічна готовність дітей до школи в чому вона 

проявляється. 

3. Чи готові батьки до школи. 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мартинюк І. 

 

 

психолог 

 

Журба Т.М. 

Мартинюк І  
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4. «В школу підуть дошкільнята!» (заняття з 

інтелектуальної і мотиваційної готовності дітей до 

школи) 

ІІ. Сімейна зустріч «Допоможіть мені зробити це самому» 

1. Самостійність, як передумова успішного навчання у школі. 

2. Бліц-вікторина для батьків «Чи добре ви знаєте своїх 

дітей» 

3. Конкурс «Коли мами немає вдома». 

4. Про що говорить прислів’я. 

 

березень 

 

 

 

Журба Т.М. 

 

Мартинюк І. 

. 

Журба Т.М. 

Мартинюк І. 

 

СПЕЦІАЛЬНА ГРУПА «В» 

І. Круглий стіл. «Я знаю свою дитину» 

1. Побудова партнерської взаємодії з родинами на 

засадах особистісно-орієнтованого, гуманістичного, 

культурологічного спілкування: 

- заповнення візитних карток; 

- бліц-опитування «Покоління альфа. Хто це?»; 

- створення алгоритму дій для кожної групи партнерів 

відповідно до базових характеристик дітей «альфа-

покоління». 

2. Взаємодія родини та закладу освіти в забезпеченні 

корекційно-відновлювальної роботи з дітьми з порушеннями 

зору. 

3. Буклет «Гармонія стосунків – у взаєморозумінні» 

ІІ. Семінар-практикум. «Діти і природа» 

1. Природа вчить, виховує, розвиває, лікує… 

2. Вікторина «А як ви знаєте природу нашого краю? 

3. Поради «Вчимося цінувати і берегти» 

4. Майстер-клас «Виготовляємо власноруч» 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

Масюк Г.М 

 

 

 

 

 

 

 

Борецька Т.М 

 

 

Дудка З.Г. 

 

Масюк Г.М 

Удачна Н.Я. 

Масюк Г.М 

 

ІНКЛЮЗИВНА ГРУПА «А» 

І. Круглий стіл. "Сенсорика і діти" 

 

вересень 

 

 

 

Степанюк А. 
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1.Значення сенсорного виховання для становлення 

компетентної особистості.   

2.Взаємодія батьків і педагогів – необхідна умова для 

успішного розвитку.  

3. Перегляд організованої діяльності з сенсорного розвитку 

 

ІІ. Батьківський клуб.  "Розумні ігри – розумні діти" 

1. Як розвивати пам'ять дошкільника.  

2.Допоможіть дитині вивчити вірш. Ознайомлення з 

мнемотаблицею.  

3. Граючись розвиваємося.  

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

Дудка З.Г. 

 

Дудка З.Г. 

Мельник О.П. 

 

Степанюк А. 

Дудка З.Г. 

 

Степанюк А. 

ІНКЛЮЗИВНА ГРУПА «Б» 

І. Година сімейного спілкування «До школи готуємось 

змалку» 

1. Що потрібно знати батькам майбутніх школярів 

2. Поради «Чи готові до школи батьки? Як розвіяти 

батьківськи страхи перед школою?» 

3. Пам’ятка «Азбука успіху». 

4. Практичний показ організованої діяльності «Що ми вмієм 

покажемо…» 

ІІ. Трудовий десант. «Виховуємо працею» 

1. Формування позитивного ставлення до трудової діяльності 

– шлях до гармоній1ного розвитку особистості. 

2. Анкетування. «Як ви ставитеся до виховання працею?» 

3. Висаджування дерев і кущів батьками і дітьми. 

 

 

вересень 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

 

Шевчук Н.В. 

психолог 

 

Горайчук О.А 

Шевчук Н.В. 

 

 

Шевчук Н.В. 

 

Горайчук О.А 

Горайчук О.А 

 

 

ІНТЕРНАТНА ГРУПА 

І. Батьківський всеобуч «Роби, як я»  

1. Трудове виховання в сім’ї. Помилки виховання. 

2. Педагогічні задачі і ситуації (розв’язування разом з 

батьками) 

 

жовтень 

 

 

 

 

 

Лазоркіна А. 

Чухаль С.О.  
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3. Правила керівництва трудовою діяльністю дітей. 

Доручення пов’язані з 

іграми та іграшками. 

4. Вікторина «Хто трудитися любить, того доля голубить»(з 

дітьми) 

ІІ. Довірлива розмова. «Посієш звичку – пожнеш характер». 

1. Про добрі і погані звички  та їх роль у становленні 

особистості. 

2. У скарбниці сімейного виховання (обмін досвідом) 

3. Мудрі книги і цікаві ігри (презентація) 

4. Організована діяльність з дітьми з морального виховання. 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

Лазоркіна А. 

 

 

Жихор І.М. 

 

 

 

Чухаль С.О. 

 

Жихор І.М. 

Лазоркіна А. 

Чухаль С.О. 

 

5.2. СПІВПРАЦЯ  ЗІ  ШКОЛОЮ 

 

Організаційна 

робота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Уточнення списків дітей, які вступатимуть до першого 

класу НУШ 

2. Укладання угоди про співпрацю 

3. Забезпечити необхідне освітнє  середовище для 

організації різних видів діяльності дітей старшого 

дошкільного віку з урахуванням їхніх вікових потреб та 

індивідуальних інтересів. 

4. Відвідати свято Першого дзвоника. 

5. Відвідувати вихователями старших груп уроків у першому 

класі ЗОШ №13. 

6. Провести екскурсії до школи для ознайомлення з 

приміщенням, територією: 

- до шкільного класу; 

- до шкільної бібліотеки; 

- до спортивного залу. 

липень-

серпень 

вересень 

вересень 

 

 

 

 

01.09 

постійно 

 

 

 

вересень 

листопад 

січень 

вересень 

директор 

завуч ЗЗСО 

директор 

вихователь 

вих.-методист 

 

 

 

старші групи 

 ст.група,  

 спец. Б 

інклюзивна Б 

  

ст..група , 

спец.гр. Б 

інклюзивна Б 

старша група 
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7. Провести спільне свято старших дошкільників та 

першокласників  «В садочку так, а як у школі?». 

8. Запросити першокласників взяти участь у спортивному 

святі. 

9. З метою підвищення інтересу дітей до школи :  

- читати художні твори про школу; 

- проводити бесіди про життя в школі; 

- пропонувати грати в гру “Школа”. 

10. Провести спільний трудовий десант по благоустрою 

ігрових майданчиків. 

11. Запрошувати вчителів перших класів до колективного 

перегляду занять. 

 

 

квітень 

 

постійно 

 

 

 

квітень 

 

постійно 

 

 

спец.гр.Б 

фізінструктор 

вихователі 

ст.груп 

вих-методист 

 

директор 

вих-методист 

вих-методист 

 

Інформаційно-

методичне  

забезпечення 

 

  

1. Опрацювати Програму навчання і виховання 

першокласників і Програму НУШ. 

2. Знайомство вчителів початкової ланки з напрямами 

оновленого   БКДО та  програмою «Впевнений старт». 

3.Розроблення  рекомендацій для батьків 

4. «Подорож до НУШ»  

5. Тиждень відкритих дверей  у НУШ  

 

 

6.«У єдиному колі – в новій українській школі». 

 

 

7. «Які вони - майбутні школярі?». 

до 10.09 

 

вересень 

 

вересень 

листопад 

листопад 

 

 

лютий 

 

 

квітень 

вихователі 

ст.група, 

 спец. Б 

інклюзивна Б 

вих.-методист 

вих.-методист, 

вих.-методист, 

заступник 

директора  

директор ЗДО, 

заступник 

директора 

практичні 

психологи 

 

Психодіагности

чна та 

корекційно-

розвивальна 

1. Діагностика адаптаційних процесів учнів перших класів. 

2. Провести психодіагностичну роботу з дітьми 5-6-річного 

віку, спрямовану на виявлення рівня та особливостей 

розвитку кожної дитини, її готовності до навчання. 

жовтень 

жовтень 

 

 

психолог 

психолог 
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робота 3. Провести обстеження дітей логопедом, організувати 

індивідуальні заняття з дітьми та консультування педагогів 

та батьків. 

Здійснювати контроль за рівнем підготовки дітей до 

навчання в школі. 

Спільно з психологом та вихователем фізичного виховання 

провести тестування з  підготовки дітей до навчання в школі. 

 

протягом 

року 

 

постійно 

 

квітень 

 

 

вчитель-

логопед 

 

вих.-мсетодист 

 

вихователі 

психолог 

фізінструктор 

Робота з 

батьками 

 

 

 

 

 

 

 

1.Інформаційна тека  «Довідник батьків майбутніх 

першокласників 

2. Провести групові батьківські збори за участю вчителя на 

теми:  

- Круглий стіл. «Інтелектуальна готовність дітей до школи » 

- Круглий стіл. «Інтелектуальна готовність дітей до школи» 

-Довірлива розмова «Підготовка старшого дошкільника до 

навчання в школі»  

3. Консультація для батьків  « Підготовка дитини до 

шкільного життя у запитаннях і відповідях»  

4. Пам’ятка для батьків «Перший раз у перший клас» 

5. Індивідуальні консультації: 

• «Десять речей, які мають зробити батьки першокласника» 

• для батьків, які мають проблеми щодо виховання дітей 

старшого дошкільного віку 

6. День відкритих дверей  

 

жовтень 

 

 

 

вересень 

вересень 

квітень 

 

грудень 

 

лютий 

за запитом 

 

 

 

за планом 

вих.-методист 

 

 

 

інклюзивна Б 

спец.гр.Б 

старша гр.. 

 

вих.-методист,  

 

вих.-методист 

психологи 

 

     

 

вих.-методист 

заступник 

директора 
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VІ. ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

6.1. ВИВЧЕННЯ СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Вивчення  Тема заходу Термін  відповідальний Прим. 

тематичне 1.Організація роботи з охорони життя та здоров'я дітей 

 

жовтень 

педгодина 

всі групи 

вих.-методист 

 

2. Збагачення словника та виховання звукової культури  

мовлення дошкільників через індивідуальну роботу 

 

жовтень 

педгодина 

ІІ мол. 

Інклюз.А 

вих.-методист 

 

3.Стан роботи з громадянсько-патріотичного виховання в 

ЗДО.  

 

листопад 

наказ 

спец А 

інтернатна 

вих.-методист 

 

4.Інноваційна діяльність педагогічних працівників в 

освітньому просторі  

грудень 

педрада 

середня А 

середня Б 

вих.-методист 

 

5.Використання в освітньому процесі старших дошкільників 

дієвих засобів забезпечення наступності і перспективності з 

початковою освітою  

лютий старша  

спец Б 

вих.-методист 

 

6.Вивчення рівня життєдіяльності дітей  

 

березень 

наказ 

Інклюз. Б 

вих.-методист 

 

7.Організація взаємодії з батьками вихованців 

 

квітень 

педгодина 

І молодша 

спец В 

вих.-методист 

 

підсумкове 1.Стан готовності до нового навчального року 

 

вересень 

вир.нар 

всі групи 

вих.-методист 
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2.Рівень підготовки груп до новорічних свят та їх якість 

проведення 

січень 

вир.нар 

всі групи 

вих.-методист 

 

3.Стан психологічної готовності старших дошкільників до 

навчання у школі 

травень 

педгодина 

старша  

спец Б 

вих.-методист 

 

оперативне 

 

 

1. Ведення ділової документації педагогами вересень вих.-методист   

2. Готовність педагогів до робочого дня жовтень вих.-методист  

3. Якість виконання рішень педагогічних рад. листопад директор  

4.  Проведення режимних моментів. грудень вих.-методист  

5 Дотримання правил безпеки життєдіяльності 

 

лютий  

 

вих.-методист 

директор 

 

 

6.2. ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

Вивчення 

питань з 

організації 

харчування 

дітей 

 

- дотримання принципів організації харчування за системою  

НАССР в ЗДО; 

- якість продуктів харчування і продовольчої сировини під 

час отримання від постачальника; 

- дотримання строків реалізації продуктів харчування і 

продовольчої сировини. Товарне сусідство; 

- дотримання технології приготування страв. Вихід і якість 

страв; 

- культура харчування дітей; 

- дотримання вимог зберігання продуктів харчування і 

продовольчої сировини; 

- виконання норм харчування, врахування його під час 

складання меню; 

- відповідність об’єму страв для дітей у групах. Обсяг 

відходів їжі у групах; 

протягом 

року 

директор ЗДО, 

медична сестра 
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- ведення документації щодо харчування дітей; 

- забезпеченість харчоблоку мийними, дезінфікуючими 

засобами, наявність сертифікатів їх якості; 

- розподіл їжі за калорійністю; 

- дотримання правил особистої гігієни працівниками 

харчоблоку; 

- дотримання техніки безпеки під час роботи; 

- виконання графіку поточного прибирання на харчоблоці; 

- дотримання режиму харчування дітей у всіх групах, 

порціювання страв; 

- видача страв на групи помічникам вихователів при 

наявності відповідного посуду, спецодягу; 

-  відбір та зберігання добових проб; 

- повнота закладки продуктів під час приготування страв; 

- наявність продуктів харчування і продовольчої сировини у 

коморі. 

 

6.3. ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ, ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ, ТБ ТА ЦЗ 

 

 - ведення документації з охорони праці; 

- виконання інструкції з охорони життя та здоров’я дітей, 

правил ТБ на робочому місці; 

- виконання заходів з охорони праці; 

- проведення інструктажів з охорони праці; 

- виконання заходів з електробезпеки; 

- проведення інструктажів з пожежної безпеки; 

- виконання заходів з пожежної безпеки; 

- виконання заходів з ЦЗ. 

протягом 

року 

директор ЗДО, 

завгосп 
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Додаток 1 

ПЛАН РОБОТИ 

КОМАНДИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗДО№6   на 2021/2022 навчальний рік 

 

Постійні учасники: директор, вихователь-методист, вихователь, практичний психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог  та батьки дитини з ООП. 

Залучені фахівці: медичний  працівник закладу освіти (сестра медична старша, сестра медична з фізіотерапії, сестра 

медична лікувального кабінету), лікарі -  спеціалісти (за потребою), музичний керівник, інструктор з фізвиховання. 

 МЕТА: забезпечення кожного вихованця, що перебуває на інклюзивній формі навчання у ЗДО психолого-педагогічним 

супроводом, що сприятиме фізичній, психологічній та морально-правовій безпеці дітей з особливими освітніми 

потребами, в тому числі з інвалідністю. 

 

№ з/п Зміст роботи Термін  Відповідальні  

1 Опрацювання нормативно-законодавчих актів щодо 

функціонування інклюзивних груп. 
 

Протягом 

року 

Постійні 

члени КППС 

 

2 Ознайомлення з планом роботи  команди на 2021/2022 н.р. До 

10.09.2021 

  

3 Консультативно-просвітницька робота з батьками 

вихованців ЗДО щодо створення інклюзивного простору  

постійно   

4 1. Ознайомлення з планом роботи команди супроводу та її 

персональним складом 

2. Ознайомлення з результатами комплексної психолого -

педагогічної оцінки та результатами додаткового 

обстеження учасниками Команди 

І засідання 

вересень 

Постійні 

учасники 

команди 

супроводу 
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3. Розроблення та затвердження ІПР дітей з особливими 

освітніми потребами та узгодження її з батьками. 

5 1. Перегляд та коригування ІПР з 

обговоренням шляхів удосконалення корекційно-

розвивальної роботи з дітьми 

ІІ 

засідання 

січень 

Постійні 

учасники 

команди 

супроводу 

 

6 1. Моніторинг виконання ІПР.Аналіз досягнень розвитку 

дітей, визначення ефективності ІПР, внесення корективів 

та доповнень в ІПР. 
 

2. Взаємний обмін інформацією з батьками щодо 

ефективності розвитку дітей. 

 

ІІІ 

засідання 

травень 

Постійні 

учасники 

команди 

супроводу 

 

 

Додаток 2 

 Інтерактивний семінар-практикум  

 «Удосконалення професійної творчості педагога» 

МЕТА:  поглиблювати теоретичні знання та практичні навички педагогів з організації освітнього процесу з 

дошкільниками у нових умовах. 

Навчати педагогів використовувати діяльнісний підхід у роботі з дітьми. Розширювати знання про методи і прийоми 

формування основ сталої поведінки в дітей дошкільного віку. Вправляти в умінні працювати в команді, знаходити спільні 

рішення.  
№ Зміст роботи 

 

Термін 

викон. 

відповідальні Прим. 

І. Теоретична 

частина 

 

 

 

 

 

 

Особливості діяльності педагогічних працівників в 

інноваційному освітньому просторі: 

1.1 Оновлення освітнього процесу в умовах сьогодення й 

запровадження Концепції освіти дітей раннього та 

дошкільного віку (Педагогічний брифінг )  

1.2 Інформаційно-комунікаційний простір як один із 

шляхів удосконалення професійної майстерності. 

(Інтерактивна вправа «Відкритий коментар». 

березень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удачна Н.Я. 

 

 

Удачна Н.Я. 
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ІІ. Практична 

частина.  

 

1.3 Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи 

необхідність. (Психологічний порадник)  («Вих-методист» 

7\19) 

1.4 STEM-освіта для дошкільників: особливості 

організації освітнього процесу. (Інтерактивна вправа «Інфо-

шок»)  

2 .1 Презентація картотеки інноваційних педагогічних 

технологій та дидактичних матеріалів з індивідуальних 

проблем самоосвіти педагогів. (Обмін досвідом, 

презентація) 

 

 

Козбур І.М. 

 

 

Борецька Т.М 

 

 

вихователі 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:   оновити зміст освітньої діяльності та змістити акценти в бік практичної діяльності, що 

дасть змогу активізувати дітей і сформувати в них основи сталої поведінки.  

Додаток 3 

 

План роботи  

теоретично – практичного семінару для членів команди психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП 

«Інклюзивна практика в дитсадку: організаційна модель»     2021-2023 н.р. 

 

Мета: Підвищення компетентності педагогів у створенні умов для ефективного психолого-педагогічного супроводу дітей 

з ООП в умовах ЗДО. 
Форма роботи Зміст роботи Термін проведення відповідальні  Прим. 

І. Засідання за 

круглим столом 

Формуємо інклюзивне середовище у ЗДО. 

✔ Інклюзивна освіта: поняття, принципи, термінологія. 

✔ Нормативно-правова база інклюзивного навчання у 

закладі дошкільної освіти. 

✔ Формування інклюзивного середовища. Як долати 

упередження і стереотипи. 

✔ Готовність педагогів до роботи з дітьми з ООП в 

умовах інклюзії. (анкетування) 

Жовтень 

2021 
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Д/з: дібрати матеріал для ознайомлення батьків з поняттям 

«інклюзія» і оформити його у форматі інформаційного 

буклету; 

ІІ. Засідання за 

круглим столом 

Команда психолого-педагогічного супроводу в ЗДО 

✔ Що таке «команда психолого-педагогічного супроводу 

дитини з ООП? 

✔ Організаційно-правові засади створення команди 

супроводу 

✔ Склад та функції членів команди психолого-

педагогічного супроводу, сутність співпраці   

Лютий 

2022 

  

ІІІ. Практичний 

тренінг 

Технологія індивідуального планування. Розроблення ІПР 

дитини. 

✔ функції учасників команди супроводу у процесі 

розроблення та реалізації ІПР; 

✔ алгоритм розроблення ІПР; 

✔ структурні компоненти ІПР. 

Травень 

2022 

  

ІV. Практикум Психолого-педагогічна характеристика дитини з 

особливими освітніми потребами. 

✔ структура психолого-педагогічної характеристики 

✔ чек-лист для написання психолого-педагогічної 

характеристики на дошкільника. 

Жовтень 

2022 

  

V. Практикум Моніторинг динаміки розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами, ефективності виконання рекомендацій ІРЦ  

✔ Мета моніторингу реалізації індивідуальної програми 

розвитку; 

✔ Визначення та усунення причини нижчої від очікуваної 

успішності дитини. 

Грудень 

2022 

  

VI. Педагогічні 

роздуми 

✔ Дитина з особливими освітніми потребами у ЗДО 

(тест для самодіагностики) 

✔ Термінологічний путівник інклюзивною освітою 

✔ Обмін думками, щодо ефективності роботи семінару. 

Квітень 

2023 
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Очікувані результати: члени команди психолого-педагогічного супроводу поглиблять свої знання у сфері нормативно-

правового забезпечення інклюзивного навчання у закладі дошкільної освіти. Оволодіють навиками злагодженої та 

ефективної взаємодії між фахівцями у процесі створення ІПР, його реалізації та моніторингу. 

 

 

 

 

Додаток 4 

МУЗИЧНІ  РОЗВАГИ 

 

№ Зміст роботи Термін 

викон. 

відповідальний Прим. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

 

«Граємось, забавляємось» (вечір муз.-дид  ігор) 

Укр. нар. казка «Ріпка» (ляльковий театр) 

«Зайчикова машина» (театр  іграшок) 

«Осінь золотиста в гості завітала» (святкова) 

«Осінній переполох» (театр  іграшок) 

Укр. нар. казка «Колобок» - вчимось бути акторами (гра-

драматизація) 

«Рукавичка» (укр. нар. казка, наст. театр) 

«Сніговик» (театр картинок на фланелескопі) 

«Ялинка-веселинка» ( ляльковий  театр) 

«Ой, весела в нас зима!» ( пісні та вірші про зиму) 

«Казка про Катрусю й молоко» (ляльковий театр)   

 «Крамниця музичних інструментів» (вечір гри на музичних 

інструментах) 

«Зазирнуло сонечко у дитсадок» (веселі посиденьки)  

«Капітошка в гостях у малят» (з використанням лялькового 

театру) 

КВІТЕНЬ «Весняночка» (музична розвага з використанням лялькового 

театру)  

вересень 

вересень 

жовтень 

жовтень 

листопад 

листопад 

 

грудень 

грудень 

січень 

січень 

лютий 

лютий 

 

березень 

березень 

 

квітень 

 

Дубік Т.П. 

молодший вік 
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16 

 

17 

18 

                           «Мотрійка на прогулянці» (з використанням театру на 

фланелескопі) 

«Подорож по країні казок» (тематична розвага) 

«Ми – щасливі малюки» (розвага до Дня захисту дітей) 

квітень 

 

травень 

травень 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

 

17 

18 

«Люблять діти дружно гратись» (вечір ігор та загадок) 

«Їжте овочі, малята» (з використанням лялькового театру) 

«Оленка і зайчик» (театр іграшок)   

«Пригоди в осінньому лісі» (святкова ) 

«Дружна сім’я» (пальчиковий театр) 

«Осіння мандрівочка» (на гостину) 

«Веселі музиканти» (вечір гри на музичних  інструментах) 

«Дідова дочка і бабина дочка»  

«Прощавай, диво-ялинко!» (забави, ігри) 

  «Рукавичка» (укр. нар. казка, театр на фланелескопі) 

«Пригоди сніжинки-краплинки» (казка) 

«Ігри веселенькі» (вечір забав) 

«Солом’яний бичок» (укр. нар. казка, настільний театр)   

  «У світі казки чарівної» ( муз/дид. ігор та ляльковий театр) 

КВІТЕНЬ «Щоб не трапилось пожежі, треба бути обережним» (з викор. 

лялькового театру) 

«Як Котик Курчатко повчав» (музична вистава по безпеці 

життєдіяльності дітей) 

«Пригоди Метелика» (казка за музикою С. Майкапара) 

«Ми – щасливі малюки!» (розвага до Дня захисту  дітей) 

вересень 

вересень 

жовтень 

жовтень 

листопад 

листопад 

грудень 

грудень 

січень 

січень 

лютий 

лютий 

березень 

березень 

квітень 

 

квітень 

 

травень 

травень 

Середній вік  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

«Візок книжок» (тематична розвага до Дня знань)  

«Пригоди Колобка» (розвага по правилах вуличного руху)   

«Як навчився Вовчик зубки берегти» (лялькова вистава)      

«Осінній ярмарок» (свято врожаю) 

«Бурячок і Їжачок» (лялькова вистава) 

«Осіння мандрівка» (музична казка з використанням дитячих  

поробок) 

«Слухаємо казку «Лускунчик»  

вересень 

вересень 

жовтень 

жовтень 

листопад 

листопад 

 

грудень 

Старший вік  
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

16 

17 

18 

«Новий рік зустрічаємо, про безпеку дбаємо» (ляльк. театр) 

«Зима прийшла з дарами – з добрими святами»  

«Музична вітальня» (за мет. К.Орфа)  

«У зимовому лісі» (зимові ігри-забави) 

  

«Лелія» ( театр картинок на фланелескопі) 

«Я і ти в оркестрі разом» (вечір гри) 

«Допитливий Півник» (лялькова вистава)  

«Весняна подорож Сашка» (казка за музикою Олександра 

Гречанінова) 

«Як Котик Курчатко повчав» (музична вистава по БЖД ) 

ТРАВЕНЬ «Подорож до Музляндії»  

«Ми – щасливі малюки!»  ( розвага до Дня захисту дітей) 

грудень 

січень 

січень 

лютий 

лютий 

березень 

березень 

квітень 

 

квітень 

травень 

травень 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

«У лісі»  (настільний театр)    

«Мій ведмедик» (гра – показ)  

«Ведмедикові спати час» (гра – показ)  

«Осінній листочок на гостинах у малят» 

«Прогулянка на чарівну галявину»(театр іграшки) 

«Помирились» (інсценізація по темі) 

«Гра з ляльками» 

«Співайте, грайтесь, малюки» ( ігри) 

«Курочка Ряба» (настільний театр театр) 

«Бабуся та кошенята» (інсценізація) 

«Малята та звірята» (лялькова вистава) 

«Зайчик та діти» (гра – розвага) 

«Лялька Оленка в гостях у дітей» 

«Веселі хвилинки» (улюблені ігри) 

 «Вередуля» (лялькова вистава) 

«Лялька Катя прийшла у гості» 

«Співайте, грайтесь, малюки» ( ігри) 

«Хто сказав «Няв?» (лялькова вистава) 

вересень 

вересень 

жовтень 

жовтень 

листопад 

листопад 

грудень 

грудень 

січень 

січень 

лютий 

лютий 

березень 

березень 

квітень 

квітень 

травень 

травень 

Кричинюк 

Л.С. 

ясельний  вік 

 

 

1 «Покинуте кошеня»  (театр етичних мініатюр) вересень молодший вік  
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2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 «У дитячому садочку дітям весело 

зростати» (вечір ігор та забав) 

 «Катруся та її друзі»  (театр іграшок) 

«Колосок» (лялькова вистава за мотивами укр. нар. казки))                                

«Ведмедик і листочки» (тематична розвага) 

«Колискова для ведмедика» (гра-показ) 

«Забави в зимовому лісі» (пісні, ігри) 

«Йшов сніжок на торжок»(тематична) 

«Новорічні серпантинки»( ігри, таночки) 

«Пригоди Снігової Баби»»(тематична ) 

«Зима та її друзі» (тематична розвага)  

«Радо грають малюки…» ( улюблені ігори) 

 «Малята та звірята»  (театр іграшки) 

 «Весняне ласкаве сонечко»(тематична) 

 «Вже прийшла довгождана весна» (ігри, хороводи) 

«Як Котик Курчатко повчав»(безпека життєдіяльності) 

«Укр. нар. ігри на бабусиному подвір’ї»   

«Хто сказав «Няв?»»  (лялькова вистава) 

вересень 

 

жовтень 

жовтень 

листопад 

листопад 

грудень 

грудень 

січень 

січень 

лютий 

лютий 

березень 

березень 

квітень 

квітень 

травень 

травень 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

«У дитячому садочку дітям весело зростати»(ігори ,  забави) 

«Вечір кмітливих та винахідливих» (дорожній рух) 

 «Щедрий урожай збирати – це для нас веселе свято»      

 «Колосок» (лялькова вистава) 

«Осінні перетворення Горобинки») 

 «Вовк та семеро козенят» (слухання казки) 

«Зимова заметіль» (тематична розвага) 

«Забави в зимовому лісі»  

«Новорічні серпантинки»  

 «А ми у ліс ходили» (тематична розвага) 

«Співайте, грайтесь, малюки» (ігри, пісні) 

«Неслухняний Бурмилко» (лялькова вист.) 

 «Веселі хвилинки» (ігри, естафети) 

 «Вередуля Оленка» (лялькова вистава) 

вересень 

вересень 

жовтень 

жовтень 

листопад 

листопад 

грудень 

грудень 

січень 

січень 

лютий 

лютий 

березень 

березень 

середній вік  
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15 

16 

17 

18 

 «Весняне, ласкаве сонечко» (веснянки,ігри) 

«Щоб не трапилось пожежі, треба бути обережним»  

 «Веселі музиканти» (театр іграшок) 

 «Укр. нар. ігри на бабусиному подвір’ї»  

квітень 

квітень 

травень 

травень 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

 

«До побачення, літечко» (тематична розв.) 

«Вечір кмітливих та винахідливих» (закріплення правил 

дорожнього  руху) 

«Щедрий урожай збирати – це для нас веселе свято»  

« Поговорим про осінь віршами і хай музика ніжно звучить»      

 «Спритні, вправні дошкільнята – справжні юні козачата»  

 «Людина починається з добра»  

 «Ой ти, зимонько-зима» (тематична розв.) 

«Йде у гості Миколай» (тематична розв.) 

«Ми любим, Зимонько, тебе» (пісні, ігри) 

 «Різдво Христове» (українські вечорниці) 

«Музична вітальня» (розвага за методикою Карла Орфа) 

«Криниця Лесиної поезії»  

 «Хай дзвенить усюди пісня про найкращих наших мам» 

(концерт для мам) 

 «Вередуля Оленка» (театр іграшок) 

«Веселі хвилинки» (вечір улюблених ігор) 

 «Про вогонь нам треба знати, з ним не можна жартувати»  

 «Чудово грати нам в оркестрі»  

 «Подаруй дитині посмішку» (тем. розвага до Дня захисту 

дітей) 

вересень 

вересень 

 

жовтень 

жовтень 

листопад 

листопад 

грудень 

грудень 

січень 

січень 

лютий 

лютий 

березень 

 

березень 

квітень 

квітень 

травень 

травень 

старший вік  

 

Додаток 5 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА 
  

1.2. СПОРТИВНІ  РОЗВАГИ 

1 

2 

«Всі спортом занімаються» 

«Ми маленькі пішоходи» 

вересень 

жовтень 

фізінструк. 

старший вік 

 



93 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

«Ми спритні та сміливі» 

«Новорічна пригода» 

«Подорож у країну казок» 

«Фізкульт - ура» 

«Ми пожежники» 

«Сонячні промінці» 

«Чарівна квітка»  

«Веселі старти» 

«Козацькі розваги» 

«Троє поросят» 

«Попелюшка» 

«Зимові забави» 

«Школа юних космонавтів» 

«Коза - дереза» 

«У гості до лісу» 

«Молодці у нас малята » 

«Курочка Ряба» 

«Козацькі розваги» 

«В гостях у бабусі» 

«Коза - дереза» 

«Зимові забави» 

«Прогулянка до зимового лісу» 

«Ми веселі малюки» 

«Ми спортсмени» 

«Метелики чудові, різнокольорові » 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

 

 

 

 

 

 

 

середній вік 

 

 

 

 

 

 

 

 

молодший вік 

 

 

 

1.2. СПОРТИВНІ СВЯТА 

1. 

2. 

«Старий рік » 

«Свято кульок» 

січень 

травень 

фізінстр.  

 

1.3. ДНІ  ЗДОРОВ′Я 
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 «Як ми короновірус прогнали» 

«Про здоров’я дбаємо – віруси долаємо» 

«День здоров’я» 

«Щоб здоровими зростати, про здоров’я треба дбати» 

«У Бабусі Ягусі» 

«Втечемо від хвороб» 

«Здоров’я день» 

«Посміхнись і день світлішим стане» 

«У жабеняток діти гостювали – і здоровіші, і мудріші стали» 

вересень 

жовтень 

листопад 

грудень 

січень 

лютий 

березень 

квітень 

травень 

фізінструктор    

 

 

Додаток 6 

СИСТЕМА РОБОТИ З ОЗДОРОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ В ЗДО №6  

Природне оздоровлення на протязі дня 

    I половина дня 

● Повітряні  ванни 

● Ранкова гімнастика  та дихальна гімнастика 

● Полоскання рота після сніданку 

● Цілющі мудри (пальчикова гімнастика) 

● Заняття з фізичної культури 

● Музично-ритмічні вправи 

● Вправи з розвитку дрібних м’язів руки (на заняттях з аплікації, ліплення, малювання, грамоти…) 

● Рухливі ігри, фізпаузи, фізкультхвилинки 

● Піші переходи за межі садка, дитячий туризм 

● Дні здоров’я, спортивні свята та розваги 

● Валеологічні хвилинки 

● “Оздоровчі хвилинки” (з елементами психогімнастики) 

● Щоденний “оздоровчий біг” (влітку на початку прогулянки, взимку – в кінці прогулянки) 

   Обідня пора 

● Ходіння босоніж перед сном 

● Полоскання рота лікувальними травами після обіду 

● Промивання носових ходів водою з милом 

● Обливання ніг водою контрастної температури 
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   II половина дня 

● Ходіння босоніж по “доріжці здоров’я” 

● Гігієнічна гімнастика за методикою М.Єфименка з самомасажем фланелевими     

          рукавичками сусідів по ліжечку 

● Чергування дотикового масажу (за Уманською) з біомасажем щіточкою 

● Полоскання горла розчином солі і йоду 

● Оздоровчі масажі (3-4 курси в рік по 10 сеансів) 

● Реабілітація працею 

   На протязі дня 

● Музична терапія 

● Казкотерапія 

● Сміхотерапія 

● Кольоротерапія 

● Етюди душі 

● Вітамінотерапія 

● Дихальна артпедагогіка 

● Аерофітотерапія 

● Бестінг 

● Глайдінг 

 


	- «Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень».  Науковий редактор та упорядник Д. І. Шульженко (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України від 11.09.2013 № 1/11-13887)
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