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Умовні позначки:  

 

БКДО – Базовий компонент дошкільної освіти 

ВСЗЯО – внутрішня система забезпечення якості освіти 

ВС – внутрішня система 

ДНЗ – дошкільний навчальний заклад  

ДОН – департамент освіти і науки 

ЗМР – Запорізька міська рада 

ЗНВК – Запорізький навчально-виховний комплекс 

ІПР – індивідуальна програма розвитку. 

ІРЦ- інклюзивний ресурсний центр. 

КЗ «ЗОІППО» ЗОР- комунальний заклад «Запорізький обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти» Запорізька обласна Рада 

КС – команда психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами 

КЦ -  Консультативний центр 

МО – методичне об'єднання. 

МОН – Міністерство освіти і науки України. 

НВР – навчально-виховна робота 

НУШ – Нова Українська школа 

ООП – особливі освітні потреби 

ППД – перспективний педагогічний досвід 

ТВО – територіальний відділ освіти 

ЦПРПП - Центр професійного розвитку педагогічних працівників  

ШМВ – школа молодого вихователя 
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Інформаційна довідка про дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  

№100 «Гармонія» 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №100 «Гармонія» Запорізької міської 

ради Запорізької області (далі ДНЗ), знаходиться у підпорядкуванні територіального 

відділу освіти Шевченківського району м. Запоріжжя. Статут затверджено рішенням 

Запорізької міської ради 30.11.2016 року реєстраційний № 38, погоджено з департаментом 

освіти і науки Запорізької міської ради 31.10.2016. 

Державну реєстрацію до установчих документів проведено 27.07.2016. 

ДНЗ  є юридичною особою, яку включено до ЄДРПОУ, ідентифікаційний код 40690918, 

витяг з ЄДРПОУ № 2221/2016 видано Головним управлінням статистики у Запорізькій 

області 15.09.2016. Вид діяльності за КВЕД-2010: «85.10 Дошкільна освіта». 

 Юридична адреса закладу дошкільної освіти:  

69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 15. Телефон: 286-24-68 

 ДНЗ є освітнім комунальним закладом, який працює за п’ятиденним робочим 

тижнем, з режимом 12 годин: з 6.30 до 18.30., розрахований на 4 групи.  

 У 2020-2021 н.р. групи комплектувалися за віковими ознаками дітей, з урахуванням 

стану їх здоров'я, побажань батьків або осіб, які їх замінюють, відповідно до нормативів 

наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах 

дошкільної освіти. 

 Забезпечено безперешкодний доступ до закладу осіб з обмеженими фізичними 

можливостями.  

 В період 2020-2021 навчального року. в ДНЗ № 100 функціонувало 4 

різновікові групи. 

1 група дітей загального розвитку (ранній вік) та 3 інклюзивні групи для дітей 

дошкільного віку (4,5,6 р.ж.) 

Загальна кількість в 2020-2021 н.р. складає 90 дітей, це на 5 дітей більше, 

порівняно з 2019-2020 н.р. За великим попитом батьків в ДНЗ № 100 було організовано 

додаткові місця, бо за потужністю заклад розраховано на 75 дітей. 

Плановий контингент за 9 місяців 2020-2021 навчального року (вересень-травень) 

складає: 16794 днів, відвідування 10391днів – в середньому 62% ( по хворобі 210 днів, що 

складає 3%, з інших причин становить 6193 дня, складає – 35% в середньому). 

Відвідування дітьми закладу є показником не тільки стану здоров’я дітей, але на жаль і 

вимушеною самоізоляцією вихованців під час хвороби персоналу на COVID-19, та 

відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи 

залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатоспроможність 

батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, 

навчання батьків, безробіття.  

Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад 

укомплектований згідно з штатним розписом на 85 %, на сьогодні існують: 2 вакансії 

вихователя.  

 Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Профспілки 

працівників освіти і науки України (лист від 17.02.2011 №1/9-108, № 02-8/97) штатний 
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розпис погоджено з виборним профспілковим органом первинної профспілкової 

організації, затверджений у департаменті освіти і науки Запорізької міської ради. 

 Упродовж 2020-2021 навчального року освітньо - виховний процес в закладі 

забезпечували 12 педагогів. З них - директор – 1; вихователі – 6 осіб; вихователь-методист 

-1; асистент вихователя - 2, інструктор з фізкультури - 1; учитель логопед –1 . 

 ДНЗ № 100 згідно проекту має чотири ігрових приміщення, кабінет директора, 

методичний кабінет, та кабінет сестри медичної старшої. Однак, за участю батьківського 

загалу було обладнано кабінети корекційних педагогів: вчителя - логопеда та практичного 

психолога. Музична та спортивна зала відсутні, але це не впливає на якість проведення 

освітнього процесу, музичні заняття та свята проводились в ігрових приміщеннях кожної 

вікової групи. 

 Якість проведення занять з фізичного виховання, при відсутності спортивної зали,  

відповідало методичним вимогам та вимогам нормативно – правових документів. Всі 

вікові групи мають сучасне фізкультурне обладнання, відповідно Примірного переліку 

ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти (наказ 

МОН №1633 від 19.12.2017р.). 

 Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи закладу 

обладнано також необхідні приміщення: спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни, 

побутові приміщення.  

 Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, 

функціональним і естетичним вимогам завдяки спільній співпраці з німецьким 

товариством GIZ  та Запорізької міської ради.  

 Навчальний рік у ДНЗ починається з 1 вересня і закінчується 27 травня наступного 

року. З 1 червня по 31 серпня  (оздоровчий період), у дошкільному закладі проводиться 

оздоровлення дітей, під час якого освітньо - виховна робота формується відповідно до 

інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.  

Варто зазначити, що з причини карантину у зв'язку з поширенням короновірусної 

хвороби COVID-19, робота в оздоровчий літній період планувалась відповідно  

нормативних документів: а саме: 

-  рішення виконкому міської ради від 30.04.2018 № 171 «Про організації 

відпочинку та оздоровлення дітей влітку 2020 року»,  

- наказ Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 21.05.2020 № 

113р «Про організацію роботи закладів дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з 

поширенням короновірусної хвороб и COVID-19 та влітку 2020 року»,  

- наказ від 22.05.2020 № 114р «Про дозвіл щодо відвідування здобувачами 

дошкільної освіти закладів дошкільної освіти всіх типів»). 

В закладі створено відповідні умови та матеріально-технічну базу, яка постійно 

оновлюється і дозволяє провадження освітньої діяльності як для дітей загального розвитку 

так і для дітей з особливими освітніми потребами (далі діти з ООП), а також дітей з 

інвалідністю. 

Одним з пріоритетних напрямків діяльності адміністрації ДНЗ є забезпечення 

соціального захисту вихованців. Відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» на початок 2020-2021 навчального року було проведено облік дітей ДНЗ 

«Гармонія», забезпечено роботу та постійне оновлення і внесення коректив до бази даних 

комп’ютерної програми «КУРС: Дошкілля».  
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Практичний психолог, на початку навчального року, провела ретельну діагностичну 

роботу щодо виявлення дітей з сімей пільгових категорій, було складено соціальний 

паспорт сімей та створено списки вихованців, які потребують соціальної допомоги. В ДНЗ 

зареєстровано 17 дітей пільгової категорії, а саме: 

- Діти з сімей учасників АТО – 4;  

- Діти з малозабезпечених сімей -2;  

-  Діти з багатодітних сімей - 8;  

-  Самотні матері - 11;  

- Діти з інвалідністю – 8,  

- Діти переселенці – 1,  

- Діти, які перебувають на інклюзивній освіті - 9. 

Питання соціальної підтримки дітей соціально-вразливих категорій знаходились на 

постійному контролі адміністрації ДНЗ. Аналіз банку сімей та складений соціальний 

паспорт дали можливість цілісно бачити і поступово вирішувати проблеми  кожної 

окремої сім’ї. Про це свідчать  нормативні документи з питань охорони дитинства, що є в 

закладі, наочні матеріали, методичні рекомендації, пам’ятки для батьків та вихователів, 

які є у наявності в методичному кабінеті та у кожній групі.  

З метою оптимізації подальшої освітньої роботи з дітьми з особливими потребами 

впродовж року було організовано спільну роботу з ІРЦ (9 дітей пройшли обстеження, їх 

батьки отримали відповідні рекомендації). В ДНЗ «Гармонія» постійно проводились 

заходи з пропаганди психолого-педагогічних знань щодо соціального захисту дітей.  

На початок навчального року, на батьківських зборах батьків було проінформовано 

про систему соціального захисту створену в закладі. Було доведено до відома працівників 

та батьків алгоритм дій в разі виникнення ситуації, пов’язаної з насильством в сім’ї. 

Ознайомлено педагогів  про неухильне виконання ст.54, ст.56 Закону України «Про 

освіту», щодо недопущення до педагогічної діяльності працівників, які за своїм 

моральними якостями не можуть виконувати виховні функції та обов’язки педагогічних 

працівників, захищати дітей від будь - яких форм фізичного або психічного насильства. 

Інформаційні стенди для батьків «В «Гармонії» з батьками» постійно оновлювались 

актуальною інформацією: Випущено «Інформаційний листок про Конвенцію о правах 

дитини». Вихователем-методистом та педагогами закладу підготовлено та проведено ряд 

консультацій для педагогів та батьків. Таким чином, можна зробити висновок про те, що в 

закладі робота з соціального захисту вихованців проводиться планово, в системі і 

виконується на належному рівні. 

 Організація та зміст освітньо-виховного процесу в закладі визначаються 

відповідним програмно-методичним забезпеченням та представляє єдиний комплекс 

освітніх компонентів для досягнення вихованцями результатів навчання (формування 

компетенцій), визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми 

комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

Згідно з рішенням педагогічної ради ДНЗ №100 (протокол №1 від 31.08.2020 року) 

освітній процес у закладі здійснюється за наступними програмами:  

- Базовий  компонент дошкільної освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і 

науки України від 12.01.2021 № 33; 

- Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (рекомендовано МОН 

України, лист №1/11-16160 від 06. 11. 2015 р., науковий керівник Крутій К.Л.); 
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- Програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» (рекомендовано 

лист МОН від 23.05.2017 року, №1/11-4988), О.І. Білан; за заг. редакцією О.В.Низковської. 

- Програма розвитку дитини від народження до шести років «Я У Світі» 

(рекомендовано МОН України, лист від 12.07.2019р., №1/11-6326, за заг. наук.ред. 

Кононко О.Л.) 

- Інструктивно – методичні рекомендації «Щодо організації діяльності закладів 

дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (Листа МОН України від 30.07.2020 № 

1/9-411) 

 З метою підвищення якості освітнього, корекційно-розвивального процесу процесу 

для дітей з ООП, використовувати наступні освітні програми, методичні посібники в 

практику роботи закладу : 

- Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. Навчально-

методичний посібник. Дробіт Л.Р., Качмарик Х.В., Острозька К.О. (Лист ІМЗО від 

21.12.2017 № 21.1/12- Г-853).  

- Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 

до 7 років «Віконечко». Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Соколова Г.Б., Дмітрієва М.В.,Бабяк 

О.О., Баташева Н.І., Недозім І.В.(наказ МОН від 24.07. 2018 №802 ); 

-  Навчально-методичний посібник: Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 

середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Трофименко Л.І. 

(Наказ МОН від 29.04.2016 №476); 

- Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку 

мовлення у дошкільників. Навчально-методичний посібник. Рібцун Ю.В.(Лист ІМЗО від 

21.12.2017 № 21.1/12 – Г-837); 

- Стратегія управління закладом орієнтована на такі перспективи розвитку: розвиток 

та зміцнення матеріальної бази ДНЗ №100 з метою удосконалення освітнього процесу; 

побудування результативної стратегії здійснення інклюзивної освіти, здоров'язберігаючої 

діяльності; виявлення додаткових джерел фінансування; впровадження нових технологій 

управління закладом дошкільної освіти, які сприяють позитивному іміджу закладу 

дошкільної освіти; створення адаптивного методичного супроводу педагогічної 

діяльності, атмосфери творчості в колективі, яка сприяє підвищенню фахового рівня 

педагогів, стимулює розвиток педагогічної майстерності; створення умови для повного 

залучення дітей 5-річного віку до дошкільної освіти. 
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І.  Аналіз діяльності ДНЗ за 2020-2021 навчальний рік  

з визначенням річних завдань на майбутній період   

Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 100 «Гармонія» (далі ДНЗ) є 

закладом загального розвитку, в якому забезпечується фізичний, розумовий і 

психологічний розвиток дітей, навчання та виховання дітей з особливими освітніми 

потребами, дітей з інвалідністю), оздоровлення дітей віком від двох до шести років.  

ДНЗ розпочав роботу з липня 2017 року після капітального ремонту який був 

виконано завдяки Угоді про співпрацю між Запорізькою міською радою та Німецьким 

товариством міжнародного співробітництва GIZ в рамках проекту «Розвиток соціальної 

інфраструктури у зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб». 

 У 2020-2021 навчальному році освітній - виховний процес в закладі забезпечували 

11 педагогів. Показники якісного складу педагогів за освітнім, кваліфікаційним рівнями 

залишаються стабільними.  

 Аналіз даних, отриманих під час проведення соціально-дидактичного аудиту 

(рівень кваліфікації, освіта, стаж, вік педагогів), засвідчив, що педагогічний колектив ДНЗ  

«Гармонія» перебуває на достатньому рівні. Вищу освіту мають 9 педагогів, що складає 

81 %; молодший спеціаліст - 2 педагоги, що складає 19%. Наразі в цьому році 

здобувачами другої вищої освіти є 1 педагог, що є підставою вважати педагогічний склад, 

який має базову вищу освіту та додаткову спеціальну.  

В цьому році атестації педагогічних працівників не було. 

Отже кадровий склад педагогічних працівників за кваліфікаційним рівнем складає: 

- кваліфікаційна категорія «Спеціаліст вищої категорії» - 2 педагоги (19%); 

- кваліфікаційна категорія «Спеціаліст першої категорії» -1 педагог (9%); 

- кваліфікаційна категорія «Спеціаліст другої категорії» -2 педагоги (19%); 

- кваліфікаційна категорія «Спеціаліст» - 4 педагога (36%); 

- молодший спеціаліст – 2 педагоги (19%); 

- звання «Старший вихователь» - 1 педагог (9%). 

В цілому, в закладі створено дієвий колектив педагогічних працівників, який дозволяє 

задовольняти потреби населення у здобутті дошкільної освіти. 

 
 Взаємодія з педагогами відбувається на основі особистісно-орієнтованого підходу. 

За результатами співбесід, діалогів, самоаналізу діяльності педагогів, анкетування за 
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різними напрямами («Моя професійна підготовка», «Самоаналіз самоосвітньої 

діяльності», визначається потенціал кожного педагога, його можливості, рівень 

професіоналізму. З урахуванням отриманих результатів було сплановано різні форми 

роботи з педагогами: групові, колективні, та індивідуальні. 

 Методична робота з педагогічними кадрами протягом року була побудована на 

принципах доступності, рівності умов для кожного педагогічного працівника, 

безперервності їх професійного вдосконалення.  

 Структура роботи сприяла реалізації поставлених завдань; підвищення рівня 

професійної майстерності кожного педагога. Всі форми методичної роботи планувались з 

урахуванням загальної та професійної компетентності педагогів. З метою забезпечення 

умов для успішного вдосконалення й окреслення змісту професійної діяльності педагогів 

у навчальному році проводилась робота за напрямами:  

- розроблення та впровадження проєктної діяльності в закладі; 

- організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем педрад, 

семінарів, практикумів; 

- проведення практичних тренінгів щодо опанування оновленого змісту Базового 

компоненту дошкільної освіти; 

- психолого-педагогічних консультацій з вивчення діючих навчальних програм; 

- проведення майстер-класів, колективних переглядів; 

- участь у конференціях обласного, міжнародного та Всеукраїнського рівня; 

регіональні (не)конференції у форматі EdСamp, обласних фестивалях фахової 

майстерності, коучингах, коучинг-сесіях, та методичних об'єднаннях; 

 З метою подальшого підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників, вихователем-методистом велась постійна робота щодо забезпечення 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

 Впродовж 2020-2021року на курсах підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР пройшли навчання 6 педагогічних працівників, що складає 55 % від загальної 

кількості педагогів, працюючих в закладі. Курси  підвищення кваліфікації ще одного 

педагога заплановано на вересень місяць.  

 Удосконалення рівня професійної компетентності – один з основних напрямків 

реформування системи освіти. Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати 

професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру. (Закон України «Про 

освіту»). Виходячи з цього, головними завданнями методичної служби є стимулювання 

самоосвіти і саморозвитку педагогічних кадрів та надання своєчасної методичної 

допомоги у даному напрямку. 

 Педагоги закладу впродовж року удосконалювали рівень своєї професійної 

компетентності шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності, та відвідування 

тренінгових занять, інтенсивів, спрямованих на вдосконалення своєї фахової компетенції.  

 Епоха інноваційного суспільного розвитку підвищує вимоги до сучасного педагога, 

потребує вдосконалення професійної майстерності на більш високому рівні.Відповідаючи 

вимогам сучасної освіти, педагоги закладу беруть активну участь в заходах, виходячи за 

формат міського та районного рівня. 

Кваліфікаційний рівень педагогів підтверджується участю їх у міських, обласних, 

всеукраїнських тренінгових навчаннях, практичних семінарах, вебінарах.  
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Канцедал Н.В., директор ДНЗ постійно підвищувала свій професійний рівень що засвідчує 

набутий практичний досвід та отримані сертифікати, а саме: 

- сертифікат MCFR , який підтверджує про участь у вебінарі «Новий Базовий 

компонент дошкільної освіти – нові перспективі» (10.03.2021); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Як оцінити довільну регуляцію дій дитини і 

визначити її готовність до школи» (22.04.2021); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Нове в законодавстві про дошкільну освіту. І 

квартал» (21.04.2021); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Як у дитсадку створити дієву систему 

забезпечення якості освіти» (20.01.2021); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Психологічна діагностика дітей у 

дошкільному закладі» (10.12.2020); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Організація освітньої роботи в розвивальному 

середовищі дитячого садка» (07.10.2020); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Усе про внутрішню систему вивчення 

освітнього процесу в дитсадку» (24.09.2020); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Як пройти шлях від керівника до лідера: 

напрацьовуємо лідерські якості» (18.09.2020); 

- сертифікат MCFR, участь у вебінарі «Освіта для сталого розвитку: модний тренд чи 

необхідність» (16.05.2020); 

- сертифікат учасника в магістральній (не) конференції міні-EdCamp Kryvyi Rih 

Schooll 14-2021 «Моделюємо майбутнє через STEM-STEAM -STREAM» (14.05.2021); 

- сертифікат КЗ «ЗОІППО»ЗОР за участь в онлайн-заході VІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ» діалог-серія з теми: «Наскрізні вміння – освіта для майбутнього: 

діяльнісний вимір»(14 травня 2021р) 

Солов'ян Ю.Л.: вихователь -методист протягом року також підвищувала свою фахову 

майстерність та отримала відповідні сертифікати: 

- сертифікат за ІІ місце ІХ міській виставці педагогічних технологій, в номінації 

«Нова української школа: дидактичне наповнення». Де було представлено досвід роботи з 

теми: «Розвиток творчих здібностей дітей  дошкільного віку засобами художньо-

продуктивної діяльності» 

- сертифікат від центра GENEZUM, що засвідчує участь у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з тезами  «Заклад дошкільної освіти : досвід роботи 

вихователів та керівників гуртків» (25.02.2021; 

- сертифікат про успішне онлайн - начання у фаховій школі на тему: «Сучасні 

стандарти інклюзивного супроводу дітей  з особливими освітніми потребами» 

(23.03.2021). 

- Вчитель-логопед Філічкіна Ю.О., також систематично підвищує свій 

кваліфікаційний рівень. Протягом року педагог-професіонал своєї справи відвідувала 

вебінари, тренінги.  Вагомим внеском у розвиток інклюзивної освіти стало запровадження 

досвіду роботи з теми «Візуалізація як альтернативний метод комунікації», який було 

представлено на афілійованій (не) конференції EdCamp, де вчитель- логопед була задіяна 

як спікер. Проходячи відповідні вебінари отримала наступні сертифікати: 
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- сертифікат Центр компетенцій на тему: «Розробка та впровадження індивідуальної 

програми розвитку дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО 

(30 вересня 2020); 

- сертифікат «Діти з ООП в інклюзивному освітньому просторі»(07.12.2020) Спікер: 

кандидат педагогічних наук Зоряна Ленів. 

- Варто зазначити, що на 3 червня 2021 року заплановано участь Юлії Олександрівни 

в афілійованій (не) конференції mini-EdCamp Zaporizhia «Інклюзивна освіта. Виклики 

сьогодення », як спікера,  де вона представить досвід роботи з теми  «Візуалізація як 

альтернативний метод комунікації. Практичне використання». 

- Дегтярьова Є.В, вихователь інклюзивної групи протягом 2020-2021 року отримала 

наступні сертифікати:  

- сертифікат за участь у онлайн-заході ТИЖНЯ НАУКИ – 2021 Майстер-клас 

«Діяльнісний підхід у забезпеченні художньо-творчого самовираження дитини 

дошкільного віку» (13.05.2021); 

- КЗ «ЗОІППО»ЗОР про участь «Особливості підготовки та проведення Перших 

інклюзивних ігор» (30.01., 11.03.2020; 06-08.2021); 

- «НА УРОК»; свідоцтво що підтверджує дистанційне підвищення кваліфікації під 

час вебінару «Співпраця вчителя з батьками дитини з особливими освітніми потребами» 

(21.01.2021); 

- «НА УРОК»; свідоцтво що підтверджує дистанційне підвищення кваліфікації під 

час вебінару «Взаємодія педагога та асистента вчителя в умовах інклюзивного освітнього 

середовища» (25.02.2021); 

- сертифікат про успішне завершення онлайн-навчання у фаховій школі на тему 

«Сучасні стандарти інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» 

(23.03.2021); 

- сертифікат від центра GENEZUM, що засвідчує участь у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасні педагогічні ідеї у сфері роботи закладів 

дошкільної освіти» де отримала практичні і теоретичні знання і навички згідно з темою 

конференції, та опублікувала тези на тему «Інноваційні підходи до організації роботи 

фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі» (15.03.2021). 

 Асистент вихователя Сандецька Анна Андріївна активно брала участь у різних 

заходах, спрямованих на підвищення своєї педагогічної майстерності, а саме: 

- сертифікат Центр здоров'я та розвитку «Коло сім'ї» м. Львів; «Сучасні стандарти 

інклюзивного супроводу дітей з особливими освітніми потребами» виданий 24.03.2021р.; 

- свідоцтв  «НА УРОК» №В380-744974 про участь у вебінарі на тему «Формування 

та розвиток мовлення у дітей із синдромом Дауна» за напрямком «Наскрізні навички», 

«Інклюзивна освіта», «НУШ»Ю, та набула таких компетентностей, передбачених 

стандартами освіти: професійні, мовленнєва, інклюзивна; 

- свідоцтво «НА УРОК» №В464-744974 про участь у вебінарі «Мобінг (цькування) у 

педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання» за напрямком 

«Наскрізні навички», «Психологія», «Робота закладу освіти»; 

- сертифікат від центра GENEZUM, що засвідчує участь у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Сучасні педагогічні ідеї у сфері роботи закладів 

дошкільної освіти» де отримала практичні і теоретичні знання і навички згідно з темою 
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конференції, та опублікувала тези на тему «Інноваційні підходи до організації роботи 

фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі». (15.03.2021); 

- сертифікат №703 про участь за освітньою програмою очно дистанційного семінару 

«Особливості підготовки та проведення Перших інклюзивних ігор» (30.01; 11.03.2020; 

04.02; 11.03; 06-08.04.2021). 

- За вагомий внесок у розвиток фізичного виховання асистент була нагороджена 

грамотою в номінації «Педагогічні працівники закладів дошкільної освіти» за сприянням 

Міського методичного фестивалю інтегрованих занять, уроків з фізичної культури з теми 

«Чисто урок» 2020рік від Партії Зелених України. 

- Сахнюк Гана Олександрівна підвищувала свою професійну майстерність на 

наступних вебінарах:  

- -«НА УРОК»; свідоцтво що підтверджує дистанційне підвищення кваліфікації під 

час вебінару «Взаємодія педагога та асистента вчителя в умовах інклюзивного освітнього 

середовища» (25.02.2021); 

- «НА УРОК»; свідоцтво що підтверджує дистанційне підвищення кваліфікації під 

час вебінару «Взаємодія педагога та асистента вчителя в умовах інклюзивного освітнього 

середовища» (25.02.2021). 

Методична робота протягом 2020-2021 н.р. будувалась на основі: державних 

директивних документів про освіту, зокрема тих, що регламентують і визначають основні 

напрямки та зміст освітньо - виховної роботи з дітьми («Закон України про дошкільну 

освіту», «Базовий компонент дошкільної освіти» (нова редакція), «Національна доктрина 

розвитку освіти», Постанові кабінету міністрів України від 09.10.2020р. №932 «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання 

на 2020-2025 роки», Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305, зі змінами від 29.07.2015 р), 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого 

навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм 

власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства 

освіти і науки:«Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі для дітей віком від одного до 

шести (семи) років, була організована відповідно нормативних документів: лист МОН 

України «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), 

лист МОН України, рекомендації «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників 

гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), лист МОН України 

«Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних 

закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), лист МОН України «Щодо організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), лист 

МОН України, методичні рекомендації «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної 

освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), лист МОН України, 

інструктивно-методичні рекомендації «Щодо забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9-249), лист МОН України «Щодо організації 

діяльності закладів дошкільної освіти, у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 

1/9-411), лист МОН України «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої 

Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 

https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=49642
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=19508
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=18670
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=33565
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=33566
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=40543
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=43568
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=50166
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=50166
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навчальному році» ( від 22.07.2020 № 1/9-394), лист МОН України «Щодо організації 

діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» ( від 13.11.2018 №1/9-691), 

методичних рекомендації МОН України «Щодо організації навчання осіб з особливими 

освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р» (від 05.08.2019 №1/9-498), 

Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» (від 09.08.2017 №588), Лист МОН України «Щодо 

організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), Постанова 

МОЗ України «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації 

протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19») (від 30.07.2020 №42), лист МОН «Про затвердження 

наказу МОН України від 28 грудня 2019 року №1646 «Деякі питання реагування на 

випадки боулінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах 

освіти» (від 11.02.2020 №1/9 – 80), власного статуту та інших нормативно-правових 

документів в сфері освіти. 

 Освітній процес будувався на відповідному програмно-методичному забезпеченні 

та представляв єдиний комплекс освітніх компонентів для досягнення вихованцями 

результатів навчання (набуття ключових компетентностей), визначених Базовим 

компонентом дошкільної освіти (наказ МОН України «Про затвердження базового 

компонента дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної освіти) нова редакція» від 

12 січня 2021 року №33), чинними освітніми комплексними програмами, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

 Відповідно рішення педагогічної ради ДНЗ №100 (протокол №1 від 31.08.2020 

року) освітній процес у закладі здійснюється за наступними програмами:  

- Комплексна освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (рекомендовано МОН 

України, лист від 06.11.2015р., №1/11-16160 науковий керівник Крутій К.Л.); 

- Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 

(рекомендовано МОН України, лист від 23.05.2017р. № 1/11-4988, за заг. ред. О.В. 

Низьковської). 

 Пріоритетними напрямками роботи педагогічного колективу в 2020-2021 

навчальному році було визначено слідуючи завдання: 

1. Продовження поглибленої роботи з формування комунікативно-мовленнєвої 

компетенції дошкільників, використовуючи технологію «Мнемотехніка» під час роботи з 

літературним жанром (казка), з залученням інтерактивних методів навчання та елементів 

театралізованої діяльності.  

             (продовжено 3-й рік )  

2. Забезпечення організації корекційно-розвивального, ресурсного та соціального 

простору, спрямованого на реалізацію права дітей з особливими освітніми потребами на 

освіту, їх соціалізації та інтеграції в суспільство, в умовах дошкільного навчального 

закладу.  

         (постійно-діюча)  

3. Впровадження інноваційних здоров'язбережувальних технологій шляхом рухових 

завдань з метою розвитку спіральної динаміки розвитку особистості дитини дошкільного 

віку, з урахуванням принципу адаптивної фізкультури. 

                    (продовжено 3-й рік )  

https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=50166
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=50520
https://ezavdnz.mcfr.ua/npd-doc.aspx?npmid=94&npid=50520
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Задля реалізації відповідних завдань протягом навчального року педагоги 

створювали відповідні куточки, виготовляли власноруч театри, отримували консультації 

та методичні рекомендації щодо відповідності настільних театрів з віковими 

особливостями дітей. Адже залучення дітей до театралізованої діяльності сприяє прояву 

творчості, емоційності та креативного мислення у вихованців. Вживаючись в образ 

казкового героя діти вчаться емоційному переживанню, підтримувати невимушений 

діалог та головне, доводити розпочату справу до кінця. 

 Результатом роботи стало представлення виготовлених різновидів театрів у кожній 

віковій групі, оформлення відповідного осередку театралізованої діяльності у вільному 

доступі для дітей.  

Наповнення театралізованих осередків вражає своєю різноманітністю, проявом 

творчої фантазії. Так куточки поповнились тіньовим театром, театром на паличках, 

циліндрах, ложках, дисках тощо. Актуальним на сьогодні є також м'які фетрові театри, 

пальцеві театри. 

Результатом плідної співпраці з батьками стало придбання в'язаного театру «Маша 

та ведмідь», фетрового театру, який складає 8 казок. Також в наявності є театри на 

липучках, які вдало використовуються дітьми старшого дошкільного віку.  

Нетрадиційний підхід щодо створення театрів у різних стилях враховував вікові 

особливості дітей, програмові вимоги та зацікавленість вихованців.  

 Завдяки участі закладу в грантовій діяльності, та перемоги  з проектом  MozoBook, 

літературні осередки вікових груп поповнено українськими народними казками що 

забезпечує створення україномовного середовища, залучення дітей до використання 

української мови як державної засобами українських народних казок. Саме тому у 

педагогів закладу була можливість реалізувати всі творчі задуми обираючи сюжет тієї чи  

іншої казки. 

 Втілюючи театральну діяльність в освітньо-виховний процес, педагоги творчо 

підходять до планування занять з розвитку мовлення. На колективні перегляди з метою 

підвищення фахового рівня педагогів та прояву педагогічної майстерності було 

представлено заняття мовленнєвого, природничого, театрального спрямування, які 

вміщували різні форми роботи, в тому числі й залучення елементів театральної діяльності; 

програвання екологічної казки, складання описових розповідей, формування знань про 

природу, навичок природо доцільної поведінки в ігровій формі.  

Також педагогами було створено та представлено відеоролики де вони активно 

залучають елементи театральної діяльності на заняттях, що стимулює розвиток 

мовленнєвої діяльності, підтримання  діалогу, вільне володіння українською мовою. 

Отже, спираючись на вищезазначене, можна зробити висновок, що оформлення 

театралізованого осередку в кожній віковій групі, яке наповнюють різноманітні театри, 

атрибути, леп буки відповідає високому рівню професійності педагогів в даному напрямку 

роботи. 

Протягом року методичний кабінет постійно поповнювався та оновлювався 

дидактичними посібниками, практичними матеріалами, які засвідчують про плідну роботу 

педагогічного колективу та реалізації річних завдань. 

Заслуговують на увагу розроблені посібники з мнемотехніки, які висвітлюють 

практичний матеріал до проведення занять з розвитку мовлення, адже протягом двох років 
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освітній напрямок «Мовлення дитини» мав критичний показник за результатами 

моніторингу. 

Активне впровадження технології «Мнемотехніка» та системна робота щодо 

використання відповідних практичних матеріалів (мнемо квадратів, мнемо доріжок, 

мнемо таблиць) сприяла не тільки значному підвищенню  відповідного показника, але й 

спонукало розвитку асоціативного мислення та пам’яті, підвищувало ступінь підготовки 

дошкільника до діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства, системно 

задіювало спостережливість і образне мислення: діти усвідомлено створювали асоціативні 

зв’язки між об’єктами. 

Позитивним результатом використання вищезазначеної технології простежується в 

роботі з дітьми з ООП. Індивідуальні мнемо картки дозволяли значно полегшити та 

адаптувати учбовий матеріал, що стало індикатором успіху зазначеної категорії дітей, 

адже відчуття рівності та впевненості в собі є запорука успішної соціалізації в 

подальшому шкільному навчанні. 

Завдяки участі в соціальному проекті «Гармонія дружня до громади» та підтримці 

депутатів Запорізької міської ради закладом було придбано модульну систему ЛФК1 та 

нестандартне обладнання для проведення комплексів вправ з профілактики 

плоскостопості та корекції постави. 

Наявність відповідного обладнання та актуальність питання щодо покращення 

показників здоров'я дітей, профілактики плоскостопості, корекції постави зумовило 

педагогів на розроблення та впровадження в дію дидактичних навчально-практичних 

посібників, а саме: 

- Дидактичний навчально-практичний посібник «Рух заради здоров'я» 

(укладачі: вихователь-методист: Солов'ян Ю.Л., інструктор з фізичної культури: 

Сандецька А.А.) 

- Дидактичний навчально-практичний посібник «Здорова малеча – здорова 

нація» (укладачі: вихователь – методист Солов'ян Ю.Л., вихователь інклюзивної групи 

Дегтярьова Є.В.) 

Введення в практичну дію відповідних посібників було прийнято рішенням 

педагогічної ради (протокол №3 від 18.11.2021 року).  

Визначені завдання даних посібників охоплюють оздоровчу, освітню та виховну, 

розвивальну направленістю. Тобто не тільки формується правильна поставу у дітей 

дошкільного віку, але й відбувається навички взаємодії з однолітками під час виконання 

вправ, формуються базові життєво необхідні рухи.  

Новатикою посібника «Рух заради здоров'я» http://zdo100.pp.ua/wp-

content/uploads/2021/02/Dydaktychnyy-navchal-no-praktychnyy-posibnyk-Rukh-zarady-

zdorovia.pdf є розроблена цікава рухокартотека для дітей яка вміщує 16 комплексів, 

картки-інструкції, які спрямовують дітей робити вправи за правом власного вибору.  

Дітям надана можливість моделювати ігрові вправи з застосуванням модульної 

системи. Практична значимість посібника полягає в невід'ємній формуючий складовій 

щодо використання комплексів вправ, рухових завдань з дітьми з ООП, які мають 

різноманітні фізичні особливості. 

Завдяки розробленим посібникам фізкультурно-оздоровча робота в закладі 

відповідає достатньому рівню. 

http://zdo100.pp.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dydaktychnyy-navchal-no-praktychnyy-posibnyk-Rukh-zarady-zdorovia.pdf
http://zdo100.pp.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dydaktychnyy-navchal-no-praktychnyy-posibnyk-Rukh-zarady-zdorovia.pdf
http://zdo100.pp.ua/wp-content/uploads/2021/02/Dydaktychnyy-navchal-no-praktychnyy-posibnyk-Rukh-zarady-zdorovia.pdf
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За останні роки значно зросла кількість дітей, які страждають на плоскостопість, де 

в більшості випадків ця деформація стопи є набутою. На протязі навчального року 

педагогами та адміністрацією закладу було приділено особливу увагу 

здоров'язберігаючим технологіям. Адже показники відповідних медичних груп засвідчили 

наявності у 54% дітей ступеню плоскостопості (І-ІІІ), що відображає актуальність 

впровадження системної роботи щодо поліпшення та профілактики здоров'я вихованців. 

Плоскостопість негативно впливає не лише на опорно-рухову систему, а й на інші 

системи органів і стан організму в цілому. Тому наявність плоскостопості в дитини може 

віддзеркалювати загальний стан її здоров’я. Тому так важливо оволодіти методиками 

дослідження стопи дитини, та методами корекції і профілактики плоскостопості на стадії  

дошкільного віку. 

Практичні методики дослідження стопи детально висвітлено в дидактичному 

навчально-практичному посібнику «Здорова малеча – здорова нація» 

http://zdo100.pp.ua/wp-content/uploads/2021/02/Metodychno-praktychnyy-posibnyk-Zdorovi-

nizhky-zdorova-natsiia.pdf 

Метод подометричного індексу Фрідлянда, плантографії (форму стопи та ступінь 

плоскостопості визначають оглядом і за її відбитком а потім оцінюють за індексами 

Чижина). Також заклад оснащено сучасним плантографом, який також використовується в 

даному напрямку роботи. 

Протягом року педагоги закладу активно впроваджують профілактичні вправи та 

розроблені комплекси, які спрямовані на корекцію та профілактику певних ступенів 

плоскостопості. Результатом роботи стало значне покращення відсотка дітей з тим чи 

іншим ступенем плоскостопості. протягом травня місяця проводилось контрольне 

вимірювання стоп. 

Моніторинг охопив 60 дітей (інклюзивні групи четвертого, п'ятого та шостого 

року життя) який проводився вихователями використовуючи метод Чижина (відбиття 

стопи та обрахування відповідно індексу) станом на вересень місяць та у порівнянні з 

травнем місяцем засвідчив наступні результати. 

Ступінь плоскостопості Інклюзивна 

група 

молодшого 

дошкільного 

віку 

Чомусики 

(4-ий р.ж.)  

Інклюзивна 

група 

середнього 

дошкільного 

віку  

Розумнички 

(5-й р.ж.)  

Інклюзивна 

група 

 старшого 

дошкільного 

віку  

Чарівники 

(6-й р.ж.) 

Середній 

показник по 

ДНЗ 

В Т В Т В Т В Т 

«Нормальна стопа» 5д.  

25% 

5д. 

25% 

10 д 

66%   

11д 

74% 

11д 

44% 

15д 

60% 

26д 

43% 

31д 

53% 

«І ступінь» 1д 

5% 

2д 

10% 

3д. 

20% 

2д. 

13% 

5д 

20% 

7д 

27% 

9д 

15% 

11 

18% 

«ІІ ступінь» 3д 

15% 

3д. 

15% 

1д. 

7% 

2д. 

13% 

6д. 

24% 

3д. 

11% 

10 

17% 

8 

13% 

«ІІІ ступінь» 11д. 

55% 

10д. 

50% 

1д. 

7% 

 

- 

3д. 

12% 

 

- 

15 

25% 

10 

17% 

http://zdo100.pp.ua/wp-content/uploads/2021/02/Metodychno-praktychnyy-posibnyk-Zdorovi-nizhky-zdorova-natsiia.pdf
http://zdo100.pp.ua/wp-content/uploads/2021/02/Metodychno-praktychnyy-posibnyk-Zdorovi-nizhky-zdorova-natsiia.pdf
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Виходячи з вищезазначених показників, можемо сказати що порівняльні 

дослідження, які проводились на початку вересня та наприкінці травня засвідчують 

позитивну динаміку використання запропонованих вправ щодо профілактики та корекції 

плоскостопості.  

Збільшилась кількість дітей з нормальною формою стопи («Нормальна стопа») на 

10%, та дітей з І ступенем плоскостопості на 3%. Вагомим результатом роботи є 

зменшення кількості дітей  які мали  ІІІ та ІІ ступінь плоскостопості.  

Візуальне відстеження показників ступенів плоскостопості у дітей станом 

вересень – травень 2020-2021 н.р 

 

 Ефективною формою передачі знань і умінь, обміну досвідом навчання і 

виховання, центральною ланкою якої є демонстрація оригінальних методів освоєння 

певного змісту за активної ролі всіх учасників заняття є майстер-клас.  

 Протягом року педагоги закладу  Філічкіна Ю.О., та Сандецька А.А., виробляли 

індивідуальну (авторську) систему, що включала цілепокладання, проектування, 

використання послідовності ряду відомих дидактичних та виховних методик.  

 Результатом плідної роботи стало проведення майстер-класів наприкінці 

навчального року відповідно розроблених матеріалів. 

 Так, вчитель-логопед Філічкіна Ю.О., провела майстер-клас «Формуємо 

мовленнєву компетентність засобом театралізованої діяльності», який відбувся 12 травня 

2021 року. На майстер-класі було презентовано парціальну програму гуртка з розвитку 

українського мовлення засобами театралізованої діяльності «ТЕАТР КАЗОК» для дітей 

молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. 

 Педагог-тренер активізувала творчий потенціал вихователів, задіювала практичні 

методи навчання. Вихователі отримали невичерпний досвід щодо впровадження 

технології заснованої на розвитку українського мовлення засобами театралізованої 

діяльності. 

 Презентація дидактичного навчально-практичного посібника - «Рух заради 

здоров'я» відбулось на майстер-класі «Впровадження сучасних інноваційних підходів в 

системі фізичного виховання дошкільників шляхом використання модульної системи 

ЛФК 1» 

який відбувся 13 травня 2021 року. 

 Педагог-тренер Сандецька А.А. під час проведення майстер-класу висвітлила 

інноваційні підходи щодо впровадження здоров'язберігаючих технологій, використання 

комплексів завдань, які можна відпрацьовувати на модульній системі ЛФК 1. Також 

Анною Андріївною було представлено опис самої модульної системи, її складових. 
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 Акцентуючи увагу на новатиці посібника, педагог-тренер звернула увагу педагогів 

на розроблену цікаву рухокартотеку для дітей, яка вміщує 16 комплексів, картки-

інструкції, які спрямовують дітей робити вправи за правом власного вибору.  

 Практична частина майстер-класу відповідала високому рівню підготовленності 

автора посібника. Педагоги моделювали рухливі вправи, займались на модульній системі, 

яка завдяки своїй багатофункціональності залучала вихователів як в групи так надавала  

змогу виконувати вправи індивідуально. Педагоги отримали руховий досвід, який 

безпосередньо будуть впроваджувати з дітьми на заняттях з фізичної культури. 

 Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є 

готовність до інноваційної діяльності. Джерела готовності до інноваційної діяльності 

осягають проблематику особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної 

освіти, виховання й самовиховання. 

 Педагоги закладу активно впроваджують інноваційну діяльність. Педагогічні 

розробки, парціальні програми, освітні проекти, досвід роботи – весь цей педагогічний 

арсенал зумовлює та мотивує педагогів до професійного самовизначення та 

самовдосконалення. 

 Важливою умовою практичної реалізації розробленої інноватики, є те, що вона 

повинна вдосконалюватись, бути значимою не тільки в межах дитячого закладу.  

 Передовий педагогічний досвід роботи з проблемної теми: «Розвиток творчих 

здібностей дітей дошкільного віку засобам художньо-продуктивної діяльності» (автор 

Солов'ян Ю.Л.), цього року прийняв участь головної освітньої події в Україні – 

Дванадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти», яка відбудеться 26-28 травня 

2021 року, в Київському Палаці Спорту . 

 Педагоги закладу Дегтярьова Є.В., Філічкіна Ю.О., Сандецька А.А. взяли участь у 

Місткому марафоні «Сучасний педагог» за відповідними номінаціями. Інструктор з 

фізичної культури Сандецька А.А. перемогла в районному етапі, та перейшла на міський 

етап. 

 Презентоване портфоліо, яке відповідає сучасним критеріям та внутрішньому 

потенціалу педагога, розроблений майстер-класи, все це дає певні перспективи для 

перемоги. 

 Варто відзначити високі досягнення та професіоналізм вихователя інклюзивної 

групи Дегтярьової Є.В., яка повсяк час приймає участь у творчих конкурсах районного та 

міського етапів. В 2020-2021 н.р. педагог прийняла участь у фестивалі Технопарк, де 

посіла почесне ІІ місце.  

 Програма професійно-фахового та індивідуально-особистісного розвитку педагога 

включає в себе дві взаємопов'язані складові: самоосвітню діяльність та участь у 

методичній роботі. 

 Протягом року педагоги активно приймали активну участь в усіх організаційно-

масових, методичних заходах дошкільного закладу, а саме: коучингах, коучинг-сесіях, 

педагогічних радах; засіданнях круглого столу з питань вирішення актуальних проблем 

щодо організації освітнього процесу та середовища; колективних переглядах, засіданнях 

ініціативної групи. 

 Створена система взаємопов’язаних організаційно-методичних заходів та дій, 

спрямована на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога, на 

розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу:  
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 З метою озброєння педагогів теоретичними знаннями та практичними навичками з 

теми «Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції дошкільників, 

використовуючи технологію «Мнемотехніка» під час роботи з літературним жанром 

(казка), з залученням інтерактивних методів навчання та елементів театралізованої 

діяльності, в закладі відповідно річного плану роботи було організовано та проведено 

теоретичний та практичний коучинг-сесії, а саме: «Педагогічна студія театральної 

майстерності», де було окреслено специфіку впровадження елементів театралізованої 

діяльності у процесі роботи з формування комунікативно-мовленнєвої компетенції 

дошкільників, використовуючи технологію «Мнемотехніка». 

 В ході підготовки та проведення вищезазначеного заходу, педагогами груп було 

проведено колективні перегляди, представлення розроблених навчальних посібників щодо 

використання казок на заняттях з відповідною тематикою казок для усіх вікових періодів 

дошкільного дитинства; розроблених дидактичних матеріалів. 

 Проведення підсумкової педагогічної ради з зазначеної теми було присвячено 

перегляду відеороликів. Де педагоги мали змогу презентувати свою діяльність 

безпосередньо на заняттях з дітьми. 

 Також відбулось обговорення подальших перспектив використання технології 

«Мнемотехніка» під час роботи з літературним жанром (казка), використання елементів 

театральної діяльності. 

 Варто зазначити, що база закладу є тією фаховою перепусткою, яка не тільки 

формує професійні необхідні компетентності, фаховий розвиток, становлення особистості 

педагога, як новатора та генератора педагогічних ідей, а ще дає певний поштовх до 

самоствердження та рефлексії. 

 Відповідно річного плану роботи у 2021 навчальному році з метою визначення 

оптимальності використання психолого-педагогічних умов для організації освітнього 

процесу, аналізу набуття ключових компетентностей дітьми інклюзивної групи старого 

дошкільного віку «Чарівники» згідно комплексної освітньої програми «Дитина в 

дошкільні роки» було проведено комплексний контроль. 

 Було затверджено склад експертної комісії і напрямки питань для вивчення стану 

освітнього процесу, а також робоча програма комплексного вивчення стану освітнього 

процесу в інклюзивній групі старшого дошкільного віку №2. 

 Члени комісії відповідально поставились до своїх обов'язків. Педагогами було 

заповнено відповідні протоколи з певними висновкам та пропозиціями, узагальнено 

документи за підсумками проведення контролю. 

 Педагоги старшої групи представили свої наробки, розроблені дидактичні 

матеріали та створений банк методик інтерактивних ігор, які активно використовуються 

на заняттях, особливо дітьми з ООП. 

 Рівень знань дітей відповідає такому, як достатній. Вихованці показали відповідні 

знання та вміння. Набуті навички під час пізнавальної, рухової діяльності тощо. 

 Створення відповідного розвивального простору, яке сприяє всебічному розвитку 

дітей, формуванню їх ключових компетентностей висвітлило фахову майстерність та 

педагогічний професіоналізм педагогів групи.  

 Аналіз предметно-ігрового середовища показав, що воно має розвивальний вплив, 

спонукає дитину до активної пізнавальної діяльності, позитивно впливає на її емоційну 

сферу та загальний розвиток. Весь ігровий матеріал відповідає віковій періодизації, 
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програмним вимогам, санітарно-гігієнічним умовам, доступний для дітей. Комфортне 

планування «куточків» дає можливість дітям грати невеликими підгрупами, спілкуватися 

з педагогом та однолітками. 

 За підсумками проведеного контролю педагогам було надано рекомендації та 

висловлена подяка в усній формі. 

 Ефективне впровадження інклюзивної освіти неможливо без організації 

злагодженої  діяльності вихователя та асистента вихователя інклюзивних груп, 

визначення шляхів їх спільної співпраці та взаємодії, формування необхідних 

компетентностей для успішного професійного зростання, моделі співробітництва.  

 Опанування педагогами ефективними навичками взаємодії є запорукою успішної 

реалізації освітніх напрямків Базового компонента дошкільної освіти, всебічного розвитку 

дітей, в тому числі і дітей з ООП. 

 На наступний 2021-2022 навчальний рік в закладі планується запровадити систему 

спільного викладання, яке в свою чергу забезпечить рівноправність педагогів в навчанні.   

 Система спільного викладання сприятиме більш якісній організації освітнього 

процесу. Під час проведення занять будуть залучено одразу два педагоги у різноманітній 

групі дітей (в тому числі і дітей з ООП) в єдиному фізичному просторі. 

Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного 

віку у нашому закладі є різні види організованої діяльності. В ДНЗ «Гармонія» вихователі 

проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, 

комбіновані, інтегровані, підсумкові.  

Тривалість занять для дітей раннього віку (згідно Гранично допустимого 

навчального навантаження на дитину) – 10- 15 хвилин; 

- молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;  

- середнього дошкільного віку – 20 – 25 хвилин;  

- старшого дошкільного віку – 25 – 30 хвилин.  

З огляду на основні пріоритети дошкільної освіти в Україні та вимоги сучасності в 

ДНЗ освітній процес спрямований на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, 

який спрямовано на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти всіх дітей 

раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з ООП; на збагачення вихованих традицій 

українського суспільства сучасними досягненнями та прогресивними світовими 

тенденціями у сфері освіти.  

Він скеровує педагогів на цілісний підхід до формування дитячої особистості, 

відповідних компетентностей, підготовку її до органічного, безболісного входження до 

соціуму, природного і предметного довкілля через освоєння основних видів 

життєдіяльності, а також у напрямку забезпечення реальної наступності та безперервності 

між дошкільною та початковою ланками, інтеграції родинного і суспільного виховання.  

Відповідно інструктивно-методичних рекомендацій МОН «Щодо організації 

діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020-2021 

навчальному році» (від 30 липня 2020 р. № 1/9-411) реалізовуючи завдання діючих 

програм, зміст (інваріантної та варіативної) складової Базового компоненту дошкільної 

освіти, педагоги в своїй діяльності використовували різноманітні форми організації дітей: 

спеціально організовану навчальну діяльність (заняття, дослідницько-експериментальна 

діяльність, корекційні заняття, індивідуальна робота, спостереження, свята та розваги 

тощо), самостійну діяльність дітей (художню, рухову, ігрову, театралізовану тощо). 
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 Здійснюючи диференційований підхід, педагоги використовували достатню 

кількість дидактичного та стимулюючого матеріалу (картини, таблиці, розвивальні ігри, 

картки) у відповідності до Державних санітарних норм і правил. За результатами 

спостережень освітньо-виховного процесу слід відзначити, що у групах переважає суб’єкт 

– суб’єктне спілкування між дітьми та педагогами. Дітям пропонуються завдання, 

залучаються до діяльності, а не примушуються. Під час організації освітньо – виховного 

та корекційного процесу, педагогами створювались мотивація та ігровий сюжет, що 

сприяло прояву інтересу, зацікавленості та бажання дітей приймати участь в практичній 

діяльності, проявляти самостійність та ініціативність. Усі діти - різні, і пересвідчитися в 

цьому можна під час спостереження за самостійною діяльністю дошкільників. Хтось 

старанно будує башту з кубиків, інший малює свою родину, а ще кілька дітей захоплено 

грають м’ячем.  

Ключовим етапом моніторингу якості сформованих знань дітей в ДНЗ є виявлення 

найбільш сформованих компетентностей відповідно до Базового компоненту дошкільної 

освіти. На сьогоденні показником ефективності реалізації завдань БКДО є його 

наступність зі стандартами нової української школи (далі НУШ). Середній показник по 

ДНЗ під час проведення моніторингу щодо сформованих знань, умінь, навичок за 

освітніми напрямками показує що якість освітньо-виховної роботи педколективу з дітьми 

дошкільного віку складає 83% на кінець навчального року. Слід відзначити, що найвищі 

показники продемонстрували вихованці груп дітей середнього і старшого дошкільного 

віку, що свідчить про фахову майстерність педагогів дітей старших груп. Найвищий 

середній показник з формування компетентностей містять наступні освітні напрямки 

«Дитина у соціумі» (86%), «Гра дитини» що свідчить про улюблену діяльність дітей 

дошкільного віку (89%), «Дитина у світі мистецтва» (85%). 

Доцільністю вибору змісту, форм та методів корекційного відновлювального 

процесу, орієнтуванню його на індивідуальні потреби розвитку кожного вихованця 

визначаються показники результативності корекційно-відновлювальної роботи педагогів 

ДНЗ № 100. Результативність освітньо-виховної та корекційно-розвивальної роботи 

досягається завдяки пошуку та впровадженню сучасних методик та технологій, високому 

рівню професіоналізму педагогів та фахівців, доцільному регулюванні взаємодії всіх 

суб'єктів освітнього процесу. Результативною була робота педагогів дітей старшого 

дошкільного віку, впродовж року, зі стану звуковимови, відтворення слів різної складової 

структури. У дітей практично немає труднощів у називанні предметів, дій, ознак, якостей, 

добре знайомих їм з життєвого досвіду. Діти вже користуються всіма частинами мови, 

правильно вживають прості граматичні форми, намагаються будувати складнопідрядні та 

складносурядні речення. Вони можуть вільно розповідати про свою сім’ю, про себе, 

складають невеличкі розповіді. Визначення рівня засвоєння вихованцями змісту освіти за 

освітнім напрямком «Особистість дитини» передбачала вимірювання показників щодо 

формування позитивного образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її 

активної життєдіяльності; виховання в дитини позитивного ставлення до своєї 

зовнішності, формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно - 

гігієнічних, оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. Зміст освітнього 

напрямку  «Дитина у природному довкіллі» включає у себе формування у дітей 

дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-

ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля; 
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природничу освіченість щодо наявності уявлень дитини про живі організми і природне 

середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв’язки у природному 

довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і 

негативний вплив людської діяльності на стан природи. Оцінка рівня засвоєння 

вихованцями ДНЗ змісту освіти за освітнім напрямком «Дитина в соціумі», передбачала 

формування у дітей навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі 

людських взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим; долучатися до 

спільної діяльності з однолітками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для 

досягнення спільного результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та 

інтереси інших людей. 

Оцінювання за освітнім напрямком «Дитина у світі мистецтва» ґрунтувалось на 

засадах формування почуття краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту 

предметного світу та світу мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування 

елементарних трудових, технологічних та художньо-продуктивних навичок, 

самостійності, культури та безпеки праці. Вимірювання результатів діяльності за освітнім 

напрямком «Дитина в сенсорно-пізнавальному світі» визначалось у рівні сформованості 

доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, які відображають ознаки, 

властивості та відношення предметів і об’єктів довколишнього світу; спрямованих на 

інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування у дітей пошуково-дослідницьких умінь, 

елементарних математичних уявлень, цілісної картини світу, компетентної поведінки в 

різних життєвих ситуаціях. Оцінювання результатів діяльності за освітнім напрямком 

«Мовлення дитини» передбачала засвоєння дитиною культури мовлення та спілкування, 

елементарних правил користування мовою у різних життєвих ситуаціях; залучення дітей 

до оволодіння українською мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими 

дітьми і дорослими, виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови. 

Освітній напрямок «Гра дитини» визначала формування у дітей умінь і навичок, які 

направлені на розвиток творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості 

в ігровій діяльності та формування у вихованців стійкого інтересу до пізнання довкілля й 

реалізації себе в ньому. Узагальнені показники засвоєння знань дітьми дошкільного віку 

Узагальнені показники засвідчують позитивну динаміку збільшення відсотка засвоєння 

програмового матеріалу за усіма освітніми напрямками базового компонента дошкільної 

освіти. Показники виконання програми: Вересень – 69%; Травень – 83%. > 14% 

Узагальнені показники моніторингових досліджень 

(вікові інклюзивні групи: молодший дошкільний вік; старший дошкільний вік) % 

Освітні напрями Інклюзивна 

група 

молодшого 

дошкільного 

віку Чомусики 

(4-ий р.ж.)  

Інклюзивна 

група 

середнього 

дошкільного 

віку  

Розумнички 

(5-й р.ж.)  

Інклюзивна 

група 

 старшого 

дошкільного 

віку  

Чарівники 

(6-й р.ж.) 

Середній 

показник 

по ДНЗ 

В Т В Т В Т В Т 

«Особистість дитини» 70  60 67  84 82  89 73 78 

«Дитина в соціумі» 54 80 67 90 82 89 67 86 

«Гра дитини» 76 90 70 86 90 92 78 89 
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«Мовлення дитини» 53 90 66 70 66 78 61 79 

«Дитина в сенсорно – 

пізнав.  просторі» 

76 85 74 84 74 85 75 81 

«Дитина у світі мистецтва» 57 83 63 86 73 87 64 85 

«Дитина в природному 

довкіллі» 

67 80 58 85 80 87 68 84 

Рівень виконання програми  64 67 66 75 78 83 69 83 

Параметри оцінки якості освітнього процесу ( в %): 

 -  нижче 50% - рівень освітнього процесу (низький, критичний) 

-  50-65% - нижче середнього рівня;  

-  65-75% - середній рівень; 

-  75-80%  - достатній, задовільний; 

Візуальне відстеження показників моніторингових досліджень станом вересень – 

травень  

Моніторингові дослідження дітей раннього віку, також вказують на позитивний 

зріст динаміки протягом 2020-2021 н.р. у порівнянні листопад – травень. Діти здебільшого 

на достатньому рівні засвоїли базові навички щодо самообслуговування, сенсорного 

розвитку, мовленнєвого розвитку тощо.  

 Діагностичне обстеження проводилось відповідно до розробленого 

інструментарію: кольорограма за такими розділами: «Мовленнєвий розвиток», 

«Художньо-естетичний розвиток»; «Фізичний розвиток», «Сенсорно-пізнавальний 

розвиток», «Побутові навички», «Пізнавальна діяльність». 

Узагальнені показники моніторингових досліджень 

(вікова група: ранній вік %) 

Лінії розвитку Листопад           Травень 

«Фізичний розвиток» 59  83 

«Сенсорно-пізнавальний розвиток» 56 76 

«Мовленнєвий розвиток» 45 75 

«Художньо-естетичний розвиток» 49 76 
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«Побутові навички» 50 86 

«Пізнавальна діяльність» 55 85 

Рівень виконання програми 52 80 

 

Наразі здійснений моніторинг свідчить про показник, який відповідає як – 

достатній, задовільний. Відповідні розділи програми сформовано в повній мірі, що 

свідчить про якісне забезпечення якості освітнього процесу в групі раннього віку.  

Всього було обстежено 57 дітей з різновікових груп.  

Фізкультурно-оздоровча робота в закладі є актуальною. На заняттях з фізичної 

культури діти закріпляють базові рухові навички, вдосконалюють свій руховий досвід. 

Відповідні узагальнені показники свідчать про системну роботу з розвитку фізичного 

потенціалу у дітей, та висвітлено у таблиці. 

 

Показни 

ки 

програмових 

вимог 

Інклюзивна 

група 

молодшого 

дошкільного 

віку (4-ий р.ж.) 

Чомусики 

Інклюзивна група 

середнього 

дошкільного віку 

(5-й р.ж.)  

Розумнички 

Інклюзивна група 

старшого 

дошкільного віку 

(6-й р.ж.)  

Чарівники 

Середній 

показник по 

ДНЗ 

В Т В Т В Т В Т 

Біг 33 71 44 77 75 82 50 77 

Метання 

правою, рукою 

 

36 

 

46 

 

47 

 

55 

 

50 

 

57 

 

44 

 

53 

Мет. лів., рук 30 39 36 48 30 54 32 47 

Стрибок з місця 50 63 71  85 91 87 71 78 

Підйом тул. в 

пол. лежачі 

- - - - 82 85 82 85 

Сила м'язів спин - - - - 83 86 83 86 

Берпі   62 73 73 79 67 76 

Гнучкість     52 65 52 65 

Рівень виконання 

програми  

37 55 52 68 67 74 60 71 

Показники рівня засвоєння програми відповідають 71%, що на 11 %  збільшено від 

показника станом на вересень 2020 року. Наразі показник є таким, як середній. 

 В наступному навчальному 2021-2022 році планується продовження роботи щодо 

використання інноваційних форм фізичної рухової активності, які будуть спрямовані на 

розвиток рухового інтелекту, навичок особистісного фізичного розвитку, використання 

ігрових рухових завдань, які в свою чергу покращать показники моніторингових 

досліджень з фізичного розвитку. 

 Реалізуючи освітній напрямок БКДО «Дитина у світі мистецтва», протягом року в 

закладі проходили музичні заняття, де формувались уявлення про вокальну та 

інструментальну музику, основні музичні жанри (пісня, марш, танець); розвивались 

навички оволодіння елементарною технікою виконання хороводів, танців, музичних ігор, 

рухів.  
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Узагальнені показники моніторингових досліджень 

Музичне виховання % 

Розділи Група 

раннього 

віку 

Щебетунчик

и 

(3-йр.ж.) 

Інклюзивна 

група 

молодшого 

дошкільного 

віку (4-ий 

р.ж.) 

Чомусики 

Інклюзивна 

група 

середнього 

дошкільного 

віку (5-й р.ж.)  

Розумнички 

Інклюзивна 

група 

старшого 

дошкільного 

вік) 

(6.-й р.ж.) 

Чарівники 
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Станом на травень показники засвоєння програми відповідають 77%, що складає 

рівень, як достатній, задовільний. 

В питаннях наступності дошкільної та початкової ланки, (лист МОН України від 

19.04.2018 №1/9 - 249 ), було забезпечено підвищення рівня професійної компетенції 

педагогів та надано оцінку результативності педагогічного процесу в цілому.  

Сумісно з педагогічним колективом ЗНВК № 68, було розроблено план заходів та 

укладена угода про співпрацю. Але з причини роботи закладів в умовах карантину було 

здебільшого організовано віртуальну екскурсію по класам початкової школи 

«Стежинками першокласників», задля ознайомлення майбутніх першокласників з 

перспективою подальшого навчання . 

Організація освітнього процесу на принципах наступності та перспективності 

забезпечить всебічний гармонійний розвиток самодостатньої, ініціативної, компетентної 

особистості на перших суміжних ланках системи безперервної освіти впродовж життя. 

 Забезпечення якості інклюзивної освіти для дітей з ООП 

Якісна дошкільна освіта є синонімом інклюзивної освіти — освіти, яка передбачає 

участь в освітньому процесі усіх дітей і створює для цього відповідні можливості. Наш 

заклад дошкільної освіти базується на демократичних цінностях та повазі до основних 

прав людини і створює умови для максимальної участі в освітньому процесі усіх дітей, у 

тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.  

Досвід перебування дітей з ООП у ДНЗ - наголос на соціально-емоційному 

розвитку, дають можливість дітям навчатися емпатії, рівності, толерантності, 

багатоманітності, набувати знань щодо своїх прав. 

Наразі є велика потреба розвивати інклюзивну освіту на рівні ДНЗ, бо ранній і 

дошкільний вік є важливим для розвитку усіх дітей, а для дітей з особливими освітніми 
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потребами цей період має особливе значення. Саме тому метою закладу є включення дітей 

з ООП в освітній процес, розуміння особливостей розвитку дітей та врахування їхніх 

особливих потреб та потенційних можливостей розвитку в освітньо - виховній роботі. 

Особливості дітей із порушеннями психофізичного розвитку неможливо нівелювати, тому 

потрібно змінювати організацію освітнього процесу в групі, адаптувати та модифікувати 

освітній простір задля вирішення завдань соціалізації та інтеграції дітей з ООП в 

суспільство в умовах закладу. 

Впродовж 2020 – 2021 н.р. на інклюзивній освіті виховувалось 9 дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Корекційно - розвиткова робота з дітьми з ООП здійснюється відповідно 

наступних програм та методичних посібників: 

- Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. Навчально-

методичний посібник. Дробіт Л.Р., Качмарик Х.В., Острозька К.О. (Лист ІМЗО від 

21.12.2017 № 21.1/12- Г-853).  

- Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 

до 7 років «Віконечко». Сак Т.В., Прохоренко Л.І., Соколова Г.Б., Дмітрієва М.В.,Бабяк 

О.О., Баташева Н.І., Недозім І.В.(наказ МОН від 24.07. 2018 №802 ); 

-  Навчально-методичний посібник: Корекційна робота з розвитку мовлення дітей 

середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення. Трофименко Л.І. 

(Наказ МОН від 29.04.2016 №476); 

-  Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного недорозвитку 

мовлення у дошкільників. Навчально-методичний посібник. Рібцун Ю.В.(Лист ІМЗО від 

21.12.2017 № 21.1/12 – Г-837); 

З метою всебічного вивчення особистості дитини з ООП, організації ефективної 

допомоги і психолого - педагогічної підтримки, відстеження динаміки її індивідуального 

шляху розвитку, створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє 

середовище, протягом 2020-2021н.р. проводилась певна робота членів КС дітей з ООП. 

Відповідно положення про команду психолого-педагогічного супроводу на початок 

2020 - 2021 року було створено команду супроводу з залученням відповідних фахівців, а 

саме: 

- директор: Канцедал Н.В., 

- вихователь-методист, Солов'ян Ю.Л.; 

- корекційні педагоги: вчитель-логопед Філічкіна Ю.О.,  

- практичний психолог: Солов'ян Ю.Л. 

- асистенти вихователів: Сандецька А.А.; Сахнюк Г.О.   

- педагоги інклюзивних груп: Ракус М.А., Гьогчян А.С., Дегтярьова Є.В., Харченко 

О.В., Кравченко Д.Г. 

Створена команда психолог-педагогічного супроводу відіграє провідну роль у 

повноцінному й усебічному включенні, оскільки саме вона виступає монолітним 

механізмом із синхронним використанням методичного інструментарію інноваційної 

технології інклюзивної освіти.  

Професіоналізм та ентузіазм працівників, уміння працювати в команді, втілювати 

перспективні педагогічні ідеї та досвід, опановувати інноваційні технології – це 

сформовані компетентності нашої команди. 

Системність роботи фахівців команди супроводу забезпечували обов’язкову 
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корекційну складову освітньо - виховного процесу шляхом виділення необхідних 

корекційних годин за освітніми потребами кожної дітей: організували заняття з розвитку 

соціально-побутового орієнтування, логопедичні заняття. 

Під час роботи КС було визначено напрямки психолого - педагогічних  та 

корекційно – розвиткових послуг. Розроблення індивідуальної програми розвитку; 

моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку для кожної дитини з (ООП) з 

метою коригування та визначення динаміки розвитку. 

 Керівником КС є вчитель - логопед Філічкіна Ю.О. Протягом 2020-2021 н.р. нею 

надавалась професійна допомога педагогам закладу та батькам у вирішенні актуальних 

завдань розвитку, навчання та виховання, соціалізації дітей з ООП.  

 Протягом року проводиться відповідна робота з активного впровадження 

технології  «Візуалізація – альтернативний метод комунікації». Практичні наробки та 

візуалізаційні матеріали, які використовуються не тільки для дітей з ООП, а й для дітей 

нормотипового розвитку, що мають труднощі з адаптацією та засвоєнні учбового 

матеріалу постійно оновлюються. 

Запорукою успішної соціалізації дитини з ООП та безбар'єрного входження її в 

освітнє середовище є ретельна підготовча робота педагогів, які заздалегідь пристосовують 

середовище групи до приходу такої дитини. 

Освітнє середовище має сприяти успіху усіх дітей, незалежно від їхніх 

індивідуальних особливостей. Середовище кожної групи де здобувають освіту діти з ООП 

забезпечують можливості з різними стилями навчання, життєвим досвідом, культурою, 

мовою спілкування, уподобаннями тощо.  

Відповідне середовище має величезний вплив на когнітивний, соціальний, 

емоційний і фізичний розвиток дітей. Створене в закладі фізично і психологічно безпечне 

і стимулююче середовище сприяє розвитку дітей, взаємодії між дітьми та дітьми і 

дорослими 

 Постійне відстеження показників засвоєння знань, умінь та навичок відповідно 

визначеним завданням та цілям додатка 2а ІПР кожної дитини з ООП, надало змогу 

досягти певних результатів в роботі КС. Узагальнені дані висвітлено в таблиці. 

Моніторингом було охоплено 8 дітей. Одна дитина вступила до садочку у березні місяці, 

тому не була охоплена моніторингом. 

  Вересень Травень  

1. «Особистість дитини» Н.р.- 6д. (75%) 

С.р.2 д.(25%) 

Н.р. -1д (13%) 

С.р.-5 д.(62%) 

Д.Р.- 2 д.(25%) 

Н.р. < 13% 

С.р. >37% 

Д.Р. >25% 

2. «Дитина в соціумі» Н.р.- 7д. (87%) 

С.р.1 д.(13%) 

Н.р. -2д (25%) 

С.р.-5 д.(62%) 

Д.Р.- 1 д.(13%) 

Н.р. < 62% 

С.р. >49% 

Д.Р. >13% 

3. «Гра дитини» Н.р.- 7д. (87%) 

С.р.1 д.(13%) 

Н.р. -3д (38%) 

С.р.-3 д.(38%) 

Д.Р.- 2 д.(24%) 

Н.р. < 49% 

С.р. >25% 

Д.Р. >24% 

4. «Мовлення дитини» Н.р.- 5д. (62%) 

С.р.3 д.(38%) 

Н.р. -3д (38%) 

С.р.-5 д.(62%) 

 

Н.р. < 24% 

С.р. >24% 

 

5. «Дитина в сенсорно – 

пізнав.  просторі» 

Н.р.- 5д. (62%) 

С.р.3 д.(38%) 

Н.р. -2д (25%) 

С.р.-4 д.(50%) 

Д.Р.- 2.(25%) 

Н.р. < 37% 

С.р. >12% 

Д.Р. >25% 
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6. «Дитина у світі 

мистецтва» 

Н.р.- 6д. (75%) 

С.р.2 д.(25%) 

Н.р. -1д (13%) 

С.р.-6 д.(75%) 

Д.Р.- 1д.(12%) 

Н.р. < 62% 

С.р. >50% 

Д.Р. >12% 

7. «Дитина в природному 

довкіллі» 

Н.р.- 6д. (75%) 

С.р.2 д.(25%) 

Н.р. -2д (25%) 

С.р.-4 д.(50%) 

Д.Р.- 2д.(25%) 

Н.р. < 50% 

С.р. >25% 

Д.Р. >25% 

Виходячи з вищезазначених показників маємо визнати, що простежується певна 

динаміка засвоєння програмових вимог у більшості дітей з ООП. Середній та достатній 

рівень знань здебільшого простежується у дітей старшої інклюзивної групи. На низькому 

рівні залишились вихованці середньої та молодшої інклюзивних груп. Це зумовлено 

певними особливостями дітей з ООП. 

Під час роботи команди фахівців індивідуального супроводу дитини проводилась 

тісна співпраця з батьками дітей, які знаходяться на інклюзивному навчанні. Фахівцями 

проводились тематичні бесіди; вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи, що 

сприяло формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час 

обговорення питань, що виникали унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому 

колективі.  

 Акцентуючи увагу на якості впровадження відповідної корекційно-розвиткової 

роботи та витягу комплексної психолого-педагогічної оцінки дитини з ООП, наданої 

Інклюзивно-ресурсним центром територіального відділу освіти Шевченківського району, 

Постанові Кабінету Міністрів України (від 27.02.2019р.№129), «Деякі питання 

використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами у 2019 році», система якості надання 

відповідних послуг вузькими фахівцями ДНЗ була організована на високому рівні.  

 Так, організація та виділення субвенційних коштів сприяла проведенню 

корекційно-розвиткової роботи наступних вузьких фахівців: 

- інструктор з лікувальної фізичної культури; 

- вчитель-дефектолог; 

- практичний психолог. 

Відповідні послуги надавались безпосередньо педагогами ДНЗ, які мають додаткову 

корекційну освіту. 

Корекційно - розвиткові заняття сприяли системному командному підходу щодо 

досягнення певних показників відповідно індивідуальному маршруту дитини з ООП. 

Гурткова робота 

На виконання варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти в ДНЗ  

№ 100 «Гармонія» впродовж 2020-2021 н.р. працювали гуртки, де діти мали змогу 

додатково отримати пізнавальні навички, які не є обов'язковою умовою знань умінь та 

навичок дитини дошкільного віку. Гуртки є додатковою організаційною формою 

освітнього процесу у закладі.  

Особливості гурткової роботи - цілеспрямоване використання вільного часу для 

повноцінного розвитку потенційних можливостей дитини, свобода вибору профільного 

спрямування, напрямів діяльності та освітньої програми, творчий характер освітнього 

процесу, який здійснюють на основі додаткових освітніх програм співпраця, 

співтворчість, індивідуальний підхід у взаєминах дитини, педагога та батьків. 
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Саме тому, з метою виявлення, підтримки та розвитку обдарованості, природних 

нахилів та здібностей дітей дошкільного віку, з жовтня 2020 року було організовано та 

впроваджено роботу гуртків за наступним профільним спрямуванням: 

Художньо-естетичне:  

1. Гурток з розвитку кулінарно-творчих здібностей «Печенюшка» 

2. Гурток з розвитку творчих здібностей «Творча майстерня»  

3. Комунікативно-мовленнєве: Гурток «Happy, English!» 

Зміст діяльності гуртків базується відповідно розроблених програм та навчально-

методичного комплексу, а саме: 

Гурток з розвитку творчих здібностей дошкільників «Творча майстерня» - 

Парціальна програма гуртка з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 

«Творча майстерня» (укладачі: директор: Канцедал Н.В., вихователь-методист: Солов'ян 

Ю.Л./ погоджено: протокол №2 від 06.11.2018р; схвалено: НМР КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

протокол № 1 від 24.01.2019 р., затверджено від 07.02.2019 наказ № 76). 

 Гурток з розвитку кулінарно-творчих здібностей дошкільників «Печенюшка» - 

Парціальна програма гуртка з розвитку кулінарно-творчих здібностей «Дитяча пекарня» 

(укладачі: директор: Канцедал Н.В., вихователь-методист: Солов'ян Ю.Л./ погоджено: 

протокол №2 від 06.11.2018р; схвалено: НМР КЗ «ЗОІППО» ЗОР, протокол № 8 від 

20.12.2018 р., затверджено від 07.02.2019 наказ № 76).  

Варто зазначити що нагальним питанням сьогодення є оптимізація роботи щодо 

оволодіння українською мовою як державною, вільного спілкування українською мовою 

вихованцями. Саме тому в закладі було створено відповідне україномовне середовище, з 

метою залучення дітей до використання української мови як державної засобами 

українських народних казок. 

Підґрунтям задля реалізації відповідного напрямку роботи стало розробка 

парціальної програми гуртка з розвитку українського мовлення засобами театралізованої 

діяльності «Театр казок» для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку. 

(Укладачі:  Канцедал Н.В. – директор ЗДО № 100;Філічкіна Ю.О. – вчитель - логопед ДНЗ 

№ 100. Рецензент: Шульга Л.М., к.п.н., доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» 

ЗОР (погоджено протокол пед..ради №2 від 30.09.2020р.; затверджено наказ Департаменту 

освіти  і науки Запорізької облдержадміністрації  наказ від 15.10.2020 №400) 

Дана програма є реалізацією інваріантної складової Базового компоненту 

дошкільної освіти з освітніх напрямків «Дитина у світі мистецтва», «Мовлення дитини», 

та направлена на всебічний розвиток дитини, розвиток творчого потенціалу, креативності, 

формування мовленнєвої компетенції у дошкільників, створення умов для повноцінного 

оволодіння та  спілкування дітей з однолітками та дорослими українською мовою 

засобами театралізованої ігрової діяльності. 

Значущість та актуальність парціальної програми окреслила подальшу роботу 

закладу з відповідних освітніх напрямків та впровадження гуртка  «Казкарик» на 

безоплатній основі, який охопив навчанням 17 вихованців. 

Відповідно до укладеного договору між батькам вихованців та ДНЗ, платні 

послуги, а також гурток «Казкарик», який засновано на безоплатній основі надавались з 

01.10.2020 року до 27.05.2021 року.  
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Керівники гуртків, це творчі, креативні та сучасні педагоги, які надають змогу 

дітям проявити свій творчий потенціал, здобути певні навички в ігровій невимушеній 

обстановці. 

Керівник гуртка з розвитку творчих здібностей «Творча майстерня» Дегтярьова 

Є.В. активно реалізовує свій творчий потенціал. Набуті навички підопічних висвітлені у 

творчих роботах міських та обласних конкурсів, а саме:  

- міський творчий конкурс «Калейдоскоп емоцій» в номінації «Малюнок». 

Творчі роботи відображали  красу та різноманіття ландшафтів нашої країни, її природи; 

- міський конкурс з образотворчого мистецтва для дітей дошкільного віку 

«Місто-Сад», який організовано за підтримки Партії Зелених України; 

- ДНСС – очима дітей, конкурс дитячого малюнка на протипожежну 

тематику. 

Імідж дитячого закладу постійно підтримується інноваційною діяльністю, якісною і 

результативною роботою педагогів закладу. Так у лютому 2021 року наш заклад прийняв 

участь у програмі ТОП-10 з висвітленням роботи організації гуртка «Казкарик». Діти в 

повній мірі реалізували свій мовленнєвий та творчий потенціал під час драматизації 

казки «Рукавичка». 

З жовтня 2020 року по лютий 2021 року роботу гуртка активно впроваджувала 

вихователь Півторацька В.Р., але з причини звільнення з березня місяця керівником 

гуртка було призначено вчителя-логопеда Філічкіну Ю.О., яка є автором парціальної 

програми. 

Успішна соціалізація дітей з ООП та набуття значущих елементарних навичок 

постає надзвичайно гостро. Адже річ не лише в тому, що дитині необхідне відчуття 

комфорту у соціальному середовищі, вона також повинна віднайти своє місце в ньому, з 

тим, щоб мати можливість повністю розкрити власні можливості, а також бути корисною 

іншим. 

Позитивна динаміка з процесу соціалізації дітей з ООП та набуття необхідних 

навичок простежується під час відвідування всіх гуртків. 

 

Узагальнена інформація щодо відвідування дітьми гуртків 

в закладі дошкільної освіти (ясел-садка) №100 

за 2020-2021 н.р. 

№з/ч Назва гуртка Кількість відвідувачів, відсоток 

  5р.ж % 6р.ж % Всього % 

1 «Happy, English!» 15 17% 11 12% 26 29% 

2 «Печенюшка» 14 16% 1 1% 15 17% 

3 «Творча майстерня» 17 19% 9 10% 26 29% 

4 «Казкарик» 6 7% 11 12% 17 19% 

 

Проаналізувавши певні показники зазначимо, що платні додаткові освітні послуги 

відвідувало 67 вихованців, що складає 74% від  

загальної кількості. 

Гурток «Казкарик» який введено на безоплатній основі відвідувало 17 вихованців, 

що складає 19% від загальної кількості. 
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Наприкінці травня 2021 року керівники гуртків «Печенюшка», «Творча 

майстерня», «Happy, English!» узагальнили діагностичні показники, що відображені в 

візуальній діаграмі. 

 

Відповідний моніторинг гурткової роботи здійснювався по розробленим критеріям 

та показникам за певними розділами парціальних програм. Діти підвищили свої вміння та 

навички, засвоїли певний досвід роботи з тістом та нетрадиційними матеріалами під час 

продуктивної діяльності. 

Важливим напрямком роботи в наступному році є розроблення відповідних 

показників та критеріїв для використання під час моніторингу з набутих знань, навичок 

під час відвідування гуртка «Казкарик». 

Робота психологічної служби 

Протягом 2020-2021 н. р. в закладі на достатньому рівні працювала психологічна 

служба, мета якої полягала у збільшенні ефективності освітньо-виховного процесу, 

своєчасному виявленні труднощів, проблем та умов індивідуального розвитку 

особистості, корекції міжособистісних стосунків усіх учасників педагогічного процесу, 

профілактиці відхилень в індивідуальному розвитку та поведінці, психологічного 

супроводу дітей з ООП, виявлення творчих здібностей дитини, подолання кризових 

ситуацій. 

Корекційно – відновлювальна та розвивальна робота психолога з дітьми мала на 

меті активну участь і вплив психолога на процес розвитку особистості; полегшення 

адаптаційного процесу новоприбулих дітей; розвиток психічних процесів та корекція 

розладів поведінки у дітей з ООП; розвиток навичок спілкування, подолання страхів, 

корекція поведінки; створення психологічно сприятливої атмосфери в групі.  

Діагностична робота з визначення психічного розвитку здійснювалась упродовж  

всього навчального року, що надалі дозволило провести порівняльний аналіз і відстежити 

ефективність педагогічної і психологічної діяльності. Проведення консультацій для 

педагогів сприяло підвищенню рівня педагогічної культури і задоволенню потреб і 

запитів батьківського контингенту. Психолого-педагогічна корекція, здійснювана 

психологічною службою, дала можливість відстежити динамічні характеристики 

різноманітних психологічних проблем груп дітей і нівелювати їх надалі.  

Важливим аспектом готовності дитини до вступу у школу є соціальна, 

інтелектуальна та фізична готовність .З цією метою наприкінці травня  було здійснено 

обстеження практичного психолога , яке охопило 22 дитини старшого дошкільного віку. 

Моніторинг визначався 4-ма компонентами та визначеними методиками: 
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І компонент: фізична зрілість (медична група здоров'я, філіппінський тест) 

ІІ компонент: інтелектуальна готовність (коректурна проба) 

ІІІ компонент: емоційно-вольова готовність (графічний диктант) 

ІV компонент: особистісна готовність: (соціальна компетентність (експертна оцінка 

соціального профілю дитини). 

 Перший компонент полягав у визначенні фізіологічної зрілості майбутніх 

першокласників. Показники фізичної зрілості які полягали в проведенні діагностування за 

філіппінським тестом та аналізом медичної групи здоров'я засвідчують наступне: більша 

частина дітей має високий та достатній рівень, отже за фізіологічними показниками та 

показниками медичної групи здоров'я зрілість скелету сформовано в повній мірі. Низький 

рівень відсутній взагалі. 

 Важливим компонентом сформованості психічних процесів дітей старшого 

дошкільного віку та інтелектуальної готовності є увага. Задля виявлення швидкості 

розподілу і переключення уваги у дітей, її обсягу і стійкості була використана коректурна 

проба.  

 Результатом є відповідні позитивні показники, які простежується у більшості дітей. 

Діти можуть розподіляти та переключати увагу, зосереджуватись на відповідному завдані. 

Також мають певний досвід користування коректурними таблицями. 

 Вольова готовність майбутніх дошкільнят перевірялась за допомогою тесту 

«Графічний диктант». Мета цього тесту визначити рівень розвитку здатності довільно 

керувати своїми діями за покроковою інструкцією дорослого, самостійності дій. Під час 

проведення тесту з'ясовано, що певний відсоток дітей при виконанні завдання не вміють 

орієнтуватися на виконання вимог психолога за словесною інструкцією, не орієнтуються 

на аркуші, просторові уявлення на низькому рівні. Але поряд з цим у більшості дітей 

наявні сформовані показники емоційно-вольової зрілості старших дошкільнят.   

 Під час проведення моніторингу задля визначення рівня соціальної поведінкової 

компетентності і комунікативних навичок як показників соціальної зрілості дитини 

дошкільного віку було використано методику «Профіль соціального розвитку дитини». 

Дана методика виступала експертною оцінкою дитини вихователями та була  побудована 

за принципом семантичного диференціалу.  

 З визначених показників маємо зазначити, що більшість дітей легко вступає в 

контакт з дорослими та однолітками; добре себе відчувають у великій групі однолітків. 

Але попри це є певна наявність відсотка дітей які  не вміють вирішувати конфлікти з 

однолітками, з небажанням діють під керівництвом дорослого. 

 Узагальнені дані висвітлено в кольоровій діаграмі, що візуально засвідчують 

високий - достатній рівень шкільної зрілості дітей групи «Чарівники» до навчання в 

школі. Педагогам та батькам надано відповідні рекомендації щодо підтримки активної 

позиції вмотивування до шкільного навчання, закріплення набутих навичок в ігровій 

формі на розвиток пам'яті, уяви, мислення.   

Узагальнені показники динаміки рівня психологічної готовності  

дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання згідно БКДО 
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Результати опитування дітей, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і 

контрольних занять, режимних моментів, огляди – конкурси виставок посібників до 

педрад свідчать, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які 

використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і 

виховання розумних, всебічно розвинутих дітей. Вихователі в своїй роботі 

використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати 

колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників, 

використовуючи елементи дистанційного навчання. 

На виконання статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000р. № 646 «Про затвердження 

інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», на виконання п.2 наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22.12.2010 № 1175 «Про охоплення навчанням дітей і підлітків 

шкільного віку», «Про організацію обліку дітей дошкільного віку» (лист МОН України № 

1/9 – 263 від 07.05.2007 р.), з метою забезпечення організації та проведення обліку дітей 

дошкільного віку, дотримання конституційних вимог щодо охоплення їх навчанням в 

дошкільних закладах освіти, створення належних умов для здобуття громадянами 

дошкільної освіти у ДНЗ № 100, в серпні 2020 року, створена робоча група для організації 

обліку дітей від народження до шести років, які територіально мешкають із ДНЗ № 100.  

Протягом 2020-2021 року в ДНЗ № 100 «Гармонія», відповідно встановленого 

графіка, двічі на тиждень працює консультативний центр «Діалог», метою якого є надання 

безоплатної консультативної допомоги з питань соціалізації дітей дошкільного віку, дітей 

з особливими освітніми потребами, дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах сім’ї.  

Графік роботи центру забезпечує доступ батьків та їх дітей з особливими освітніми 

потребами, дітей з інвалідністю, які виховуються в умовах сім’ї, до будівлі та території 

закладу. 

Діюча система роботи консультативного центру забезпечує надання допомоги як 

консультативного так і практичного характеру. Протягом навчального 2020-2021 року 

зафіксовано 25 звернень з боку батьків вихованців з різної тематики до  фахівців 

психологічної служби закладу, педагогів та вузьких фахівців, в тому числі до вчителя-

логопеда, інструктора з фізичної культури.  

Питання звернень  враховувала наступні теми: 
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Консультування та надання відповідних рекомендацій вихователями вікових груп: 

- проблеми поведінки та взаємодії – 2 звернень; 

- адаптація дітей раннього віку – 2 звернення; 

 Консультування та надання відповідних рекомендацій практичним психологом 

закладу: 

- проблеми розвитку емоційно-вольової сфери – 3 звернення; 

- питання розлучення батьків яке зумовило тривожність та замкнутість дитини – 

2 звернення; 

- внутрішні страхи – 3 звернення; 

- особливості розвитку дитини відповідно віку – 2 звернення; 

- проблеми пов'язані з вихованням дітей – 3 звернення; 

- формування толерантного відношення до дітей з особливими освітніми 

потребами – 1 звернення; 

Консультування та надання відповідних рекомендацій вчителем - логопедом: 

- стан розвитку мовлення дітей дошкільного віку – 4 звернення; 

- стан звуковимови  - 2 звернення; 

- корекція поведінки в соціумі – 1 звернення. 

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого ознайомлення з 

роботою дитячого закладу впродовж 2020-2021 н.р. було проведені віртуальні Дні 

відкритих дверей для батьків наших вихованців та батьків мікрорайону. Хоча на відстані, 

але  батькам була надана можливість переглянути організацію життєдіяльності дітей, 

заняття, виставки дитячих та колективних з вихователями робіт, оглянути предметно – 

ігрове середовище групових кімнат. 

 Для заохочення дітей, які не відвідують дошкільні заклади, працює служба 

«Телефон довіри», де батьки майбутніх першокласників мають змогу звернутися до будь 

яких фахівців та отримати кваліфіковану допомогу. Але впродовж 2020 – 2021 

навчального року таких звернень до ДНЗ № 100 не було.  

Організація харчування. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою 

зміцнення здоров’я дітей. Питання організації харчування дітей у дошкільному закладі 

було і залишається одним із актуальних. Раціональний режим харчування, збалансованість 

раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого організму до 

захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут виховуються. 

Організація харчування дітей в ДНЗ № 100 здійснюється відповідно до п.35 Закону 

України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, 

затвердженим постановою КМУ від 12.03.2003 №305, постановою КМУ від 26.08.2002 

№1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженим наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, 

Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та 

МОЗ України від 17.04.2006 №298/227, Порядком встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах, затвердженим наказом МОН України від 21.11.2002 №667, на виконання 

рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2020 № 440 «Про 

затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у 

комунальних закладах освіти та встановлення показників вартості харчування дітей у 

комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2021 році», на виконання наказу 
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департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 04.12.2020 №344р «Про 

організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних 

підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2021 році», з метою 

підвищення якості організації харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти 

та у дошкільних підрозділах, які є структурною частиною закладів загальної середньої 

освіти, на виконання наказу територіального відділу освіти і науки Шевченківського 

району від 11.12.2020 № 194р, на виконання департаменту освіти і науки Запорізької 

міської ради від 13.01.2021 № 01р «Про внесення змін до наказу департаменту освіти і 

науки Запорізької міської ради» від 04.12.2020 № 344 «Про організацію харчування дітей 

у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної 

середньої освіти м. Запоріжжя у 2021 році» , наказу територіального відділу освіти і науки 

Шевченківського району від 14.01.2021 № 07р «Про внесення змін до наказу 

територіального відділу освіти і науки Шевченківського району Запорізької міської ради 

від 11.12.2020 № 194р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах 

дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. 

Запоріжжя у 2021 році». 

Заклад дошкільної освіти згідно проекту, не має свого харчоблоку. Харчування дітей 

здійснюється завдяки підвозу готових страв. Готують їжу в дошкільному навчальному 

закладі (яслах-садку) № 270 «Іскринка» Запорізької міської ради Запорізької області 

Шевченківського району (далі ДНЗ № 270). Харчоблок ДНЗ № 270 забезпечено сучасним 

обладнанням, яке розраховано для приготування їжі вихованцям ДНЗ № 270 та дітей ДНЗ 

№ 100. Готові страви доставляються спеціальним транспортом, який перевозить готову 

їжу. Автомобіль який доставляє їжу має всі необхідні документи, водій чітко 

дотримується всіх вимог щодо перевезення готової продукції, завжди одягнутий у 

санітарний спецодяг, та регулярно згідно графіку проходить періодичний медичний огляд. 

Їжа доставляється у суворо визначений час згідно з графіком в теплових контейнерах 

(термосах) призначених для перевезення готових страв. В свою чергу, в контейнерах 

знаходяться гастроємкості, які мають спеціальні вакуумні кришки. Температура їжі 

зберігається впродовж 3 - х годин від моменту приготування.  

Впродовж 2020 – 2021 року діти одержували 3-х разове харчування (сніданок, обід, 

підвечірок). Харчування здійснюється згідно з двотижневим меню (на зиму-осінь, літо-

весну), яке затверджує директор ДНЗ № 270. Їжа видається дітям у суворо визначений час 

згідно з графіком та режимом дня. Графіки доставки їжі та видачі знаходяться на кожній 

віковій групі.  

Харчування дітей є найважливішою дієвою ланкою роботи ДНЗ та підлягає 

системному щоденному контролю та спостереженням. За організацію харчування дітей в 

ДНЗ № 100 відповідає директор Канцедал Н.В. та сестра медична старша Мазур Г.Г. 

В закладі створені всі належні умови для харчування дітей різних вікових груп. 

Варто зазначити, що матеріально технічний стан ДНЗ № 100 щодо організації харчування 

є відмінним: в наявності візок для перевезення теплових контейнерів, гастроємкості з 

вакуумними кришками, роздатковий інвентар, достатня  кількість забезпечення миючими  

та дезінфікуючими засобами технічний персоналу. Харчування дітей організовується в 

просторих ігрових приміщеннях. Кожна дитина приймає їжу за окремим столом. Кожне 

приміщення забезпечено достатньою кількістю столів та стільців. В умовах карантину, з 

приводу на COVID-19, всі дитячі столи стоять на відстані один від одного, що дозволяє 
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уникнути тісного контакту між дітьми. Заклад забезпечено європейським столовим 

посудом, ТМ «Люминарк», який запатентував себе як якісний, жаростійкий та вимогливий 

до високих температур посуд. 

Впродовж року, щодня сестрою медичною старшою Мазур Г.Г., здійснювався 

контроль за раздачею їжі, сервіруванням столів. 

В інформаційних куточках для батьків, щоденно розміщується меню-розклад із 

зазначенням виходу кожної страви.  В умовах роботи закладу, під час карантину на 

COVID-19, меню-розклад розміщується в мобільному додатку Viber кожної групи та в 

доступному для батьків інформаційному місці у вільному місці на території закладу.  

 Педагогічні працівники дотримуються принципів наступності, єдності вимог в 

дошкільному закладі і в родині. Виконання вимог програми щодо виховання культурно-

гігієнічних навичок, питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику 

засідань батьківських комітетів груп, батьківських зборів, виробничих нарад, а також 

розглядаються на засіданнях  ради з харчування та педагогічної ради. Відповідна робота 

проводилась з батьками вихованців в онлайн-режимі та в групах Viber, де висвітлювалась 

відповідна інформація: «Організація харчування дітей вдома», Які продукти корисні для 

здоров'я дітей. Питання раціонального харчування дітей вносяться у тематику засідань 

батьківських комітетів груп, батьківських зборів, виробничих нарад. 

Слід зазначити, що на протязі усього 2020-2021 н. року у ДНЗ не було жодного 

випадку харчових отруєнь, що свідчить про належний стан організації харчування, так як 

контроль за організацією харчування проводиться на постійній основі. Один раз на місяць 

комісією у складі директора, сестри медичної старшої здійснюється контроль харчування 

заактованим записом, та один раз у квартал, контроль за організацією харчування 

здійснюється за участю батьківської громадськості також заактованим записом. 

Впродовж 2020-2021 н.р. пройшло 4 засідання Ради з харчування, яка опікується 

покращенням дитячого харчування та контролем за організацією харчування. Питання які 

були розглянуті та вирішені під час засідань:  

1. Забезпечення неухильного дотримання нормативно-правових документів та 

вимог санітарного законодавства щодо організації харчування дітей у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

2. Умови транспортування готової продукції, та видачі її на групи. 

3. Забезпечення груп миючими, дезінфікуючими засобами, своєчасним 

ремонтом обладнання, інвентарем, посудом (за потребою) та спец одягом. 

4. Проведення роз'яснювальної роботи серед батьків про забезпечення 

своєчасної сплати за харчування. 

5. Санітарно-гігієнічним стан приміщень, міст харчування дітей, обладнання, 

інвентарю та посуду. 

6. Ведення документації для безоплатного харчування дітей певної категорії. 

7. Вихованням у дітей культурно-гігієнічних навичок. 

8. Своєчасна заміна інформації з питань харчування в інформаційних куточках 

груп та на сайті закладу. 

9. Контроль за санітарно гігієнічним станом місць харчування дітей. 

10. Суворий контроль за своєчасним проходженням обов’язкових медичних 

оглядів відповідно до чинного законодавства. 
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11. Контроль за дотриманням вимог особистої гігієни працівниками 

причетними до харчування дітей у ДНЗ. 

12. Контроль за культурою споживання їжі дітьми під час організації 

харчування у групах. Ознайомлення з законодавчою та нормативною базою щодо 

харчування дітей в ДНЗ у літній період. 

На виконання рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.10.2020 

№ 440 «Про затвердження переліку категорій дітей, що забезпечуються безоплатним 

харчуванням у комунальних закладах освіти та встановлення показників вартості 

харчування  дітей у комунальних закладах освіти м. Запоріжжя у 2021 році».  

Перелік категорій дітей, що забезпечуються безоплатним харчуванням у 

комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах ЗЗСО м. Запоріжжя 

у 2020 році, а саме у ДНЗ № 100  відповідно наказу по ДНЗ № 100 від 12.12.2019 № 175р 

«Про організацію харчування дітей у 2020р.» 

- діти з інвалідністю -7 осіб; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» - 2 особи; 

- діти у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з 

латентною формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу у спеціальних 

дошкільних навчальних закладах (групах, у т.ч. інклюзивних) для дітей з особливими 

освітніми потребами – 2 особи; 

- діти із сімей учасників бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої 

статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

(учасників антитерористичної операції) та дітей із сімей загиблих учасників бойових дій, 

які захищали незалежність , суверенітет на територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних сил), 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, які мають відповідні документи, що 

підтверджують статус – 4 особи; 

- діти із сімей, які мають трьох і більше дітей – 8 осіб. 

Медичне обслуговування 

Медичне обслуговування дітей в ДНЗ протягом навчального року здійснюється 

згідно з наказом МОЗ та МОН України №432/496 від 30.08.2005р. «Про удосконалення 

медичного обслуговування дітей в ДНЗ», Положенням про медичний кабінет ДНЗ, 

Положенням про ізолятор ДНЗ, Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб №1645-111 від 06.04.2000, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ» №826 від 14.06.2002р., 

Порядку медичного обслуговування дітей в ДНЗ. 

Адміністрацією ДНЗ створено всі належні умови для медичного обслуговування 

дітей в закладі. Так ДНЗ № 100 від 24.10.2019 р. наказом № 2151 була отримана ліцензія 

на провадження господарської діяльності з медичної практики. Медичний кабінет 

оснащено відповідно до «Положення про медичний кабінет дошкільного навчального 

закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства 

освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних вимог. Для надання 

першої медичної допомоги дітям медичний кабінет укомплектовано на 97% медичним 
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обладнанням та 100% медичними ліками. Строки придатності кожного медичного 

препарату систематично перевіряються. Якщо терміни придатності препаратів добігають 

до кінця їх негайно видаляють з аптечки, та списують з обліку, натомість замінюють на 

нові препарати.  Співпраця медичної та методичної служби закладу сприяла 

активному оздоровленню дітей різних напрямках: валеологічному, здоров’язберігаючому 

та здоров'яформуючому.  Дієвого значення для збереження здоров’я вихованців та 

профілактики різного роду захворювань в закладі набуває наявність рекуператорів 

(сучасна система очищування повітря та для забезпечення вологого повітря), а також 

придбаних на кожну вікову групу опромінювачів – рециркуляторів бактерицидних, які 

знижують рівень розповсюдження інфекційних захворювань та доповнює обов'язкове 

дотримання правил по влаштуванню та утриманню приміщень. Перевага у використанні 

рециркуляторів полягає в тому, що вони призначені для профілактичної санітарно-

протиепідеміологічній обробці повітря у присутності людей. В медичному кабінеті 

встановлено стаціонарний бактерицидний опромінювач та пересувний, що дозволяє 

пересувати лампу в різні приміщення закладу. 

Протягом року пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичної 

служби закладу було  зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення здоров’я 

дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих технологій, 

активних форм і методів формування здоров'язберігаючої компетентності дошкільників. 

Дане питання вирішувалось через організацію різноманітних форм роботи з дітьми, 

батьками з питань щодо виховання  у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, 

впроваджуючи інтеграційні методи оздоровлення. Використання нестандартних прийомів, 

сучасних технологій, а саме: психогімнастики, релаксації, масажів, вправ на корекцію 

дихання, емоційних ігор, фітболгімнаситики, стрейчингу сприяло укріпленню здоров'я 

вихованців та профілактиці різноманітних захворювань. 

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє чіткий 

та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком 

та руховою активністю вихованців Протягом навчального року сестрою медичною 

старшою та вихователем-методистом на заняттях з фізичної культури проводились заміри 

моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна 

щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми. У кожній віковій 

групі,  наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, 

здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно 

фізкультурних груп які зазначені у цьому документі. 

За результатами розподілу дітей на фізкультурні маємо визначити: основна група - 

34 дитини – 38% , підготовча група – 52 дитини – 58%,  спеціальна група – 4 дітей – 4%. 

Також у закладі отримують освітні послуги 8 дітей з інвалідністю, що становить 9 %. 

А за результатами поглибленого огляду дітей сімейними лікарями при вступу до 

дитячого садка можна зробити висновок: 34 дитини (38%)  – здорові, 13 дітей (14% ) 

мають серцево-судинні захворювання, 2 дітей (2%) захворювання нервової системи, 1 

дитина (1%) мають захворювання ендокринної системи, 1 дитини (1%) захворювання 

органів зору, 36 дітей (40%) мають захворювання опорно – рухового апарату, в т.ч 

плоскостопості та вальгус гомілок, 4 дитини (4%) - інші захворювання. Також 18 
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вихованців закладу (20% ) окрім основного захворювання мають ще і супутнє 

захворювання - порушення мовлення.  

Адміністрацією закладу систематично відбувався контроль щодо дотримання у 

групах режиму дня, режиму провітрювання, кварцування, рухового режиму, санітарний 

стан, та виконання протиепідемічних заходів щодо профілактики на COVID-19, що теж 

відіграє невід'ємну роль у збереженні здоров'я вихованців. 

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою. 

Проведення протиепідемічних заходів. 

З метою імунопрофілактики для попередження виникнення інфекцій в закладі 

протягом навчального року проводиться просвітницька робота з працівникам та батьками. 

Також сестрою медичною старшою  постійно проводилась санітарно-просвітницька 

робота з батьками, працівниками та дітьми, щодо попередження різних видів 

захворювання. Інформація висвітлюється та оновлюється на сайті закладу, санітарних 

бюлетенях,  

 Охоронам праці 

 В дошкільному навчальному закладі «Гармонія» забезпечено проведення 

первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки. Відповідно до 

чинного законодавства. не допускається до роботи люди, які не пройшли навчання, 

інструктаж і перевірку знань з охорони праці.  

 На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. № 2628-ІІІ 

(із змінами), відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про основні 

заходи цивільного захисту на 2011 рік» від 21 березня 2011р. № 246, відповідно наказу 

«Про організацію та проведення Тижня безпеки дитини» від 30.04.2014 № 44 – «Про 

проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності дитини», з метою формування 

у дітей свідомого розуміння цінностей власного життя та здоров’я, в закладі було 

організовано та проведено Тиждень охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

 В рамках проведення тижня з основ безпеки життєдіяльності пройшов єдиний день 

цивільного захисту, з метою поліпшення профілактичної роботи щодо правил поведінки в 

надзвичайних ситуаціях та відпрацювання порядку евакуації дітей і працівників з 

приміщення дошкільного навчального закладу на випадок пожежі, дій час незвичайних 

ситуацій. Під час тренінгу була створена в ДНЗ № 100 умовна небезпечна, пожежна 

ситуація. Умовна пожежа була створена у підвальному приміщені. Організація та 

підготовка до практичного тренінгу забезпечувала відповідний план евакуації, 

закріплення персоналу закладу за віковим групами, та визначений час тренування. 

В ході тренінгу працівники неухильно дотримувались відповідного алгоритму дій 

щодо відпрацювання практичних навичок під час пожежі. Сестрою медичною старшою 

Мазур Г.Г. було проведено звірку фактично евакуйованих із списком присутніх. В 

наявності було представлено всю необхідну документацію відповідно переліку.  

Діти усіх вікових груп отримали та закріпили достатньо знань, умінь і практичних 

навичок з безпеки життєдіяльності та на випадок екстремальної ситуації. 

Зміст проведення «Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності» полягав в 

ефективній організації освітнього процесу, який дозволяв вихованцям  оволодіти 

основами знань про здоровий спосіб життя, формувати правила безпечної поведінки та 

дотримання їх у різних життєвих ситуаціях. 
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 28 квітня в Україні відзначається День охорони праці. Ця дата є важливою нагодою 

неодноразово привернути увагу суспільства до надважливої проблеми, а саме - 

збереженню життя і здоров’я людей на кожному робочому місці у трудових колективах 

підприємств, установ, організацій. 

Відповідно до наказу ДНЗ «Про відзначення в 2021 році  Дня охорони праці»,  в 

закладі було організовано та проведено на належному рівні День охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в ДНЗ №100.  

Вихователем-методистом розроблено відповідний план проведення який включав 

наступні заходи: 

- правові та організаційні заходи; 

- гігієна навчання та праці і виробнича санітарія; 

- робота з працівниками; 

- робота з дітьми; 

- робота з батьками. 

Цьогорічний День охорони праці відзначався умовах пандемії коронавірусної 

інфекції. Виходячи з цього, відповідно наказу від 23.04.2021 №71р по ДНЗ «Про 

припинення функціонування ДНЗ № 100 на період карантину»  та наказу 

Шевченківського територіального відділу освіти від 23.04.2021 № 53р  «Про припинення 

функціонування ДНЗ № 100 на період карантину».  

Проведення дня охорони праці відбулось в дистанційному режимі на платформі 

ZOOM. Для педагогів було організовано тренінг за тематикою «Стрес на робочому місці. 

Колективний виклик». Для батьків розміщено консультаційні матеріали «Про заходи 

профілактики захворювання на коронавірус», «попередження виникнення дитячого 

травматизму» 

Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників освітньо – 

виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм 

безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації; 

формування навиків безпечної поведінки у різних нестандартних ситуаціях, формування 

знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки. 

В закладі дошкільної освіти створено систему контролю за виконанням вимог 

техніки безпеки та охорони праці.  

Адміністрація закладу вживає заходів щодо обмеження доступу сторонніх осіб до 

закладу. Впродовж дня дошкільний заклад закрито. 

Педагогами закладу проводиться агітаційна робота через пропаганду здорового 

способу життя та виховання у дітей відповідального ставлення до збереження власного 

життя на заняттях, в бесідах, при організації сюжетно-рольових, дидактичних та рухливих 

ігор, а також через батьківські куточки. 

 В результаті цілеспрямованої діяльності адміністрації та педагогічного колективу 

закладу дошкільної освіти було проведено ряд заходів щодо  вдосконалення  роботи з 

даного питання. 

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про порядок 

проведення і навчання перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності 

в дошкільному навчальному закладі №100 «Гармонія» Запорізької міської ради 

Запорізької області», в квітні 2021 було проведено перевірка знань з питань охорони 

праці, під час якого у педагогічних та технічних працівників ДНЗ перевірено знання 
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Законів України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного захисту, Правил пожежної 

безпеки в Україні, КЗпП України, Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу,  Положення «Про розслідування нещасних 

випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» та 

інших нормативних документів. Результати перевірки знань з питань охорони праці 

оформлені протокольно. 

За висновками перевірки знань встановлено що весь педагогічний та технічний 

склад працівників володіють знаннями з охорони праці  в повній мірі. 

 Повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я 

дітей в ДНЗ, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги – все це в купі дає 

вагомий результат щодо організації безпеки життєдіяльності всіх здобувачів освіти та 

працівників ДНЗ . 

Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводиться 

випробування спортивного обладнання на території дошкільного закладу та групових 

приміщеннях. Комісією з охорони праці проводяться перевірки обладнання на 

відповідність вимогам безпеки та видаються акти.  

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики 

дитячого травматизму спрямована на формування у дошкільників певної життєвої позиції, 

елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з 

дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи 

безпеки в життєвому середовищі. 

Протягом 2020-2021 навчального році були проведені наступні форми роботи: 

щомісячно проводились тематичні заняття, бесіди, розваги, тренінги, виставка дитячих 

робіт щодо запобігання дитячого травматизму, заходи по ознайомленню дітей з 

правилами дорожнього руху. 

Позитивний вплив на формування у дошкільників мотивації для оволодіння 

правилами безпечної поведінки мало використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, а саме: мультимедійних презентацій, інтерактивних ігор тощо. 

Значна увага приділялась у відпрацюванню у дітей практичних навичок правил 

дорожнього руху на спортивному майданчику, який обладнано дорожніми знаками, 

пішохідною розміткою. 

Протягом 2020-2021 навчального належна увага приділялась роботі з молодими 

вихователями. У дошкільному закладі протягом року працювало 2 молодих спеціаліста. 

Для полегшого адаптування до умов праці, до колективу, для набуття навичок в освітньо - 

виховному процесі, в закладі працювала «Школа молодого педагога».  

В плані роботи з цією категорією працівників визначено різноманітні форми 

методичної роботи: наставництво, аналіз планів здійснення освітньо-виховної роботи, 

консультації, методичні рекомендації, участь у методичних навчаннях району 

(дистанційно), самоосвітня діяльність, анкетування, відвідування та перегляд занять, 

робота з документацією.  

Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають 

фундамент майбутнього дитини. Головна мета - виховувати здорову, соціально 

адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним 

потенціалом.  
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Разом з тим актуальна проблема взаємозв'язку дитячого закладу з сім'єю набуває 

сьогодні нового соціального звучання. Як відомо ці зв'язки багатогранні. На перший план 

виступають такі аспекти, як контакти з педагогічним персоналом та батьками, 

міжособистісна взаємодія, підхід до дитини як результат сумісних виховних і навчальних 

зусиль тощо. 

 Робота з батьками завжди була традиційною складовою дошкільної освіти, адже 

заклад дошкільної освіти є першим соціальним середовищем, до якого дитина потрапляє 

із сім’ї. Робота з батьками на партнерських засадах покликана створити сприятливі умови 

для виховання здорової, соціально адаптованої, всебічно розвиненої дитини. Пошук 

шляхів, спрямованих на формування взаєморозуміння та довіри, побудови партнерської 

взаємодії між закладом і родиною, має ініціювати педагогічний колектив. 

 Отже, враховуюче вищезазначене, роботу ДНЗ за 2020-2021 навчальний рік в 

цілому виконано. Рівень роботи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №100 

«Гармонія» вважати таким – як достатній. 

Виходячи з результатів аналізу роботи ДНЗ та враховуючи резерви, які виникли 

упродовж навчального року, головною метою у своїй роботі колектив ДНЗ визначає: 

збереження самоцінності дошкільного дитинства, визначення особливостей та вимог до 

рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку, забезпечення 

наступності між дошкільною та початковою освітою. 

 

 

 

 

1.1ЗАВДАННЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

            

1. Організація корекційно-розвивального, ресурсного та соціального простору, 

спрямованого на реалізацію права дітей загального розвитку та дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство, в умовах 

дошкільного навчального закладу: 

- формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників засобом 

візуалізації як технології альтернативної комунікації. 

          (постійно-діюча) 

2. Формування національно-патріотичної свідомості у дошкільників в умовах 

сучасного закладу дошкільної освіти.  
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ІІ ДІЯЛЬНІСТЬ СТРУКТУР КОЛЕГІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

2. 1 ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 

№ 

з\п 

Зміст Термін Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

2.1.1 Педрада № 1 «Пріоритетні напрями освітньої діяльності дошкільного 

навчального закладу у 2021-2022 н.р.»  

1. Вибір секретаря педагогічної ради. Затвердження складу 

педагогічної ради. 

2. Затвердження складу КС дітей з ООП. Розподіл професійних 

обов'язків. 

3. Результати літнього оздоровчого періоду 2021 року. 

4. Обговорення та схвалення річного плану, освітньої програми  ДНЗ 

на 2021-2022 н.р.,  

5. Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу в 2021-2022 

н.р. 

6. Схвалення Положення про академічну доброчесність учасників 

освітнього процесу дошкільного навчального закладу (ясел-садка) 

№100 «Гармонія» Запорізької міської ради Запорізької області. 

7. Представлення  програми ЗВСЯО. 

8. Особливості та види булінгу в ДНЗ. 

9. Різне 

30.08.2021 Директор 

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист. 

Солов'ян Ю.Л. 

Керівник КС.  

Філічкіна Ю.О. 

Вихователь 

інклюзивної групи 

Дегтярьова Є.В.  

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Сестра медична 

старша  

Мазур Г.Г. 

Наказ 

 

 

Протокол 

 

 

Аналіз 

План 

 

Освітня 

програма 

Тимчасові 

рекомендації 

2.1.2 Педрада №2 «Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності 

дошкільників шляхом використання технології альтернативної комунікації 

як методу візуалізації». 

1. Доцільність використання технології альтернативної комунікації в 

умовах візуалізаційного простору закладу в рамках формування 

комунікативно-мовленнєвої компетентності дошкільників. 

2.  Представлення узагальненого дидактичного посібника та 

відповідних методичних рекомендацій щодо впровадження 

03.2022 Директор 

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист. 

Солов'ян Ю.Л., 

Вчитель-логопед  

Філічкіна Ю.О., 

педагоги вікових груп 

Матеріали 

презентації, 

протокол, 

Дидактичний 

посібник, 

відеоролики, 

аналіз. 
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технології альтернативної комунікації в роботі з дітьми.  

3. Педагогічний месендж. «Територія розвитку і саморозвитку». Звіт 

педагогів, які атестуються. Аналіз проведення тижня педагогічної 

майстерності. 

4. Аналіз травматизму серед учасників освітнього процесу (дитячого в 

побуті, під час освітнього процесу, серед працівників - виробничого, 

невиробничого). 

2.1.3 Педрада № 3 Підсумкова «Аналіз якості та результативності роботи 

колективу дошкільного навчального закладу у 2021-2022 навчальному 

році» 

1. Стан роботи щодо виконання Базового компоненту дошкільної 

освіти (результати моніторингу) 

2. Аналіз вирішення річних завдань закладу.  

3. Психофізична готовність старших дошкільників до шкільного 

навчання. 

4. Результативність роботи КС. 

5. Перспективи педагогічної діяльності  у новому 2021 - 2022 н.р. 

6. Організаційно-педагогічні аспекти оздоровчого періоду 2022 року. 

05.2022 Директор 

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист. 

Солов'ян Ю.Л., 

Вчитель-логопед  

Філічкіна Ю.О., 

практичний психолог 

Педагоги вікових 

груп 

Матеріали, 

презентація, 

протокол, 

моніторинг, 

аналіз, звіт. 

 

№ 

з\п 

 

2.2 ДІЯЛЬНІСТЬ КОМАНДИ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ (ООП) (далі КС) 

2.2.1 Мета: всебічне вивчення особистості дитини з ООП, організація ефективної допомоги і психолого - педагогічої підтримки, 

відстеження динаміки її розвитку, створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище.  

Склад команди супроводу дітей з ООП:  

Директор 

Керівник команди супроводу: 

Вчитель-логопед  

Члени команди супроводу дітей з ООП: 

Вихователь – методист , асистент вихователя, практичний психолог, вихователі інклюзивної групи, батьки дітей з ООП 
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Залучені фахівці: 

Музичний керівник, сестра медична старша,інструктор з фізичної культури  

План роботи КС (Додаток 4) 

 Зміст Термін Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

 Діагностико – проектна діяльність    

2.2.2 Установча зустріч потенційних членів команди з метою визначення 

потенційного складу команди та ухвалення плану дій. 

08.2021 Директор  

Канцедал Н.В., 

вихователь - 

методист Солов'ян 

Ю.Л., 

керівник КС 

Філічкіна Ю.О., 

педагоги 

інклюзивних груп, 

сестра медична 

старша 

Протокол 

2.2.3 Збір інформації про особливості розвитку дитини, моніторинг наявних 

знань, умінь, навичок. 

І,ІІ тиждень 

вересня 

Члени КС Матеріали 

моніторингу, 

картки 

спостереженн

я 

2.2.4 Визначення напрямків психолого - педагогічних та корекційно – 

розвиткових послуг. Розроблення   ІПР. Заповнення документації. 

До 13.09.2021 Члени КС ІПР  

2.2.5 Створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітнє середовище 

ДНЗ. 

Постійно Члени КС, 

працівники закладу 

 

2.2.6 Перше засідання членів КС, підписання ІПР. До 13.09.2021 Члени КС Протокол, 

ІПР 

2.2.7 Моніторинг виконання ІПР для кожної дитини з ООП з метою коригування За потреби, Члени КС Протоколи 
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та визначення динаміки розвитку. впродовж року моніторингу. 

Додаток 2а 

2.2.8 Обов’язковий моніторинг стану розвитку за I півріччя. Коригування ІПР. 

Друге засідання КС. 

Січень 2022 Члени КС Моніторинг, 

звіт за І 

півріччя 

2.2.9 Обов’язковий моніторинг стану розвитку за 2 півріччя, підведення 

підсумків роботи за рік.  

Травень 2022 Члени КС Моніторинг, 

звіт за ІІ 

півріччя 

2.2.10 Підбиття підсумків роботи за навчальний рік, заповнення звітної 

документації. (В умовах карантину всі засідання  проводяться  в Zoom 

Video Communications (відеоконференції) 

Травень 2022 Члени КС Звітна 

документація 

Консультативно – методична діяльність з сестрою медичною старшою 

2.2.11 Інформування учасників Команди супроводу про стан здоров’я дітей з 

ООП 

Установча 

зустріч КС 

Сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

 

2.2.12 Збір додаткової інформації від батьків. За потребою Члени КС Інформація до 

відома 

2.2.13 Консультування членів КС За запитом Сестра медична 

старша Мазур Г.Г., 

Консультація 

Консультативно – методична діяльність з педагогами 

2.2.14 Опрацювання  нормативно - правової бази. Серпень – 

вересень 2021 

Члени КС Нормативно-

правові 

документи 

2.2.15 Опрацювання освітніх програм з нозологій. Вересень Члени КС Освітні 

програми 

2.2.16 Підвищення фахового рівня: участь у семінарах, вебінарах,тренінгах; 

майстер-класах,колективних переглядах. 

Впродовж 

року 

Члени КС методичні 

заходи 

2.2.17 Надання методичної підтримки з організації інклюзивного навчання, 

реалізації корекційно – розвиткових цілей, технологій для досягнення 

кінцевих цілей навчання, визначених в ІПР та застосування адаптації та 

Впродовж 

року 

Директор Канцедал 

Н.В., 

вихователь-методист 

Консультації, 

методичний 

супровід. 
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модифікації. Солов'ян Ю.Л.,  

керівник КС 

Філічкіна Ю.О. 

2.2.18 Допомога в організації предметно – корекційного середовища і обладнанні 

інклюзивної групи 

Впродовж 

року 

Директор Канцедал 

Н.В., 

вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л.,  

керівник КС 

Філічкіна Ю.О. 

Консультації, 

методичний 

супровід. 

2.2.19 Проведення інформаційно – просвітницької роботи, з метою недопущення 

дискримінації, порушення прав дитини; формування дружнього та 

неупередженого ставлення до дітей з ООП . 

Впродовж 

року 

Директор Канцедал 

Н.В., 

вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л.,  

керівник КС 

Філічкіна Ю.О. 

Матеріали 

інформаційно

-

просвітницьк

ої роботи 

Консультативно – методична діяльність з батькам 

2.2.20 Залучення до складання ІПР. До 13.09.2021 Члени КС, батьки 

дітей з ООП 

ІПР 

2.2.21 Виявлення соціальних проблем, по потребі направлення до відповідних 

фахівців з метою надання допомоги. 

За потреби. 

Впродовж 

року 

Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л., 

керівник КС 

Філічкіна Ю.Л. 

 

2.2.22 Інформування батьків про мережу закладів позашкільної та шкільної 

освіти. 

Впродовж 

року 

Директор Канцедал 

Н.В., вихователь-

методист  

Солов'ян Ю.Л. 

 

2.2.23 Проведення консультативної допомоги щодо особливостей розвитку 

дитини та, навчання та виховання, згідно з планом консультацій в ІПР. 

Впродовж 

року 

Члени КС Матеріали 

консультацій 

2.2.24 Ознайомлення з результатами моніторингів, доведення до відома Впродовж Члени КС Результати 
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результатів корекційного впливу на розвиток дитини. року, постійно моніторингу 

2.2.25 Проведення  роз’яснювальної роботи з батьками щодо способів реалізації 

права дітей з ООП на освіту через інклюзивне навчання. 

Впродовж 

року, постійно 

Члени КС  

Співпраця з ІРЦ по Шевченківському району 

2.2.26 Направлення на консультацію батьків. Впродовж 

року, за 

потребою 

Члени КС Характеристи

ка 

2.2.27 Залучення фахівців ІРЦ для надання корекційно – розвиткових  послуг та 

складання ІПР. 

Впродовж 

року , за 

потребою. 

Члени КС, фахівці 

ІПР 

 

2.2.28 Організація  методичних заходів  «Круглий стіл» з залученням фахівців  

ІРЦ, з   висвітленням проблемних питань  щодо розвитку та динаміки дітей 

з ООП. (за умови карантину в дистанційному режимі) 

Впродовж 

року , за 

потребою 

 Матеріали 

методичного 

заходу 

 

№ 

з\п 

Зміст Термін Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

2.3 ВИРОБНИЧІ НАРАДИ 

2.3.1 1. Результати огляду підготовки груп до нового навчального року.  

2. Узагальнена інформація про стан здоров'я вихованців та працівників 

ДНЗ в умовах карантину на COVID-19. Дотримання Постанови 

Головного державного санітарного лікаря України МОЗ України 

«Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період 

карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби  (COVID-

19»)» (від 22.09.2020 №55);  

3. Про організацію соціального захисту дітей у 2021-2022 н.р. 

4. Організація роботи з дітьми з ООП. 

5. Про дотримання заходів щодо економного використання 

електроенергії, води, тепла. 

08.2021 Директор  

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист  

Солов'ян Ю.Л.  

Завідувач 

господарством  

Клетинська С.О. 

Сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

Наказ, звіт, 

аналіз, 

графіки, 

інформація, 

рекомендації, 

план заходів, 

протокол 

виробничої 

наради 
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2.3.2 1. Про аналіз результатів перевірки організації харчування дітей в 

ДНЗ.  

2. Про результати роботи КС за І півріччя 

3. Затвердження графіка щорічних відпусток працівників на 2022 рік.  

4. Стан захворюваності та оздоровча робота в ДНЗ. Шляхи зниження 

захворюваності та зміцнення здоров’я дітей. 

5. Доцільне використання коштів благодійного фонду. 

6.  Про додаткові освітні послуги та гурткову роботу. 

7. Охорона праці в ДНЗ. 

8. Про аналіз результатів тематичного контролю з формування 

культурно-гігієнічних навичок у дошкільників. 

01.2022 Директор  

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист  

Солов'ян Ю.Л.  

Завідувач 

господарством  

Клетинська С.О. 

Сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

Керівник КС 

Філічкіна Ю.О. 

Наказ, аналіз,  

інформація, 

графік, 

інформація, 

протоколи 

БФ, 

інформація, 

пам’ятка, 

довідка, 

протокол 

виробничої 

наради 

2.3.3 1. Підготовка дошкільного закладу до роботи в літній період.  

2. Організація ремонтних робіт в ДНЗ.  

3. Охорона життя та здоров’я дітей.  

4. Про виконання санітарного режиму в літній період та дотримання 

протиепідемічних заходів з метою не поширення респіраторної 

хвороби COVID-19. 

5. Про виконання колективного договору між адміністрацією та 

працівниками закладу. 

05.2022 Директор  

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист  

Солов'ян Ю.Л.  

Завідувач 

господарством  

Клетинська С.О. 

Сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

Наказ, звіт, 

аналіз, 

протокол 

виробничої 

наради 

2.4 АДМІНІСТРАТИВНІ НАРАДИ 

2.4 Адміністративні наради  Щомісячно Адміністративна 

група 

За потреби 

2.4.1 1. Аналіз забезпечення початку навчального року. 

2. Додаткові освітні послуги – гурткова робота.  

3. Про забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами, соціально-незахищених, пільгових 

і вразливих категорій. 

09.2021 Педагоги, 

адміністративна 

група 

Аналіз, звіт, 

інформація до 

відома, 

графік, 

презентація. 
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4. Звіт проведеного місячника «Увага! Діти на дорозі». 

5. Про підготовку до опалювального сезону та роботи в осінньо-

зимовий період.  

6. Результати медичного огляду працівників ДНЗ.. 

7. Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

 

2.4.2 1. Організація харчування. Про стан батьківської плати за харчування.  

2. Про проведення атестації педагогічних працівників у 2021-2022 

навчальному році. 

3. Про організацію та проведення Тижня безпеки, осіннього ярмарку.  

4. Про моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно БКДО.  

5. Про дотримання працівниками закладу правил пожежної безпеки.  

6. Про рівень адаптованості дітей до нових умов ДНЗ. 

7. Про організацію медико- педагогічного контролю. 

8. Про результати моніторингових досліджень 

9. Про організацію роботи щодо запобігання булінгу в ДНЗ 

10.2021 Педагоги, 

адміністративна 

група 

Анкетування, 

інформація до 

відома, 

моніторинг,  

презентація 

«Пожежна 

безпека в 

ДНЗ», 

пам'ятка. 

2.4.3 1.  Про стан проведення осінніх свят та розваг. 

2. Про заходи з проведення Тижня права 

3. Про стан відвідування дітьми дошкільного закладу. 

4. Аналіз харчування дітей у ДНЗ.  

5. Про результативність роботи музичного керівника та вихователів. 

6. Про проєкт номенклатури справ ДНЗ № 100 на 2022 рік. 

7. Про підготовку до проведення Новорічних свят. 

11.2021 Педагоги, 

адміністративна 

група 

Аналіз, 

інформація 

2.4.4 1. Про санітарний стан приміщень закладу.  

2. Про затвердження графіку відпусток на 2022 рік. 

3. Про стан ведення ділової документації, готовності вихователів до 

робочого дня, аспектів планування.  

4. Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

12.2022 Всі працівники Інформація до 

відома 

2.4.5 1. Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян у 2021 році.  

2. Про підсумки проведення новорічних свят. 

01.2022 Адміністративна 

група 

Аналіз, 

інформація, 
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3.  Про аналіз харчування та захворюваності за 2021 рік 

4. Про організацію роботи вікових груп щодо формування ігрової 

компетентності.  

графік, 

самозвіти 

педагогів. 

2.4.6 1. Про результати оперативного контролю з питань організації 

харчування дітей 

2. Про результати вивчення системи роботи педагогів, що атестуються. 

3. Про виконання плану роботи з наступності в роботі ДНЗ і ЗНВК 

№68 

4. Про підготовку до весняних свят. 

5. Про результати тематичного контролю щодо формування 

національно-патріотичного виховання дошкільників 

02.2022 Педагоги, 

адміністративна 

група 

Карта 

контролю, 

інформація 

2.4.7 1. Про підготовку та проведення Дня відкритих дверей 

2. Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму 

3. Про Заходи з підготовки та експлуатації спортивних споруд у 

весняно-літній період 

4. Про Заходи щодо благоустрою території закладу 

5. Попередження захворювання дітей на ГКІ, педикульоз, коросту та 

гельмінтози.  

6. Медичний огляд працівників. 

8. Про стан ведення ділової документації, готовності вихователів до 

робочого дня, аспектів планування. 

9. Про дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку 

03.2022 Педагоги, 

адміністративна 

група 

Карта 

контролю, 

інформація, 

план заходів, 

пам'ятки.  

2.4.8 1. Про результати атестації педагогічних працівників. 

2. Про підготовку та проведення Тижня з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності 

3. Про стан захворювання дітей за І квартал та аналіз відвідування 

4. Про результати оперативного контролю з питань організації 

додаткових освітніх послуг 

5. Про виконання Інструкції з організації харчування дітей в ДНЗ. 

04.2022 Працівники ДНЗ, 

адміністративна 

група 

Аналіз, 

інформація 
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6. Про підготовку до проведення випускного ранку.  

7. Про організацію роботи з охорони праці у ДНЗ. 

8. Про стан роботи з формування культурно-гігієнічних навичок у 

дошкільників. 

9. Про стан роботи з профілактики дитячого травматизму. 

2.4.9 1. Про результати медико-педагогічного контролю 

2. Про підготовку та організацію літнього оздоровлення в дошкільному 

закладі 

3. Про зміни в оплаті за харчування. 

4. Про мережу груп на літній період. 

5. Про дотримання режимів прогулянок.  

6. Про дотримання працівниками закладу правил охорони праці та 

пожежної безпеки.  

05.2022 Працівники ДНЗ, 

адміністративна 

група 

Презентація, 

пам'ятка, 

консультація 

2.5 ДІЯЛЬНІСТЬ РАДИ ДНЗ 

2.5.1 1. Обговорення шляхів та джерел збагачення  матеріально-технічної 

бази  ДНЗ на 2021-2022 н.р. 

2. Про проведення оздоровчих, культурно – масових заходів в ДНЗ. 

3. Про поповнення бібліотечного фонду та передплата періодичних 

видань 

10.2021 Голова ради ДНЗ 

 

Голова ПС. 

 

 

Заходи 

 

Інформація 

 

 

2.5.2 1. Про заходи  з підготовки озеленення території ДНЗ. 

2. Про організацію громадського контролю за харчуванням. 

01.2022 Голова ради ДНЗ, 

завгосп 

План заходів, 

інформація 

2.5.3. 1. Про результати анкетування батьків, щодо оцінки діяльності ДНЗ з 

питань навчання та виховання дітей. 

2. Про результати озеленення території ДНЗ. 

04.2022 Директор 

Канцедал Н.В., 

Голови БК 

Голова ради ДНЗ 

інформація 

звіт,аналіз 

анкетування 

2.6 ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ ХАРЧУВАННЯ  

 

№ 

з\п 

Зміст Термін Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 



53 

 

2.6.1. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства з питань організації 

якісного збалансованого харчування вихованців закладу. 

Постійно Комісія  Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.2. 

Контроль за санітарно гігієнічним станом місць харчування дітей. Систематично Комісія 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.3. 

Суворий контроль за своєчасним проходженням обов’язкових медичних 

оглядів відповідно до чинного законодавства. 

Березень, 

Вересень 

Сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.4. 

Контроль за дотриманням вимог особистої гігієни працівниками 

причетними до харчування дітей у ДНЗ 
Систематично 

Директор 

Канцедал Н.В. 

Сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.5. Контроль за культурою споживання їжі дітьми під час організації 

харчування у групах 

Листопад 

2021 

Вихователь- 

методист 

Солов'ян Ю.Л., 

Сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.6. 

Ознайомлення з законодавчою та нормативною базою щодо харчування 

дітей в ДНЗ у літній період, та організація   харчування вихованців під час 

літнього оздоровлення. 

Червень 

Директор 

Канцедал Н.В. 

Сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.7. Проведення рейдових перевірок з питань організації та якості харчування 

дітей . 

Щоквартально Комісія з 

залученням 

представника 

батьківської 

громадськості 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 
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2.6.8. Забезпечення груп  

своєчасним ремонтом обладнання, інвентарем, посудом (за потребою), 

миючими та дезінфікуючими засобами, їх доцільне використання.  

Щомісячно Завідувач 

господарством 

Клетинська С.О. 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.9. 

Своєчасний збір інформації в закладі та подання необхідних документів 

для організації харчування дітей пільгових категорій 
Вересень 

Директор 

Канцедал Н.В. 

Сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.10. 

Своєчасна заміна інформації з питань харчування в інформаційних 

куточках груп та на сайті закладу. 

Раз на місяць  Педагоги усіх 

вікових груп 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.11 

Перевірка підвозу готової їжі , правильності роздачі по групах ( 

результати заслуховуються на нараді при завідувачу). 
Листопад 

Рада по 

харчуванню  

 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

2.6.12. 

Підбиття підсумків роботи ради з харчування, заслуховування пропозицій. Грудень 

Рада по 

харчуванню 

 

Акт 

перевірки 

(згідно з планом 

засідання Ради) 

 

 

2.7 ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальні 

Інформаційне 

забезпечення 

2.7.1. Інформаційно-аналітична діяльність управління та забезпечення умов 

охорони праці 

   

2.7.2 Аналіз стану роботи ДНЗ з охорони праці за попередній рік. 08.2021 Директор  

Канцедал Н.В. 

аналіз, наказ 

2.7.3 Складання актів на дозвіл проведення занять з фізкультури, експлуатації 

спортивного обладнання, захисного заземлення тощо. 

08.2021 комісія акти 
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2.7.4 Видання наказів про організацію роботи з охорони праці та безпеку 

життєдіяльності дітей. 

впродовж року Директор  

Канцедал Н.В. 

наказ 

2.7.5 Контроль за журналами реєстрації інструктажів за станом роботи з охорони 

праці. 

впродовж року Директор  

Канцедал Н.В. 

До відома 

2.7.6 Контроль поверхових планів евакуації, перевірка маркування електрощитів, 

електро - комунікаційної апаратури з зазначенням показників напруги. 

09.2021 Завідувач 

господарством 

Клетинська С.О. 

До відома 

2.7.7 Робота з працівниками ДНЗ    

2.7.8. Ознайомлення з Законом України «Про охорону праці» в новій редакції. за планом Директор 

Канцедал Н.В. 

До відома 

2.7.9 

 

Проведення загально садових занять щодо відпрацювання правил евакуації 

на випадок пожежі та в надзвичайних ситуаціях. 

10.2021 

04.2022 

Директор 

Канцедал Н.В. 

вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

 

2.7.10 Проходження медичного огляду працівниками. 

 

вересень 

березень 

сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

графік 

2.7.11 Проведення інструктажів для працівників. 

 

2 рази на рік, 

за потребою 

Директор 

Канцедал Н.В. 

вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

завідувач 

господарством 

Клетинська С.О. 

журнали 

інструктажів 

2.7.12 Надання допомоги педагогам в роботі з дітьми та батьками з питань 

безпеки життєдіяльності. 

за потребою Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

 

2.7.13 Проведення практичних занять з користування вогнегасником за участю 

спеціалістів ГУ ДСНС по Шевченківському району. 

09.2021 завідувач 

господарством 

Клетинська С.О. 

фотозвіт 

2.7.14 Робота з вихованцями ДНЗ.    
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2.7.14 Організація фізкультурно-оздоровчої роботи, оптимального рухового 

режиму. 

впродовж року Вихователь-методист, 

Солов'ян Ю.Л., 

інструктор з 

фізкультури, 

Сандецька А.А. 

сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

план 

2.7.15 Проведення бесід та занять з дітьми з питань безпеки життєдіяльності. впродовж року Вихователі план 

2.7.16 В ході проведення декад активізувати роботу з безпеки життєдіяльності 

дітей шляхом формування: 

- безпеки дорожнього руху 

 

- протипожежної безпеки 

 

- безпеки життєдіяльності та цивільного захисту 

- екологічних знань 

 

 

09.2021  

01.2022 

10.2021 

06.2022 

11.2021 

04.2022 

 

 

педагоги 

 

 

звіти 

2.7.17 Робота з батьками ДНЗ.    

2.7.17 Ознайомлення батьків дітей, що вступають до ДНЗ з пам’яткою 

перебування дитини в дошкільному закладі. 

впродовж року Директор 

 

пам’ятка 

2.7.18 Забезпечення інформаційних стендів з охорони життя та безпеки 

життєдіяльності, пожежної безпеки відповідною тематикою. 

за планом 

декад 

Вихователь-методист, 

Солов'ян Ю.Л., 

завідувач 

господарством 

Клетинська С.О. 

матеріали 

2.8 ДІЯЛЬНІСТЬ СЛУЖБИ З МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін Відповідальні 

Інформаційне 

забезпечення 

2.8.1 Оформлення та ведення документації згідно зі встановленою                             Сестра медична  
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номенклатурою справ Постійно старша    

 Мазур Г.Г. 

2.8.2 Зберігання та використання лікарських препаратів та виробів медичного 

призначення дотримання термінів їх реалізації. 

                       

Постійно 

Сестра медична 

старша  

Мазур Г.Г. 

 

2.8.3 Організація своєчасного проходження працівниками дошкільного закладу 

обов’язкових профілактичних медичних оглядів 

Два рази на рік Сестра медична 

старша  

Мазур Г.Г. 

Аналіз 

2.8.4 Аналіз  виконання працівниками дошкільного навчального закладу вимог 

Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей 

Постійно Директор Канцедал 

Н.В 

Сестра медична 

старша  

Мазур Г.Г. 

Аналіз 

2.8.5 Контроль: 

• Організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. 

• Забезпечення оптимального рухового режиму дітей. 

• Санітарного стану приміщень та території. 

Постійно Сестра медична 

старша  

Мазур Г.Г. 

Вихователь-

методист  

Солов'ян Ю.Л 

До відома 

Лікувально-профілактична робота 

2.8.6 Проведення антропометричних вимірювань дітей 2 рази на рік  Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

Антропометр

ичні дані 

2.8.7 Огляд дітей щодо виявлення педикульозу, грибкових та інших 

захворюваннях шкіри 

1 раз на місяць Сестра медична 

старша  

Мазур Г.Г 

Журнал 

2.8.8 Контроль щодо забезпечення раціонального питного режиму для дітей. Постійно Сестра медична 

старша Мазур Г.Г.  

До відома 

2.8.9 Дотримання режиму ізоляції за умови карантину Уразі Сестра медична До відома 
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необхідності старша  

 Мазур Г.Г. 

2.8.10 Ведення нагляду за завозом готової продукції до ДНЗ     Постійно Сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.11 Своєчасне ізолювання дітей які захворіли та надання їм долікарської 

допомоги 

У разі 

захворювання 

дітей 

Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.12 Контроль за процесом прийому їжі та дотриманням певних вимог. Постійно  Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

Акт 

2.8.13 Складання списків дітей відповідно кожної вікової групи з зазначенням 

фізкультурної групи. 

09.2021 Сестра медична 

старша  

Мазур Г.Г., 

інструктор з 

фізичної культури  

Сандецька А.А. 

Паспорт 

здоров'я 

2.8.14 Оздоровча робота 

2.8.14 Розробка плану оздоровчих заходів до початку літнього оздоровчого 

періоду. 

05. 2022 Сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

Вихователь-методист  

Солов'ян Ю.Л 

План 

оздоровчих 

заходів 

 Протиепідемічна робота 

2.8.15 Контроль за дотриманням працівниками дошкільного закладу санітарно-

епідемічних норм та Постанови головного санітарного лікаря щодо 

інфекційних захворювань та коронавірусної хвороби (COVID-19) 

Постійно  Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.16 Суворий контроль за приходом до дитячого садка дітей, які перенесли 

кишкові інфекції та інші. Приймання дитини тільки за наявності у неї 

відповідної документації. 

Постійно Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.17 Навчання персоналу. 2 рази на рік , Сестра медична  
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та за потреби  старша  

 Мазур Г.Г. 

2.8.18 Контроль:  

-дотримання вимог санітарного регламенту, тимчасових рекомендацій та 

норм щодо використання промаркованого посуду,приладдя,засобів 

дезінфекції у групових приміщеннях. 

Постійно Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

  

До відома 

 Санітарно гігієнічна робота 

2.8.19 Контроль за санітарним станом приміщень, ігрових майданчиків Щоденно  Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.20 Контроль за виконанням  співробітниками  правил особистої гігієни Постійно Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.21 Контроль за повітряно-температурним режимом приміщень  Постійно Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.22 Контроль за проведенням генеральних прибирань в приміщеннях 1 раз на 

місяць 

Сестра медична 

старша  

 Мазур Г.Г. 

До відома 

2.8.23 Контроль за методикою миття та дезінфекцією іграшок. Постійно  Сестра медична 

старша Мазур Г.Г. 

До відома 

ІІІ ДІЯЛЬНІСТЬ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

№ 

з/п 

3.1 Організація роботи методичного кабінету 

Зміст роботи 
Термін Відповідальні 

Інформаційне 

забезпечення 

3.1.1 Формування каталогу електронних освітніх ресурсів:  

1. Для педагогів  

2. Для батьків вихованців. 

Формування електронного кейсу з подальшим використанням на 

інтерактивних комплексах: 

Впродовж 

2021-2022 

 

Вихователь методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових груп  

 

Сайт закладу 

дошкільної 

освіти 

Банк 

презентацій 
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- відео презентації, інтерактивні ігри, інтерактивні завдання 

3.1.2 

 

3.1.3 

3.1.4 

 

 

 

Організація тематичних виставок методичної літератури відповідно до тем 

педрад, семінарів, практикумів. 

Проведення групових та індивідуальних  консультацій. 

Забезпечення накопичувального фонду наукових та методичних матеріалів: 

статті, інструктивно-методичні матеріали, тощо (журнали «Практичний 

психолог», «Вихователь-методист», «Практика управління дошкільним 

закладом»). 

Впродовж 

року 

 

 

Впродовж 

року 

 

Вихователь методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових груп  

 

Картотека 

матеріалів 

 

 

3.1.5 

 

 

3.1.6 

 

 

3.1.7 

 

 

3.1.8 

Узагальнення дидактичного посібника щодо використання технології 

альтернативної комунікації в ДНЗ засобом візуалізації. 

 

Узагальнення матеріалів педагогічного досвіду роботи «Інклюзія в дошкіллі 

від А до Я» 

 

Постійно-діюча виставка педагогічних наробок, методичних матеріалів: 

«На допомогу вихователю» 

 

Розробка шаблону календарного планування з урахуванням взаємодії 

педагога та асистента педагога 

 

03.2022 

 

08.2022 

 

 

Впродовж 

року 

Директор Канцедал 

Н.В. 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 

Робоча група: 

директор  

Канцедал Н.В., 

вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вчитель-логопед. 

Дидактичний 

посібник 

 

Досвід роботи 

 

 

Педагогічні 

наробки 

3.1.9 Із метою забезпечення реалізації Державної політики в сфері отримання 

дошкільної освіти: 

- забезпечити виконання нормативно-правових документів, що 

регламентують діяльність дошкільного закладу; 

- забезпечити виконання заходів, що сприятимуть іміджу ДНЗ в 

мікрорайоні, районі (складання Програми розвитку ДНЗ 2021-2024). 

 

 

Постійно 

 

Програма 

розвитку  

Директор 

Канцедал Н.В. 

 

 

Вихователь –методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Нормативно-

правові 

документи 

Програма 

розвитку  

3.1.10 Організація роботи інноваційного , полі функціонального україномовного 

простору «MozoBook», який сприятиме розвитку українського мовлення 

дітей, формуванню навичок вільного спілкування рідною мовою шляхом: 

Впродовж 

року 

Щомісяця у 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

практичний психолог 

Мобільна 

пересувна 

бібліотека для 
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- створення сучасної мобільної пересувної бібліотеки для мозочку 

«MozoBook» задля розвитку і функціонування української мови в 

дошкільному закладі; 

- посилення спроможності педагогів навчати української мови в 

контексті духовності та культури, популяризування її в 

російськомовному середовищі; 

- створення куточка психологічного розвантаження шляхом 

наповнення м'якими, розвантажувальними кріслами – мішками, 

пуфами.  

- покращення психологічної підтримки дітей в умовах дошкільного 

закладу, зменшення психологічного та сенсорного навантаження на 

дошкільників; 

- спонукання дошкільників до сумісної співпраці з вихователями, в 

рамках створення полі функціонального, комфортного, 

розвантажувального середовища.  

кожній 

віковій групі 

вихователі вікових 

груп 

мозочку 

«MozoBook»,  

розвантажува

льні крісла – 

мішки, 

фотоматеріал 

3.1.11 Розробка та складання індивідуальних програм розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами 

09.2021 

 

Керівник КС 

Філічкіна Ю.О. 

Члени КС 

Індивідуальні 

програми 

розвитку 

3.1.12 Оновлення відповідною атрибутикою куточків з патріотичного виховання 

відповідно до методичних рекомендацій; виготовлення атрибутики для 

народних ігор. 

Майстерня української ляльки. Конкурс серед педагогів на найкращу 

українську ляльку. 

Конкурс – огляд патріотичних куточків. 

Реалізація освітніх проектів «Казковий город на підвіконні» 

02.2022 

 

 

 

 

 

12.2021-

01.2022 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових груп 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових груп 

Наповнення 

патріотичною 

атрибутикою, 

оформленні 

результати 

конкурсу. 

Фотозвіт 

3.1.13 Формування каталогу електронних освітніх ресурсів:  

1. Для педагогів  

- формування електронного кейсу з подальшим використанням на 

Впродовж 

року 

 

Вихователь методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вихователі усіх 

Сайт закладу 

дошкільної 

освіти 
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інтерактивних комплексах: 

- відео презентації, інтерактивні ігри, завдання. 

2. Для батьків вихованців. 

- розробка дистанційних занять.  

вікових груп. 

 

Банк 

презентацій 

3.1.14 Скласти та затвердити: 

- річний план роботи; 

- режим дня; 

- орієнтовний розподіл занять; 

- моделі загартування та рухової активності; 

- розклад проведення ранкової гімнастики; 

- план тематичних свят та розваг; 

- план проведення декад, тижнів безпеки; 

- шаблон календарного планування для педагогів з урахуванням 

взаємозв'язку педагога та асистента педагога. 

08.2021 

 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

 

Матеріали 

3.2 ЗАХОДИ З АТЕСТАЦІЇ 

3.2.1 

 

Із метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності 

педпрацівників: 

- направити на курси підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО»ЗОР; 

- забезпечити до курсовими і після курсовими завданнями педагогів;  

- забезпечити участь педагогів у роботі МО, семінарів, ППД, ШМВ, 

творчих груп (за планом ЦПРПП, КЗ «ЗОІППО» ЗОР). 

- підвищення компетентності педагогів в умовах інклюзивної освіти 

- забезпечення педагогів з новинками науково-методичної літератури. 

Впродовж 

2021 – 2022 

За планом 

ЦПРПП, 

ЗОІППО 

Впродовж 

року 

 

Директор 

Канцедал Н.В. 

 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

 

 

 

Графік 

 

 

3.2.2 Забезпечення якісної підготовки проведення атестації педагогічних 

працівників:  

- складання перспективних планів атестації та курсової 

перепідготовки  педагогічних працівників; 

- ознайомлення з Типовим положенням про атестацію 

- ознайомлення з наказом ТВО про атестацію педагогічних 

 

 

До 10.2021 

 

До 10.2021 

 

 

 

Директор  

Канцедал Н.В. 

 

Вихователь - методист 

 

 

Графік, план, 

наказ ТВО 
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працівників у 2022 році; 

- вивчити систему роботи педагогів, які атестуються. 

До 01.04.2022 

Згідно 

графіка 

Солов'ян Ю.Л. 

 ТИЖДЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

3.2.3 Заняття з формування природничо-екологічної компетентності з 

використанням інтерактивних технологій в інклюзивній групі молодшого 

дошкільного віку «Чарівники». Освітній напрям «Дитина у природному 

довкіллі».  

02.2022 Вихователь 

інклюзивної групи 

Дегтярьова Є.В., 

асистент вихователя 

Сахнюк Г.О. 

Конспект, 

відеозапис. 

Матеріали 

інтерактивних 

ігор. 

3.2.4 Індивідуальне заняття з розвитку комунікативно-мовленнєвої 

компетентності з залученням методу альтернативної комунікації. Освітній 

напрямок «Мовлення дитини». 

02.2022 Вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 

Конспект, 

відеозапис 

3.2.5. Заняття з елементами дослідницької діяльності в рамках реалізації гуртка з 

розвитку кулінарно-творчих здібностей «Печенюшка» в інклюзивній групі 

дітей старшого дошкільного віку дітей старшого дошкільного віку 

«Розумнички».  

02.2022 Керівник гуртка 

Сандецька А.А. 

Конспект, 

відеозапис 

3.2.6 Заняття з формування мистецько-творчої компетентності з використанням 

нетрадиційних технік в інклюзивній групі молодшого дошкільного віку 

«Чарівники». Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва». 

02.2022 Керівник гуртка 

Дегтярьова Є.В. 

 

Конспект, 

відеозапис 

 3.3 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ 

3.3.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у міських, обласних, міжнародних, всеукраїнських заходах та 

конференціях: 

-  фестиваль фахової майстерності «Світ дошкілля» (Методист року); 

- V Міжнародний Запорізький Екологічний форум «ЕКО ФОРУМ - 

2022» (за наявності зняття карантинних обмежень); 

- Технологічний парк художньо-педагогічних ідей «Технопарк 2022»; 

- Міжрегіональний фестиваль ораторського мистецтва «Заговори, 

щоб я тебе побачив»;  

- музичний фестиваль «Перлини Запорізького краю»;  

Впродовж 

2021-2022 

Лютий-

березень 2022 

 

 

 

 

 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових груп, 

педагоги які 

атестуються. 

 

Матеріали 

конференцій, 

сертифікати 

участі, 

дипломи 

учасників. 
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3.3.4 

 

3.3.5 

- «Таланти Шевченківського району»,  

- «Україна- рідний край». 

Написання тез,статей під час участі у міжнародних, всеукраїнських заходах 

та конференціях 

Друкування матеріалів досвіду роботи педагогів у фахових виданнях.  

 

 

Впродовж 

року 

 

 

Матеріали 

тез, статей. 

3.3.6 

 

 

 

 

3.3.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.8  

 

 

 

 

 

3.3.8 

 

 

Із метою підвищення ефективності педагогічної діяльності: 

- вивчати та запроваджувати в практику роботи передовий 

педагогічний досвід: «Розвиток творчих здібностей дошкільників 

засобами художньо-продуктивної діяльності» (автор: вихователь-

методист Солов'ян Ю.Л.,  

Впроваджувати наступні дидактичні навчально-практичні посібники: 

-  «Здорова малеча – здорова нація» Зміцнення здоров'я дітей 

дошкільного віку засобами профілактики плоскостопості» 

(упорядники: вихователь-методист: Солов'ян Ю.Л., вихователь 

інклюзивної групи Дегтярьова Є.В.; рецензент: Шульга Л.М., 

к.пед.н.,доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

- «Рух заради здоров'я» (упорядники: вихователь-методист: Солов'ян 

Ю.Л., інструктор з фізичної кульутри Сандецька А.А..; рецензент: 

Шульга Л.М., к.пед.н.,доцент кафедри дошкільної освіти КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР. 

З метою підвищення якості освітньої діяльності: 

- продовжувати вивчення оновленого БКДО (наказ МОН від 

12.01.2021 №33); 

- враховувати в роботі Інструктивно-методичні рекомендації МОН 

України від 10.08.2021 № 1/9-406 «Щодо окремих питань діяльності 

закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році 

- використовувати наступні освітні програми: 

 для дітей загального розвитку та дітей з ООП, використовувати 

наступні освітні програми, методичні посібники в практику роботи 

Впродовж 

2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж 

2021 – 2022 

 

 

 

 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових груп, 

практичний психолог, 

вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 

Педагогічний 

досвід, 

нормативно-

правові 

документи 

 

 

 

 

Дидактичні 

навчально-

практичні 

посібники 

 

 

 

 

 

Науково-

методичне 

забезпечення 
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3.3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.10 

закладу :   

- Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське 

дошкілля» (рекомендовано МОН України, лист від 23.05.2017р. № 1/11-

4988, за заг.ред. О.В. Низьковської.) 

З метою підвищення якості освітнього, корекційно-розвивального процесу 

процесу для дітей з ООП, використовувати наступні освітні програми, 

методичні посібники в практику роботи закладу :   

- Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра. 

Навчально-методичний посібник. Дробіт Л.Р., Качмарик Х.В., 

Острозька К.О. (Лист ІМЗО від 21.12.2017 № 21.1/12- Г-853).  

- Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років «Віконечко». Сак Т.В., Прохоренко Л.І., 

Соколова Г.Б., Дмітрієва М.В.,Бабяк О.О., Баташева Н.І., Недозім 

І.В.(наказ МОН від 24.07. 2018 №802 ); 

- Логопедичний практикум: подолання фонетико-фонематичного 

недорозвитку мовлення у дошкільників. Навчально-методичний 

посібник. Рібцун Ю.В.(Лист ІМЗО від 21.12.2017 № 21.1/12 – Г-837). 

Додаткова література: 

- Методичний посібник «Організація корекційно-розвиткової роботи з 

дітьми із затримкою психічного розвитку в закладі дошкільної 

освіти» старша, середня, молодша група. Упорядник: В.В. 

Семизорова. 

Із метою підвищення якості реалізації річних завдань у 2021-2022 н.р.: 

- визначити зміст освітнього процесу,  

- систематично проводити педагогічні години, спрямовані на 

визначення системи педагогічних впливів, що забезпечують 

підвищення якості освітнього процесу; 

- забезпечити функціонування моніторингу відстеження рівня 

життєвої компетентності вихованців загального розвитку, дітей з 

Впродовж 

2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 31.08.2022 

 

Щомісячно, 

що середи 

 

 

 

 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових груп, 

практичний психолог, 

вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор  

Канцедал Н.В. 

Вихователь - методист 

Солов'ян Ю.Л. 

члени КС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Річний план 

Щомісячний 

план 
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особливими освітніми потребами (далі – дітей з ООП); 

- організувати роботу та затвердити склад КС педагогів та фахівців з 

метою взаємоузгодженої комплексної діяльності команди фахівців 

та батьків дитини, спрямованої на створення необхідних умов, що 

сприяють розвитку особистості дитини, засвоєнню нею знань, умінь 

і навичок, успішній адаптації, реабілітації, її самореалізації та 

інтеграції в соціумі 

- рішення педрад, методичні рекомендації, нормативно-правові 

документи, які регламентують зміст роботи  закладу. 

3.3.11 

 

3.3.12 

 

 

 

 

 

 

3.3.13 

Здійснювати допомогу педагогам в самоосвітній роботі над 

індивідуальними темами з самоосвітньої діяльності. 

- З метою підвищення теоретичного рівня та фахової майстерності 

педагогів та якості освітнього процесу організувати роботу з 

наставництва для молодих педагогів; 

Педагоги-наставники: 

Філічкіна Ю.О., - Супрун А.А.; 

Кравченко Д.Г. – Ворона Д.Г 

Дегтярьова Є.В. – Садовнікова К.В. 

Педагогам-наставникам: 

- скласти план наставницької роботи; 

- забезпечити взаємовідвідування занять; 

- консультувати педагогів з питань організації та проведення занять, 

режимних моментів тощо; 

- звітувати про проведену роботу 

З метою підвищення ефективності педагогічної діяльності, адаптації до 

стилю роботи ДНЗ здійснювати: 

- індивідуальне консультування педагогів, які тільки приступили до 

роботи. 

- Визначення форми проведення звіту за результатами самоосвітньої 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

Впродовж 

року 

05.2022 

 

Впродовж 

року 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги-наставники, 

педагоги вікових груп 

зі стажем роботи  

до 3-х років 

 

 

 

 

 

Щоденники з 

самоосвіти 

 

 

Консультації 

План 

Звіти 
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діяльності. 

3.3.14 З метою забезпечення системи оцінювання здобувачів освіти: 

- Застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає 

систематичне відстеження та коригування результатів навчання 

кожного здобувача освіти. 

- Проведення моніторингу щодо виявлення компетентностей дітей 

дошкільного віку. 

 

- Аналіз результатів моніторингових досліджень дітей з ООП 

Постійно 

 

 

 

Вересень, 

січень, 

травень 

І,ІІ півріччя. 

Директор  

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л.,  

педагоги вікових груп 

 

Керівник команди КС  

Філічкіна Ю.О. 

Матеріали 

моніторингу  

 

 

 

 

Звіт 

3.4 МЕТОДИЧНІ ФОРМИ РОБОТИ З ПЕДАГОГАМИ  

3.4.1 Круглий стіл «Особливості організації освітнього процесу у 2021-2022 

році» Обговорення та впровадження програми розвитку «Українське 

дошкілля». 

Мета:  зростання методичної компетентності вихователів, їх фахової 

майстерності щодо впровадження у практику роботи програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

1. :Ознайомлення зі змістом та структурою програми розвитку 

«Українське дошкілля». 

Обґрунтування актуальності використання методичного забезпечення 

програми розвитку «Українське дошкілля». 

2.  Особливості планування відповідно змісту програми «Українське 

дошкілля». 

 

09.2020 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

 

Матеріали 

виступу. 

Презентація. 

3.4.2 Педагогічний коучинг «Згуртовуємо педагогічний колектив».  

Мета: формувати сприятливий психологічний мікроклімат у 

педагогогічному колективі; розвивати вміння працювати в команді. 

1. Вступна частина.  

Вправи «Візьми серветку».«Прийняття правил в групі». «Мої 

очікування від тренінгу».  

2. Основна частина:  

- Вправи «Перше враження», «Компліменти», вправа «Секрети 

10.2021 Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л. 

 

Матеріали, 

презентація, 

рекомендації 
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спілкування; «Сила підтримки», вправа «Лінійка днів народження», вправа 

«Мистецтво жити в злагоді»; «Потяг довіри» 

3. Завершальна частина. Вправа «Рефлексія», вправа «Тепле коло 

долонь» 

3.4.3 Майстер-клас «Впровадження здоров'язбережувальних підходів щодо 

профілактики  плоскостопості в практику фізкультурно-оздоровчої роботи 

закладу».  

Мета: озброєння теоретичними та практичними знаннями педагогів щодо 

впровадження корекційно-профілактичних комплексів для дітей 

дошкільного віку з профілактики плоскостопості в рамках проведення 

занять з фізичної культури.  

Етапи майстер-класу: 

1. Теоретичний. Висвітлення результатів діагностичних обстежень 

методом «Плантографія», з відповідними оцінюваннями за індексами 

Чижина і Штритера. Стисла анотація змісту дидактичного навчально-

практичного посібника «Здорова малеча – здорова нація». 

2. Практичний. Відпрацювання педагогами практичних навичок під час 

виконання корекційно-профілактичних комплексів, з включенням рухових 

ігор та нестандартного спортивного та ігрового обладнання.  

3. Рефлексія  

11.2021 Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Вихователь 

інклюзивної групи 

Дегтярьова Є.В. 

Конспект 

майстер-класу,  

презентація. 

3.4.4 Коучинг-сесія «Формування комунікативно-мовленнєвої компетенції 

дошкільників використовуючи технологію альтернативної комунікації. 

Актуальність своєчасного перетворення освітнього середовища 

дошкільників. 

1. Сутність технології «Стіни які говорять»  

2. Підходи до реалізації технології та принципи відбору зображень 

відповідно календарному циклу свят та визначних подій. 

3. Педагогічний ярмарок. Представлення педагогами розроблених 

відеороликів щодо впровадження методу альтернативної 

комунікації в рамках проекту «Стіни які говорять»  

01.2022 Вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Матеріали 

коучинг-сесії 
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3.4.5 Ігротренінг 03.2022   

 «Використання народних ігор в роботі з дітьми та їх роль у формуванні 

патріотичної особистості дошкільника» 

   

 Мета: підвищення фахової майстерності педагогів щодо питань 

формування національно-патріотичної свідомості дошкільників в умовах 

сьогодення; розкрити необхідність використання народних ігор під час 

організованої життєдіяльності дітей.  

1.Особливості формування національно-патріотичної свідомості 

дошкільників відповідно Державного стандарту України. 

2. Народні рухливі ігри як засіб національного виховання дітей. 

3.Майстерність педагогів в організації та проведенні народних ігор.  

4. Рефлексія. 

 Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вихователі всіх 

вікових груп 

Матеріалу 

ігротренінгу. 

 

3.5 КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ 

3.5.1 

 

Академічна доброчесність. Сутність та відповідальність педагогічних 

працівників. 

09.2021 Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Консультація 

3.5.2 Психофізіологічний аспект народження партнерства 10.2021 Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 

Консультація 

3.5.3 Формування цифрової компетентності дітей дошкільного віку на заняттях 

та під час режимних моментів.  

11.2021 Вихователь 

інклюзивної групи 

Консультація 

3.5.4 Дошка вибору. Розвиваємо самостійність дитини 12.2021 Вихователь 

інклюзивної групи  

Консультація 

3.5.5 Розвивальне середовище не на показ, а для дітей 01.2022 Вихователь 

інклюзивної групи 

Консультація 

3.5.6 Майстер-клас як форма підвищення кваліфікації для педагогів 02.2022 Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л. 

Консультація 

3.5.7 LEGO-конструктор в освітньому процесі: граємо і навчаємось 

 

03.2022 Вихователь 

інклюзивної групи  

Консультація 

https://emetodyst.mcfr.ua/800092
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3.5.8 Підготовка дитини до шкільного життя у запитаннях і відповідях 04.2022 Вихователь 

інклюзивної групи 

Консультація 

 

ІV. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 

Зміст діяльності 

 

Термін Відповідальний 

4.1. Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності ДНЗ 

4.1.1 Забезпечення зміцнення матеріальної бази ДНЗ: 

1. Створення та удосконалення здоров’язбережувального - 

інклюзивного освітнього простору:  

- Реалізація проекту «Безпечний ігропростір» (співпраця з депутатами 

ЗМР) реконструкція вуличних групових майданчиків,  з 

влаштуванням штучного покриття; 

- придбання м’яких ігрових модулів; 

- придбання здоров'язбережувальних, небезпечних, екологічно 

якісних розвиваючих іграшок; 

- встановлення електросушарок для рук. 

2. Створення оточуючого - розвивального середовища для реалізації 

річних завдань ДНЗ на 2021-2022: 

            Придбання: 

- методичної літератури ; 

- канцтоварів (фарба для друку, папір, гуаш, крейда, олівці тощо);  

- інтерактивного комплексу (дошка, ноутбук, проектор); 

- додаткових спеціальних, корекційних дитячих меблів; 

- настільних ігор для інтелектуального розвитку ( шахи; логічні 

головоломки, ребуси тощо); 

- конструкторів LEGO. 

3. Вирішення та організація господарських питань: 

- фарбування тіньових навісів, вуличного обладнання, підвального 

 

2021-2022 

 

За згодою, 04.2022 

 

 

11.2021 

10.2021 

04.2022 

10.2022 

 

2021-2022 

03-04.2022 

2021-2022 

09.2021 

12.2021 

04.2022 

04-05.2022 

 

05.2022 

 

07.2022 

 

Директор 

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист  

Солов'ян Ю.Л. 

Завідувач господарством 

Клетинська С.О. 

Сестра медична старша  

Мазур Г.Г. 
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приміщення, ігрових кімнат, коридору; 

- придбання лако - фарбувальних засобів; 

- придбання щебню для посипання доріжок від ожеледиці; 

- оновлення піску  на дитячих майданчиках; 

- придбання  комплектів дитячої білизни, ковдр, покривальці для 

ліжка, посуду; 

- придбання миючих, дезінфікуючих засобів; 

- придбання ліків для медичного кабінету; 

- придбання безконтактних термометрів; 

- придбання настінних дозаторів для рідкого мила; 

- придбання контейнерів для паперових рушників; 

- організація дератизації та дезінсекції;  

- виконання поточних, дрібних ремонтів. 

 

 

05.2022 

10.2021 

05.2022 

Впродовж року 

 

09.2021/01.2022 

09.2021 

09.2021 

09.2021 

09.2021 

07.2022 

Впродовж року за 

потребою 

4.1.2 Благоустрій території ДНЗ: 

- Проведення акції «Зелена весна»: озеленення території закладу 

багаторічними рослинами, кущами та деревами. 

- Весняні фарбувальні роботи по підготовки території до літнього 

оздоровлення 

 

03 – 04.2022 

 

04.-05. 2022 

 

 

Директор  

Канцедал Н.В., педагоги, 

завідувач господарством 

Клетинська С.О., 

БК груп. 

4.1.3 Організація  підготовчих робіт: 

- до нового навчального року; 

- до літньої оздоровчої компанії; 

- до осінньо – зимового періоду; 

- до весняно – літнього періоду. 

 

08.2021 

05.2022 

09 – 10.2021 

02 - 03.2022 

Директор  

Канцедал Н.В., педагоги, 

завідувач господарством 

Клетинська С.О., 

БК груп. 

4.1.4 Ревізія та контроль: 

- опалювальної системи; 

- за станом ігрового та спортивного обладнання, дитячих меблів, 

санітарно-технічного обладнання, теплотехнічного, енерго-

 

По закінченню 

опалювального періоду. 

 

Директор  

Канцедал Н.В., завідувач 

господарством Клетинська 

С.О., ТВО Шевченківського 
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технічного та технологічного обладнання; 

- електричного обладнання на пральні та в групових приміщеннях 

(посудомийних машин, водонагрівачів, рекуператорів, 

рециркуляторів). 

08.2021-05.2022 

08.2021-05.2022 

району 

4.2 Інвентаризація 

4.2.1 - Річна інвентаризація основних засобів та майна ДНЗ. 

- Списання інвентарю, обладнання, миючих засобів, ліків, 

канцелярських товарів, іграшок ДНЗ не пригідного до використання. 

- Взяття на облік матеріальних цінностей на баланс ДНЗ. 

За планом ТВО 

За потребою 

 

За потребою 

Завідувач господарством 

Клетинська С.О, голова БК 

4.3 Загальні збори трудового колективу та батьків   

4.3.1 1. Про обрання складу Ради ДНЗ. 

2. Про схвалення плану Ради ДНЗ на 2021-2022 н.р. 

3. Про обрання батьківського комітету ДНЗ. 

4. Про визначення напрямків соціально-економічного розвитку 

закладу. 

5. Пріоритетні завдання роботи ДНЗ відповідно БКДО у 2021-2022н.р 

6. Організація додаткових освітніх послуг в ДНЗ. 

7. Про дотримання протиепідемічних заходів з метою не поширення 

респіраторної хвороби COVID-19. 

8. Про надання згоди батьків щодо відео зйомки вихованців під час 

здійснення освіжного процесу та висвітлення в соціальних мережах, 

сайту закладу.  

9. Про надання згоди працівників щодо відео зйомки під час 

здійснення освіжного процесу та висвітлення в соціальних мережах, 

сайту закладу.  

09.2021 Директор, батьківська 

громадськість, голова ППО, 

працівники ДНЗ 

4.3.2 1.  Про обрання голови Ради з питань харчування в ДНЗ та складу ради 

ДНЗ з питань харчування в ДНЗ. 

2. Про затвердження плану роботи Ради ДНЗ з питань харчування ДНЗ. 

3. Звіт адміністрації і профспілкового комітету про виконання 

01.2022 Директор, батьківська 

громадськість, голова ППО, 

працівники ДНЗ 
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колективного договору за 2021 рік. 

4. Про затвердження комплексних заходів щодо досягнення 

встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого 

середовища, підвищення рівня охорони праці 

4.4 Загальні батьківські збори для батьків майбутніх вихованців   

4.4.1 Організаційні збори для батьків майбутніх вихованців 

1.Захист прав та гідності дитини згідно Закону України «Про охорону 

дитинства» 

2. Особливості освітнього процесу у групі раннього віку. 

3.Актуальні аспекти вступу дитини до дошкільного закладу. 

4.Адаптація дитини в закладі дошкільної освіти, як її полегшити 

04.2022 Директор 

Канцедал Н.В.,, 

Вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

Сестра медична старша 

Мазур Г.Г. 

4.5 Робота батьківського комітету:   

4.5.1 1. Вибори голови батьківського комітету 

2. Організація інклюзивної освіти в ДНЗ. 

3. Організація харчування в ДНЗ. 

4. Про дотримання протиепідемічних заходів з метою не поширення 

респіраторної хвороби COVID-19. 

09.2021 Директор, 

Канцедал Н.В., 

вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

сестра медична старша,  

Мазур Г.Г., 

завідувач господарства,  

Клетинська С.О. БК 

4.5.2 1. Організація та проведення новорічних свят. Запобігання 

небезпечним ситуаціям вдома під час підготовки до свят. 

2. Роль сім’ї в охороні життя і здоров’я дітей. 

3. Про підготовку ДНЗ до весняного періоду. 

4. Про дотримання протиепідемічних заходів з метою не поширення 

респіраторної хвороби COVID-19 

12.2021 Канцедал Н.В., 

вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

сестра медична старша,  

Мазур Г.Г. 

4.5.3 1. Про організацію літнього оздоровлення. 

2. Про запобігання дитячому травматизму. 

05.2022 Канцедал Н.В., 

вихователь-методист,  
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3. Звіт  про партнерську взаємодію між адміністрацією та батьківським 

комітетом за 2021-2022 н.р 

Солов'ян Ю.Л., 

сестра медична старша,  

Мазур Г.Г., 

завідувач господарства,  

Клетинська С.О. Голова БК 

V. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

5.1 

 

5.1.1 

 

 

 

 

Заходи взаємодії дошкільного закладу і школи 

Взаємодія управлінського складу ДНЗ та школи: 

- укладення угоди, обговорення і затвердження плану заходів основних 

напрямків спільної роботи між ДНЗ і Запорізьким навчально-

виховним комплексом №68 (далі ЗНВК) 

 

 

 

09.2021 

 

 

 

Директор, 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист, 

Солов'ян Ю.Л., 

Директор ЗНВК №68 

Заступник директора з 

НВР ЗНВК №68 

 

Угода, 

план заходів 

  

5.1.2 

 

 

 

 

5.1.3 

 

 

 

 

 

5.1.4 

 

 

Взаємовідвідування уроків і занять, вихователями ДНЗ і вчителями школи 

(в онлайн режимі зогляду на ускладнену епідеміологічну ситуацію). 

 

 

 

Поповнення інформаційно-педагогічної бібліотеки для батьків, вихователів 

посібниками щодо підготовки дітей до школи. 

 

 

 

 

Діагностика психофізичної готовності до шкільного навчання дітей старшого 

дошкільного віку. 

 

 

Впродовж 

2021-2022 

н.р. 

 

 

 

 

 

 

04.2022 

Директор, 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист, 

Солов'ян Ю.Л., 

Директор ЗНВК №68 

Заступник директора з 

НВР ЗНВК №68 

Вихователі 

інклюзивної групи 

старшого дошкільного 

віку. 

Практичний психолог 

ДНЗ Солов'ян Ю.Л., 

Заступник директора з 

Графік 

 

 

 

 

Посібники, 

матеріали 

інформаційно-

педагогічної 

бібліотеки 

 

Матеріали 

діагностичного 

обстеження 
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НВР ЗНВК №68 

 

психофізичної 

готовності 

5.2 

5.2.1 

5.2.2 

 

5.2.3 

 

5.2.4 

З батьками: 

1. Оформлення інформаційного куточку «Готуємось до школи». 

2. Консультації для батьків: «Психологічний портрет першокласника»,  

«Створюємо для дитини «ситуацію успіху». 

3. Виставка літератури для батьків «Ваша дитина першокласник» 

 

Віртуальна екскурсія для батьків майбутніх першокласників 

1.Відео презентація просторово-розвивального середовища ЗНВК 

№68. 

 

 

Впродовж 

2021-2022 

н.р. 

 

 

 

02.2022 

Вихователь-методист, 

Солов'ян Ю.Л., 

Заступник директора з 

НВР ЗНВК №68, 

педагоги інклюзивної 

групи старшого 

дошкільного віку 

Заступник директора з 

НВР ЗНВК №68 

Матеріали 

Фотоматеріали 

 

 

 

 

Відеопрезентаці

я освітнього 

середовища 

початкової 

школи ЗНВК 

№68 

5.3.5

5.3.1 

 

5.3.2 

 

 

5.3.3 

5.3.4 

Взаємодія з батьківським загалом 

Популяризація діяльності ДНЗ шляхом створення і розповсюдження 

рекламних буклетів на сайті ДНЗ, стендів. 

Комплексне анкетування батьків: соціологічне дослідження сімей, виявлення 

ступеню залучення батьків в освітній процес, виявлення потреб в освітніх та 

оздоровчих послугах. 

Створення банку даних про сім’ї (збір інформації про сім’ї). 

Скринька довіри для батьків «Запитуйте – відповідаємо» 

Впродовж 

2021-2022 

н.р. 

 

09.2021 

 

Впродовж 

2021-2022 

н.р. 

Вихователь-методист; 

Вихователі; 

Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л. 

 

Матеріали сайту 

ДНЗ 

анкети 

аналіз 

соціальний 

паспорт 

5.3.5 

 

 

Дні відкритих дверей приурочених к святковим заходам (за умови відміни 

карантину на COVID-19). 

1. День Знань, 1 вересня. «Наш дружній дитячий садочок» 

2. «Свято весни»  

Загальні заходи з батьківським загалом (за умови відміни карантину на 

COVID-19). 

 

 

09.2021 

03.2022 

 

 

Директор 

Канцедал Н.В. 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

Вихователі вікових 

груп 

 

Відеозвіт, 

інформація на 

сайт ДНЗ 
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1.  «Осінній ярмарок». 

2.  «Благодійний марафон «Суботній Ігроленд». 

3. «Травневі дзвоники» 

10.2021 

04.2022 

05.2022 

Музичний керівник 

 

 

5.3.6 Тематичні виставки дитячих  робіт спільно з батьками: 

1. Осінні подарунки. Виставка поробок з природного матеріалу «В 

гості завітала осінь золота» 

2. Фото-виставка: «Парад новорічних ялинок»  

3. Зустріч весни.  

4. Пасхальні дива. 

 

10.2021 

 

12.2021 

03.2022 

04.2022 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

батьки вихованців, 

педагоги всіх вікових 

груп 

 

Фотоматеріали 

виставок,, 

інформація на 

сайт ДНЗ 

 

5.4 

5.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 

 

 

 

Групові батьківські збори 

Ранній вік, група дітей 3-го р.ж. Вересень 

1. Особливості адаптаційного періоду дітей раннього, молодшого 

дошкільного віку. 

2. Характеристика психологічного віку (за програмою розвитку дітей 

дошкільного віку «Українське дошкілля»). 

3.  Особливості освітньо-виховного процесу в групі раннього віку. 

4. Вибори батьківського комітету. 

 

 

09.2021 

 

 

Вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

вихователь  

Шевергіна М.В. 

. 

Протокол, 

доповідь 

 

 

Ранній вік, група дітей 3-го р.ж. Квітень 

1. Аналіз результатів моніторингових досліджень щодо виконання 

діючої програми. 

2. Виставка  дитячих робіт (Освітній напрям «Дитина у світі 

мистецтва») 

3. Охорона життя та безпека життєдіяльності дошкільників під час 

літнього оздоровчого періоду 

 

Група дітей 4-го р.ж. Вересень 

1. Показники вікового розвитку дошкільників. (за програмою розвитку 

дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»).  

2. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивній групі.  

04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

09.2021 

 

 

 

Вихователь-методист, 

практичний психолог, 

Солов'ян Ю.Л., 

вихователь  

Шевергіна М.В. 

 

 

 

Вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги групи 

 

Протокол, 

доповідь 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

доповідь 
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5.4.3 

 

 

5.4.4 

 

 

 

 

 

 

5.4.5 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.6 

 

 

 

 

 

 

5.4.7 

 

3. Толерантність як запорука людяності. 

4. Булінг як явище. Як допомогти дитині уникнути проблем. 

5. Вибори батьківського комітету. 

 

 

Група дітей 4-го р.ж. Квітень 

1. Аналіз результатів моніторингових досліджень щодо виконання 

діючої програми та БКДО 

2. Виставка  дитячих робіт (Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва») 

3. Охорона життя і безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку в 

літній оздоровчий період. 

 

Група дітей 5-го р.ж. Вересень 

1. Показники вікового розвитку дошкільників. (за програмою розвитку 

дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»).  

2. Особливості організації освітнього процесу в інклюзивній групі.  

3. Толерантність як запорука людяності. 

4. Булінг як явище. Як допомогти дитині уникнути проблем. 

5. Вибори батьківського комітету. 

 

Група дітей 5-го р.ж. Квітень  

1. Аналіз результатів моніторингових досліджень щодо виконання 

діючої програми та БКДО 

2. Виставка  дитячих робіт (Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва») 

3. Охорона життя і безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку в 

літній оздоровчий період. 

 

Група дітей 6-го р.ж. Вересень 

1.Показники вікового розвитку дошкільників. (за програмою розвитку 

 

 

 

 

 

 

04.2022 

 

 

 

 

 

 

09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

04.2022 

 

 

 

 

 

 

09.2021 

 

 

Вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги групи 

 

 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги групи 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги групи 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист,  

 

 

Протокол, 

доповідь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

доповідь 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

доповідь 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 



78 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.8 

дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»).  

2.Особливості організації освітнього процесу в інклюзивній групі.  

3.Толерантність як запорука людяності. 

4.Булінг як явище. Як допомогти дитині уникнути проблем. 

5. Батькам майбутніх першокласників про НУШ 

6.Вибори батьківського комітету. 

Група дітей 6-го р.ж. Квітень 

1. Аналіз результатів моніторингових досліджень щодо виконання 

діючої програми та БКДО 

2. Виставка дитячих робіт та новинок літератури для батьків з питань 

підготовки дітей до школи. 

3. Аналіз результатів психофізичного дослідження щодо готовності 

дитини до вступу у школу (за результатами психологічного 

обстеження). 

4. Охорона життя і безпека життєдіяльності дітей дошкільного віку в 

літній оздоровчий період. 

 

 

 

 

 

 

 

04.2022 

 

 

 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги групи 

 

 

 

 

 

Вихователь-методист,  

Солов'ян Ю.Л., 

практичний психолог, 

Педагоги груп 

 

 

доповідь 

 

 

 

 

 

 

Протокол, 

доповідь 

 

5.5 5.6.КОНСУЛЬТАЦІЇ ДЛЯ БАТЬКІВ 

5.5.1 Безболісна адаптація дитини до дитячого садка. Поради батькам  09.2021 Вихователь групи 

раннього віку 

Шевергіна М.В. 

Консультація.  

5.5.2 Профілактика булінгу. Алгоритм дій, якщо ваша дитина зазнала морального, 

фізичного насилля. 

11.2021 Вихователь 

інклюзивної групи 

Кравченко Д.Г.  

Консультація.  

5.5.3 Здорове харчування – здорова дитина.  01.2022 Вихователь 

інклюзивної групи 

Дегтярьова Є.В. 

Консультація.  

5.5.4 Як розговорити дитину. Поради вчителя - логопеда  03.2022 Вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 

Консультація. 

5.5.5 Старт першокласника. Що потрібно?  05.2022 Вихователь Консультація. 
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інклюзивної групи 

Харченко О.В. 

 5.6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ «ДІАЛОГ» 

для батьків або осіб, і дітей, які виховують в умовах сім’ї 

Мета: забезпечення єдиних вимог  наступності сімейного і суспільного виховання; - надання безкоштовної психолого-педагогічної 

допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім'ї. 

Склад: 

Директор Канцедал Н.В., 

вихователь-методист: Солов'ян Ю.Л., 

практичний психолог: Солов'ян Ю.Л., 

вчитель-логопед: Філічкіна Ю.О.,  

інструктор з фізичної культури: Сандецька А.А., 

вихователі інклюзивних груп:  

- Дегтярьова Є.В., 

- Кравченко Д.Г., 

- Асистент вихователя 

- Сахнюк Г.О. 

План роботи консультативного центру «Діалог»  

 План роботи консультативного центру «Діалог»  

для батьків або осіб, і дітей, які виховують в умовах сім’ї 

на 2021-2022н.р.  

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

5.6.1 Забезпечення  наявності нормативно- правових документів з питань 

охоплення дошкільною освітою, науково – методичною літератури, 

програм. 

09-10 

2021 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Нормативно-

правові 

документи, 

науково-

методична літ. 

5.6.2 Провести облік дітей від 2 до 6 років на закріпленій за дошкільним До 20.09.2021 Сестра медична старша Список дітей. 
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закладом території. Мазур Г.Г., 

Вихователь-методист  

Солов'ян Ю.Л. 

5.6.3 Призначити педагогів для роботи з дітьми неохопленими 

дошкільною освітою для надання необхідної методичної допомоги. 

За графіком 

роботи 

консультцентру 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вихователі 

Графік роботи 

5.6.4 Проводити просвітницьку роботу серед батьків та громадськості 

щодо необхідності здобуття дітьми дошкільної освіти 

Впродовж року Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., педагоги,  

Практичний психолог 

Буклети, 

рекомендації 

5.6.5 Організувати роботу консультативного пункту з батьками та дітьми, 

неохопленими дошкільною освітою. 

До 10.2021 Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., педагоги 

Наказ 

5.6.6 Ознайомити батьків з річним планом роботи дошкільного 

навчального закладу, програмою розвитку дитини дошкільного віку 

«Українське дошкілля». 

До 10.2021 Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., педагоги 

Річний план, 

програма 

розвитку 

5.6.7 Розкрити для батьків значення дошкільного періоду в загальному 

розвитку дитини: Підготувати консультації для батьків на різні теми 

навчання та виховання дітей. 

Впродовж року Сестра медична старша 

Мазур Г.Г., 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Консультаційни

й матеріал 

5.6.8 Відвідування занять за графіком роботи консультативного пункту Впродовж року Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вихователі 

Відеозвіт 

 5.7 ДІЯЛЬНІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ  

5.7.1 Мета: підвищення психологічної культури вихователів і батьків, забезпечення інформацією з психологічних проблем, психолого-

педагогічне вивчення індивідуальних особливостей особистості дітей, педагогів;створення оптимальних можливостей та умов для 

повноцінного та своєчасного психічного розвитку дитини,  розвиток у дітей психічних процесів, різноманітних здібностей. 

Практичний психолог: Солов'ян Ю.Л. 

Основні завдання психологічної служби ДНЗ 

1. Захист психічного здоров'я всіх учасників освітньо-виховного процесу. 

2. Збереження і зміцнення психічного і фізичного здоров'я, створення умов, що забезпечують емоційнісно-особистісний розвиток 
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кожної дитини. 

3. Підвищення психологічної культури педагогів, батьків дітей. 

4. Профілактика проявів боулінгу, правове виховання учасників освітньо-виховного процесу. 

5. Здійснення психологічного супроводу особистості дитини. 

 

5.7.2 

 

 

5.7.3 

Консультативно-просвітницька робота 

1.Підвищення психологічної культури вихователів і батьків, 

забезпечення інформацією з психологічних проблем, формування 

запиту на психологічні послуги. 

Організація інформаційних куточків для батьків з наступної 

тематики: 

- Успішна адаптація дитини до дитячого садка. 

- Профілактика проявів боулінгу в дитячому садку. 

- Майбутнім першокласникам. 

 

Впродовж  

2021-2022 н.р. 

 

 

 

09.2021 

Постійно 

04.2022 

Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л., 

Педагоги 

Матеріали, 

буклети 

 

 

 

 

 

Інформація, 

рекомендації 

5.7.4 Психодіагностична робота    

 1.Вивчення рівня адаптації дітей раннього віку до умов навчального 

закладу 

2. Психолого-педагогічне вивчення індивідуальних особливостей 

особистості дітей, педагогів, батьків. 

3. Вивчення рівня психофізичної готовності дітей старшого 

дошкільного віку до шкільного навчання згідно БКДО 

09. 2021  

 

Впродовж  

року 

04.2022 

Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л. 

 

Матеріали 

діагностики, 

протоколи 

досліджень 

5.7.5 Корекційно-розвивальний напрямок  

Проведення групових розвивальних занять у кожній віковій групі, 

використовуючи зображувально-графічні, візуальні,музично-рухові, 

предметно-маніпулятивні, вербально-комунікативні засоби. 

Проведення індивідуальної роботи з дітьми, які мають відхилення у 

поведінці та розвитку, мають важкий психологічний стан. 

Впродовж  

2021-2022  

Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л. 

 

Конспекти 

занять 

5.7.6 Організаційно-методичний напрямок  

організація власної діяльності, аналіз та узагальнення її результатів, 

Впродовж  

2021-2022 

Практичний психолог 

Солов'ян Ю.Л 

Аналіз, звіт, 

рекомендації 
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підвищення власного професіоналізму через самоосвіту. 

- Аналіз та планування власної діяльності.  

- Розробка рекомендацій для усіх учасників навчально-виховного 

процесу. 

- Самоосвіта 

5.8 ДІЯЛЬНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ- ЛОГОПЕДА 

№ 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін виконання Примітка 

I. Діагностико – проектна діяльність 

 1. Первинне обстеження дітей. До 13.09.2021  

 2. Комплектування групи. До 01.10.2021  

 3. Повторне обстеження, мовних карт та  індивідуальних карт розвитку. До 18.10.2021  

 4. Оформлення документації. До 18.10.2021  

 5. Складання графіку проведення консультацій  з батьками, для ознайомлення з 

результатами обстеження. 

До 18.10.2021  

 6. Проведення консультації для батьків. За запитом батьків, за 

графіком, протягом 

року 

 

 7. Складання перспективного плану роботи на місяць. Що місячно, 

протягом року 

 

 8.  Проведення корекційної роботи за програмою для дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення. 

Впродовж року  

II. Консультативно - методична діяльність з сестрою медичною старшою 

 1. Направити дітей на обстеження  у вузьких спеціалістів, для заповнення карти розвитку і 

зарахування в логопедичний пункт для занять. 

Серпень – вересень 

2021 

За допомогою 

сестри 

медичної 

старшої 

 2. Допомогти з обстеженням дітей у отоларинголога, ортодонта, стоматолога, невролога, 

психіатра. 

За запитом батьків За допомогою 

сестри 
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медичної 

старшої 

III Консультативно - методична діяльність муз. керівником, психологом, педагогами 

 1. Провести бесіди: 

«Результати діагностичного обстеження дітей груп». 

«Індивідуальні особливості мовного розвитку дітей групи». 

«Логоритміка – невід’ємна частина правильної звуковимови у логопатів». 

«Закріплення правильної вимови  у дітей на музичних заняттях». 

 

Жовтень 2021 

 

Впродовж року 

 

 2. Провести консультації з вихователями груп: 

а) проведення пальчикової і артикуляційної гімнастики з дітьми з ЗНМ; 

б) забезпечення оптимальної мовного навантаження дітей в процесі гри; 

в) методика проведення занять з розвитку зв’язного мовлення, використання 

мнемотехніки.  

Жовтень 2021 

Протягом року 

Листопад 2021 

За необхідністю 

Відповідно до 

плану ДНЗ 

 3. Консультації з музичним керівником: 

а) слухання музики в інклюзивних групах; 

б) розвиток фонематичного слуху, відчуття ритму, мовного дихання; 

в) особливості сприймання музики дітьми з ООП; 

Впродовж року  

 4. Консультації з інструктором з фізичної культури: 

а) корекція основних рухів у дітей з різними  мовними порушеннями; 

б) дихальна гімнастика на заняттях з фізичної культури; 

Впродовж року  

IV Консультативно - методична діяльність з батьками 

 1. Підготувати повідомлення на батьківські збори: 

- режим и форми роботи; 

- артикуляційна гімнастика  - успішна постановка звуків; 

- результати  корекційної роботи з дітьми (по періодам) 

Впродовж року  

 2. Провести консультації: 

- «Роль батьків в корекційній роботі дітей» 

- «Про значення розвитку дрібної моторики» 

- «Розвиток фонематичного слуху» 

Впродовж року  
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 3. Проводити індивідуальні заняття з дітьми в присутності батьків з метою  показу прийомів  

логопедичної  роботи. 

Впродовж року  

VI Підвищення фахового рівня 

 1. Продовжити роботу над темою -«Візуалізація, як альтернативний метод комунікації», в 

рамках проекту «Стіни, які говорять». Узагальнення досвіду роботи. 

Грудень 2021  

 2. Участь у семінарах, виступи на педрадах, відвідання курсів, лекцій, методичних 

об’єднань, обмін досвідом, участь у роботі команди супроводу.  

Впродовж року 

За планом ДНЗ 

 

 3.  Опрацювання науково – теоретичної та методичної літератури. Впродовж року  

 4. Спостереження за динамікою подолання мовленнєвих порушень,. За впливом 

логокорекційних методів та мовленнєвим розвитком дітей. 

Впродовж року  

VI Робота над удосконаленням обладнання логопедичного кабінету 

 1. Продовжити добирати  матеріал для проведення індивідуальних занять з корекції вимови 

(по лексичним темам, відповідно віку) 

Впродовж року  

 2. Продовжити виготовлення  демонстраційного матеріалу для заучування віршів. Впродовж року  

 3. Продовжувати опрацьовувати закони, рекомендаційні листи, літературу по інклюзивній 

освіті. 

Впродовж року  

 

5.9 ОРГАНІЗАЦІЯ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ 

Мета - виявлення, підтримка та розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей дошкільного  віку; забезпечення 

персонального шляху реалізації особистісного потенціалу вихованців. 

5. 

9.1 

Програмове забезпечення: 

1. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та 

методичні рекомендації (Лист ІІТЗО, від 28.07.2015р., №14.1/12-Г-952), 

І.А.Кулікова, Т.М. Шкваріна; за заг.ред. О.В. Низковської. – 3-є вид.,зі змін. 

та доповн. – Тернопіль: Мандрівець, 2015.- 48 с. 

2. Парціальна програма гуртка з розвитку кулінарно-творчих 

здібностей «Дитяча пекарня» (укладачі: директор: Канцедал Н.В., 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

Впродовж 

 

Вихователь-методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Керівники гуртків 

 

 

 

 

 

Програми 
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вихователь-методист: Солов'ян Ю.Л./ погоджено: протокол №2 від 

06.11.2018р; схвалено: НМР КЗ «ЗОІППО» ЗОР, протокол № 8 від 20.12.2018 

р., затверджено від 07.02.2019 наказ № 76). 

3. Парціальна програма гуртка з розвитку творчих здібностей 

дітей дошкільного віку «Творча майстерня» (укладачі: директор: Канцедал 

Н.В., вихователь-методист: Солов'ян Ю.Л./ погоджено: протокол №2 від 

06.11.2018р; схвалено: НМР КЗ «ЗОІППО» ЗОР, протокол № 1 від 24.01.2019 

р., затверджено від 07.02.2019 наказ № 76). 

4. Дидактичний начально-ігровий посібник «Цікава книжка для 

малечі про кухонні речі» (укладач: вихователь-методист Солов'ян Ю.Л., 

рецензент: Шульга Л.М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР. 

5. Парціальна програма гуртка з розвитку українського мовлення 

засобами театралізованої діяльності «ТКАТР КАЗОК» для дітей молодшого, 

середнього та старшого дошкільного віку (укладачі: директор Канцедал 

Н.В., вчитель-логопед Філічкіна Ю.Л.., рецензент: Шульга Л.М., кандидат 

педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР, 

протокол 2 від 30.09.2020, затверджено наказ від 15.10.2020 №400) 

року 

 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

 

Впродовж 

року 

 

 

 

 

 

 

5. 

9.2 

Впровадження гуртків за наступним профільним  спрямуванням: 

Художньо-естетичне:  

1.Гурток з розвитку кулінарно-творчих здібностей «Печенюшка» 

2.Гурток з розвитку творчих здібностей «Творча майстерня» 

3.Гурток з розвитку українського мовлення засобами театралізованої 

діяльності «Казкарик» 

Комунікативно-мовленнєве: 

Гурток з навчання англійської мови «Happy, English!»  

Впродовж 

року 

Керівники гуртків: 

 

Сандецька А.А., 

Дегтярьова Є.В., 

Музичний керівник 

 

 

Супрун А.А. 

 

План роботи 

гуртка 
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VІ.ВНУТРІШНЯ СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

 

 

Зміст Мета  Вид контролю 

Об'єкт 

(суб'єкт) 

контролю 

Термін 

контролю 

Форма 

відбиття 

Форма 

підведення 

підсумків 

Відповідальні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Аналіз створених 

умов для щодо 

роботи закладу 

перед початком 

навчального року  

Оцінка готовності 

освітньо-дидактичної, 

матеріально-технічної 

бази задля здійснення 

освітньо-виховного 

процесу. 

 

Оперативний Всі групи 

 

 

 

Серпень 

2021 

 

 

Доповідна 

записка 

 

Інформація 

на виробничу 

нараду. 

 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь- 

методист; 

Солов'ян Ю.Л. 

вихователі; 

сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

2. Підготовка до 

опалювального 

сезону та роботи в 

осінньо-зимовий 

період. 

Готовність 

опалювальної системи 

до безперебійної 

роботи в осінньо-

зимовий період 

Оперативний Опалювальна 

система 

Вересень 

2021 

Звіт. 

Інформація 

Інформація 

на 

адміністрати

вну нараду. 

Завідувач 

господарством 

Клетинська С.О. 

3. Відстеження 

рівня проведення 

моніторингових 

досліджень 

життєвої 

компетентності 

дітей 

Визначення рівня 

засвоєння дітьми 

програмових вимог 

Вхідний, 

поточний, 

підсумковий 

Всі групи Вересень 

2021 

Січень 

2022 

Травень 

2022 

Довідка Інформація 

на 

адміністрати

вну нараду, 

педагогічну 

раду №3 

Директор Канцедал 

Н.В., 

вихователь-

методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вихователі 

4. Організація 

медико- 

педагогічного 

контролю. 

Визначення щільності 

заняття 

Оперативний Інклюзивні 

групи: 

«Чомусики» 

5-й р.ж., 

Жовтень 

2021, 

Травень 

2022 

Протокол До -

адміністрати

вної наради 

Вихователь-

методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Сестра медична 
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«Чарівники»; 

4-й р.ж. 

«Розумнички» 

6-йр.ж. 

 старша 

Мазур Г.Г.,  

інструктор з 

фізкультури 

Сандецька А.А 

5. Організація 

роботи щодо 

запобігання та 

протидії булінгу 

Створення освітнього 

середовища, вільного 

від будь-якиїх форм 

насильства та 

дискримінації 

Оперативний Всі групи Жовтень 

2021 

Доповідна 

записка 

До -

адміністрати

вної наради 

Директор 

 Канцедал Н.В.,  

вихователь-

методист 

Солов'ян Ю.Л. 

6. Готовність 

вихователів до 

робочого дня, 

ведення ділової 

документації, 

якості 

планування 

Контроль за 

дотриманням вимог 

посадової інструкції та 

забезпечення якісного 

освітньо-виховного 

процесу 

Оперативний Всі групи Щомісяця Щоквартально 

доповідна 

записка 

Інформація до 

адміністратив

ної наради  

Вихователь- 

методист 

Солов'ян Ю.Л 

 

7. Контроль за 

дотриманням 

правил 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку 

Організація праці та 

забезпечення 

трудової дисципліни 

всіма працівниками 

відповідно до 

Правил 

внутрішнього 

трудового 

розпорядку.  

Оперативний Всі працівники 

закладу 

 Щоквартально Інформація до 

адміністратив

ної наради 

Директор 

Канцедал Н.В.,  

голова ППО 

Солов'ян Ю.Л. 

8. Контроль за 

дотриманням 

санітарно-

гігієнічних умов 

Аналіз та оцінка рівня 

санітарно-гігієнічної 

роботи в групах 

Попередній Всі групи Щомісяця  Інформація, 

чек-лист 

До відома Сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

9. Вивчення стану Виховання КГН, Взаємоконтрол Інклюзивні Група Листопад Довідка Інформація до Вихователь-
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організації 

роботи щодо 

створення умов 

формування й 

розвитку 

культурно 

гігієнічних 

навичок 

дошкільників 

навичок 

самообслуговування. 

ь раннього віку  

«Щебетунчики» 

(3 р.ж.) 

Інклюзивна група 

молодшого віку  

«Чарівники» 

(4р.ж.) 

2021 виробничої 

наради 

 

методист 

Солов'ян Ю.Л., 

вихователі, сестра 

медична старша 

Мазур Г.Г. 

10. Контроль за 

результативністю 

роботи 

музичного 

керівника та 

вихователів 

Організація, 

підготовка до 

проведення святкових, 

випускних ранків 

 

Підсумковий Всі групи Листопад 

Грудень 

Березень 

Травень 

Доповідна 

записка  

До 

адміністрати

вної наради 

Вихователь-

методист  

Солов'ян Ю.Л., 

музичний керівник  

11. Всебічне 

вивчення 

особистості 

дитини з ООП, 

організація 

ефективної 

допомоги і 

психолого-

педагогічої 

підтримки, 

відстеження 

динаміки її 

розвитку задля  

успішного 

навчання і 

подальшої 

соціальної 

Стан роботи команду 

ППС дітей з ООП 

Підсумковий Інклюзивні 

групи: 

«Розумнички» 

6-й р.ж., 

«Чомусики»; 

5-й р.ж. 

«Чарівники» 

4-й р.ж. 

Грудень 

2021 

Травень 

2022 

Звіт; 

протокол 

засідань 

членів 

команди 

супроводу 

До 

виробничої 

наради 

До педради 

№4 

Директор 

Канцедал Н.В., 

керівник КС 

Філічкіна Ю.О., 

члени КС. 
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адаптації. 

12. Організація 

роботи вікових 

груп щодо 

формування 

ігрової 

компетентності 

дошкільників 

Аналіз організації 

роботи педагогів з 

відповідного питання, 

сформованість знань у 

дошкільників про різні 

види ігрової 

діяльності. 

Взаємоконтро

ль 

Всі групи Січень 

2022 

Доповідна 

записка, 

картки 

контролю 

До 

адміністрати

вної наради 

Вихователь-

методист 

Солов'ян Ю.Л., 

педагоги вікових 

груп 

13. Організація 

харчування 

 

Аналіз організації 

харчування дітей у 

групах 

Оперативний Всі 

групи 

Щомісяця 

Щоквартал

ьно  

Чек-лист До 

адміністрати

вної наради 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-

методист 

Солов'ян Ю.Л. 

Сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г. 

14. Організація 

роботи вікових 

груп з 

формування 

національно-

патріотичного 

виховання 

дошкільників 

Аналіз оформлення 

куточків, наявність 

відповідної 

атрибутики, матеріалів 

щодо проведення 

тематичних бесід, 

робота педагогів з 

даного напрямку. 

Тематичний Інклюзивні 

групи: 

«Розумнички» 

6-й р.ж., 

«Чомусики»; 

5-й р.ж. 

«Чарівники» 

4-й р.ж. 

Лютий 

2022 

Довідка До 

адміністрати

вної наради 

Директор 

Канцедал Н.В. 

Вихователь- 

методист 

Солов'ян Ю.Л. 

вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 

15 Організація 

життєдіяльності 

дітей старшого 

дошкільного 

віку, стан 

освітньо-

виховного 

процесу 

Вивчити стан 

організації 

життєдіяльності дітей 

старшого дошкільного 

віку відповідно до 

Базового компонента 

дошкільної освіти 

Комплексний Інклюзивна група 

старшого 

дошкільного віку 

«Розумнички» 

6 р.ж. 

 

Квітень 

2022 

Довідка До педради 

№4 

Директор 

Канцедал Н.В., 

Вихователь-

методист 

Солов'ян Ю.Л. 

вчитель-логопед 

Філічкіна Ю.О. 
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відповідно до 

БКДО 

16. Стан роботи з 

профілактики 

дитячого 

травматизму, 

охорона життя і 

здоров’я дітей 

Дотримання вимог 

інструкції з охорони 

життя і здоров’я дітей 

у ДНЗ 

Оперативний Всі групи Квітень 

2022 

Інформація 

 

До 

адміністрати

вної наради 

Вихователь – 

методист 

Солов'ян Ю.Л., 

сестра медична 

старша 

Мазур Г.Г., 

завідувач 

господарством 

Клетинська С.О. 

17. Аналіз 

організації і 

здійснення 

додаткових 

освітніх послуг. 

Моніторинг 

виявлення знань, 

умінь і навичок 

дітей. 

Контроль за роботою 

керівників гуртків. 

Оперативний Керівники 

гуртків 

Квітень 

2022 

Довідка. До -

адміністрати

вної наради 

Вихователь – 

методист 

Солов'ян Ю.Л., 

керівники гуртків: 

Сандецька А.А., 

Дегтярьова Є.В. 

18. Рівень 

психофізичної 

готовності дітей 

старшого 

дошкільного віку 

до шкільного 

навчання згідно 

БКДО  

Забезпечення 

відповідності вимогам 

БКДО 

Підсумковий Інклюзивна група 

старшого 

дошкільного віку 

«Розумнички» 

6 р.ж. 

 

Травень 

2022 

Аналіз 

Діагностичні 

матеріали 

До педради 

№3 

Практичний 

психолог 

Солов'ян Ю.Л.  
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19. Контроль за 

виконанням 

колективного 

договору 

Забезпечення 

виконання 

колективного 

договору між 

адміністрацією та 

колективом:регулюв

ання виробничих, 

трудових і 

соціально-

економічних 

відносин, а також 

узгодження 

інтересів 

працівників. 

Підсумковий Працівники 

закладу 

Травень 

2022 

Аналіз Інформація 

на виробничу 

нараду №3 

Адміністрація 

закладу, 

голова ППО 

Солов'ян Ю.Л., 

працівники закладу. 
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Додаток 1 

Програма 

контролю в ДНЗ №100 

щодо забезпечення внутрішньої системи якості освіти  

у 2021-2022 н.р. 

Мета: об'єднання й інтеграція організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ДНЗ з урахуванням різноманітних факторів та умов 

для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам . 

Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти ДНЗ №100 передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до 

визначення якісних результатів із наступних напрямків: 

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

- формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого  

ставлення до себе, оточення та довкілля; 

- формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; 

- виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.  

 

Зміст контролю (форма узагальнення) Місяці 

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 

Готовність закладу до нового навчального року 

(літнього оздоровчого періоду) 

+ 

д.з./в  

- - - - - - - - + 

в 

- - 

Затвердження річного плану роботи закладу 

на навчальний рік, освітньої програми.  Затвердження 

плану роботи на оздоровчий період. 

+ 

п.р 

- - - - - - - - + 

п.р/п 

- - 

Виконання річного плану роботи закладу 

за навчальний рік та оздоровчий період 

+ 

п.р/п 

- - - - - - - - + 

п.р/п 

- - 

Організація роботи щодо запобігання та протидії булінгу. - - + 
д.з/а 

- - - - + 
д.з/а 

- - - - 

Контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового 

розпорядку працівниками ДНЗ 

 + 

і/а 

  + 

і/а 

  + 

і/а 

    

Готовність закладу до роботи в осінньо-зимовий 

період. Стан протипожежної, каналізаційної, 

опалювальної систем, котельного господарства, 

покрівлі, утеплення приміщень 

- + 

п/з/а 

- - - - - - - - - - 
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Дотримання вимог Базового компонента дошкільної 

освіти. Моніторинг життєвої компетентності дітей. 

- + 

н/д/а 

- - - + 

н/д/а 

- - - + 

н/д/п.

р. 

- - 

Організація роботи додаткових освітніх послуг - + 

а 

- - - + 

в 

- - + 

д/з 

- - - 

Контроль за виконанням колективного договору між 

адміністрацією та працівниками закладу 

- - - - - - - - - + 

і/в 

- - 

Стан фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми. 

Організація медико – педагогічного контролю. 

- - + 

п/а 

- - - - - - + 

п/а/п.

р 

- - 

Аналіз захворюваності дітей у закладі - - - - н + 

в/і 

- - + 

а/з 

- н - 

Медичний огляд працівників закладу - + - - - - - + - - - - 

Затвердження тарифікації педагогічних працівників  + 

н 

- - - - - - - - - - 

Організація харчування дітей + 

ч.л. 

+  

ч.л. 

+ 

ч.л./а 

+ 

ч.л./а 

+ 

 ч.л. 

+ 

ч.л./а 

+ 

ч.л./а 

+ 

 ч.л. 

+ 

ч.л./а 

+  

ч.л. 

+  

ч.л. 

+  

ч.л. 

Контроль за дотриманням вимог посадової інструкції 

та забезпечення якісного освітнього процесу. 

- + + +  + 

д.з/а 

+ + + 

д.з/а 

+ 

а 

+   

Організація роботи Команди психолого-педагогічного 

супроводу. Забезпечення виконання ІПР дітей з ООП 

+ 

п.р./п 

+ 

з/а 

- - - + 

з/в 

- - - + 

з/п.р. 

- - 

Дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі + + + + + 

а/п 

+ + + + + + + 

Організація проведення корекційно-розвиткових 

занять за рахунок Державної субвенції. 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

+ 

акт 

 

Атестація працівників закладу. Вивчення системи 

роботи працівників які атестуються. 

+ 

п.р./п 

+ + 

а 

+ + + + 

а 

+ + 

н/а 

- - - 

Проходження курсової перепідготовки працівниками 

закладу 

+ 

п.р/п 

- + 

а 

- - - - - - - - - 

Тематичний контроль. «Вивчення стану організації 

роботи щодо створення умов формування культурно-

гігієнічних навичок у дітей раннього та молодшого 

дошкільного віку». 

- - - + 

н/д 

- + 

в 

- - + 

а 

- - - 
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Програмно-методичне та навчально-методичне 

забезпечення 

+ 

п.р./н 

- - - - - - - - - 

 

- - 

Організація проведення музичних свят, розваг , 

святкових та випускних ранків 

- - - + 

а/п/ 

+ - - + + 

а/п 

+ + - 

Тематичний контроль «Організація роботи вікових 

груп з формування національно-патріотичного 

виховання дошкільників». 

- - - - - - + 

н/д/а/ 

к.а 

- - - -  

Взаємоконтроль. «Організація роботи вікових груп  

щодо формування ігрової компетентності 

дошкільників». 

- - - - - + 

д.з/к.

а 

- - - - - - 

Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності 

дошкільників шляхом використання технології 

альтернативної комунікації як методу візуалізації. 

- - - - - - + + 

п.р./н 

- - -  

Забезпечення літнього оздоровлення дітей - - - - - - - + 

а 

- + 

в/п.р/

н 

- - 

Проведення ремонтних робіт приміщень закладу - - - - - - - - - в в в 

Забезпечення заходів з охорони праці, цивільного 

захисту, пожежної безпеки 

- - + 

а 

- - + 

в 

- - + 

н/а 

+ 

а 

- - 

Стан роботи з профілактики дитячого травматизму, 

безпеки життєдіяльності 

- + 

з 

+ 

а 

- - - - + 

а 

- + 

в 

- - 

Робота методичного кабінету. Методична, 

дослідницька та експериментальна робота 

- - - - - - + 

а 

+ 

п.р/н 

- + 

п.р/н 

- - 

Взаємодія закладу з наступності в роботі з ЗНВК №68  - + 

н 

- - - - + 

а 

- - + 

з 

- - 

Дотримання режимів прогулянок і провітрювання + 

ч.л 

+ 

 ч.л. 

+  

ч.л. 

+  

ч.л. 

+  

ч.л. 

+  

ч.л. 

+  

ч.л. 

+ 

 ч.л. 

+  

ч.л. 

+  

ч.л./а 

+  

ч.л. 

+  

ч.л. 

Обладнання груп закладу + 

в 

- - - - - - - - - - - 

Умовні скорочення: 

в – виробнича нарада;     п.р – засідання педагогічної ради;   д – довідка;   ч.л   -   чек-лист; 

а – адміністративна нарада;   д.з. – доповідна записка;    п – протокол   і – інформація. 

н – наказ;      к.а. – картка аналізу;     з – звіт 
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                   Додаток 2 

Розподіл організованих видів діяльності  

за освітніми напрямами Базового компонента дошкільної освіти 

ДНЗ (ясел-садка) №100 «Гармонія» на 2021-2022 н.р.  

з урахуванням протиепідемічних заходів (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8 )  

на період карантину  у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID 19) 

(1-ий понеділок та 1-ий четвер місяця заняття проводяться в дистанційному режимі) 

 

Де

нь  

ти

жн

я 

Група дітей раннього віку 

3 р.ж. 

«Щебетунчики» 

Інклюзивна група дітей 

молодшого дошкільного віку 

4 р.ж. 

«Чарівники» 

Інклюзивна група дітей 

середнього дошкільного віку 

5 р.ж. 

«Чомусики» 

Інклюзивна група дітей 

старшого дошкільного віку 

6 р.ж. 

«Розумнички» 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

1.Музична 

діяльність 

2.Ознайомлення з 

соціумом/Ознайом

лення з прир.довк. 

9.00-9.10 

 

9.20- 9.30 

1.Фізичний 

розвиток  

2.Інтегроване 

заняття з 

пріоритетом 

зображувальної 

діяльності і 

соціуму (ліплення) 

9.00-9.15 

 

9.25- 9.40 

1. Інтегроване 

заняття з 

пріоритетом 

зображувальної 

діяльності і 

соціуму 

(ліплення) 

2.Фізичний 

розвиток 

9.00-9.20 

 

 

 

 

 

 

9.30 –9.50 

 

1.Ознайомлення з 

соціумом 

2. Ліплення 

3.Фізичний 

розвиток 

9.00 - 9.20 

 

9.30 - 9.50 

10.00-10.20 

ІІ
 п

. 
д
 

1.Розвивальні 

заняття з 

практичним 

психологом 

16.00 

16.10 

 

1.Розвивальні 

заняття з 

практичним 

психологом 

16.20-16.35 

 

  Логічний 

розвиток 

(інтелектуальні 

ігри:шахи,шашки) 

16.00-16.20 
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В
ів

т
о
р

о
к

  
1.Сенсорний 

розвиток 

2.Фізичий розвиток 

 

9.00-9.10 

 

9.30 - 9.40 

1.Музична 

діяльність 

2. Звукова культура 

мовлення 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

1.Логіко-

математичний 

розвиток (І).  

2.Музична 

діяльність  

Логіко-

математичний 

розвиток (ІІ ) 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.45 

 

9.55.-10.15 

1.Пропедевтичний 

курс навчання 

грамоти (І). 

Пропедевтичний 

курс навчання 

грамоти(ІІ). 

2.Музична 

діяльність 

9.00- 9.20 

 

 

9.30 - 9.50 

 

 

10.00 -10.20 

ІІ
 п

.д
.    

 

   

 

Підготовка руки 

до письма (І,ІІ 

підгрупа) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

 

С
ер

ед
а

 

 

1.Розвиток 

мовлення і 

культура 

мовленнєвого 

спілкування 

2.Музична 

діяльність 

9.00-9.10 

 

 

 

9.25 -9.35 

1.Фізичний 

розвиток 2.Логіко-

математичний 

розвиток (І).  

Логіко-

математичний  

розвиток (ІІ ) 

9.00-9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

 

9.50 – 10.05 

1.Звукова 

культура 

мовлення (І). 

2.Фізичний 

розвиток 

Звукова культура 

мовлення (ІІ ) 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25-9.45 

 

9.55-10.10 

1.Логіко-

математичний 

розвиток (І) 

Логіко-

математичний 

розвиток (ІІ) 

2.Фізичний 

розвиток  

9.00 – 9.20 

 

 

9.30 -9.50 

 

 

10.00 -10.25 

ІІ
 п

. 
д
. 

    1.Розвивальні 

заняття з 

практичним 

психологом 

16.00-16.20 

 

 

 

1.Розвивальні 

заняття з 

практичним 

психологом 

16.30 - 16.55 
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Ч
ет

в
ер

 
1.Ліплення/ 

Аплікація 

 

 

9.00-9.10 

 

1.Ознайомлення з 

природним 

довкіллям 

2.Малювання/Аплі

кація/  

9.00 -9.15 

 

 

9.25-9.40 

 

1.Ознайомлення з 

природним 

довкіллям 

2.Малювання/ 

Аплікація 

9.00-9.20 

 

 

9.30-9.50 

 

1.Інтегроване 

заняття з 

пріоритетом 

зображувальної 

діяльності і 

природи 

(аплікація) 

2.Логіко-

математичний 

розвиток  

9.00 - 9.20 

 

 

 

 

 

9.30 – 9.55 

 

ІІ
 п

. 
д
. 

Вечір розваг 

І тиждень 

(інструктор з 

фізкультури) 

ІІІ(музичний 

керівник) 

ІІ, ІV –(вихователь) 

16.00-

16.10 

Вечір розваг 

ІІ тиждень 

(музичний 

керівник) 

ІV (інструктор з 

фізкультури) 

І,ІІІ – (вихователь) 

16.00-16.15 Вечір розваг 

І тиждень 

(інструктор з 

фізкультури) 

ІІІ(музичний 

керівник) ІІ, ІV – 

(вихователь) 

16.20-16.40 Вечір розваг 

ІІ тиждень 

(музичний 

керівник) 

ІV (інструктор з 

фізкультури) 

І,ІІІ– (вихователь) 

16.25-16.45 

П
'я

т
н

и
ц

я
 

1.Малювання 

2.Фізичний 

розвиток  

9.00 - 9.10 

9.25-9.35 

 

1.Музична 

діяльність 

2. Розвиток 

мовлення і 

культура 

мовленнєвого 

спілкування  

 

9.00-9.15 

9.45- 10.00 

 

1.Розвиток 

мовлення і 

культура 

мовленнєвого 

спілкування 

2.Музична 

діяльність 

9.00-9.20 

 

 

 

 

9.30 – 9.50 

1.Розвиток 

мовлення і 

культура 

мовленнєвого 

спілкування 

2.Малювання 

3.Музичне 

виховання 

9.00 - 9.20 

 

 

 

9.30 – 9.50 

10.00 -10.20 
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Додаток 3 

Орієнтовний режим дня  

на осінньо – весняний періоди 

ДНЗ (ясел-садка) №100 «Гармонія» на 2021-2022 н.р. 

з дотриманням протиепідемічних заходів (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 №8 ) на період 

карантину  у зв'язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID 19) 

 

 Режимні процеси Група дітей 

раннього віку 

3 р.ж. 

«Щебетунчики» 

Інклюзивна група 

дітей молодшого 

дошкільного віку 

4 р.ж. 

«Чарівники» 

Інклюзивна група 

дітей середнього 

дошкільного віку 

5 р.ж. 

«Чомусики» 

Інклюзивна 

група старшого 

дошкільного 

віку 

6 р.ж. 

«Розумнички» 

1. Зустріч дітей на ігровому майданчику ізольовано 

від інших груп, огляд, температурний скринінг 

6.30 – 7.40 6.30 – 7.50 6.30 – 8.00 6.30 – 8.05 

2. Ранкова гімнастика зі збереженням дистанції 7.40 – 7.45 7.50 – 7.57 8.00 – 8.08 8.05 – 8.15 

3. Гігієнічні процедури.  7.45 – 7.55 7.57 – 8.06 8.08 – 8.13 8.15 – 8.20 

4. Підготовка до сніданку 7.55 – 8.05 8.06 – 8.15 8.13 – 8.20 8.20 – 8.30 

5. Сніданок 8.05 – 8.25 8.15 – 8.35 8.20 – 8.40 8.30 – 8.50 

6. Бесіди, індивідуальне спілкування 8.25 – 8.50 8.35 – 8.50 8.40 – 8.50 8.50 – 8.55 

7. Підготовка до занять 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

8. Заняття (з урахуванням тимчасових рекомендацій 

щодо запобігання розповсюдження корона вірусної 

хвороби COVID 19) 

9.00 – 9.35 9.00 – 10.05 9.00 – 10.15  9.00 – 10.30 

9. Підготовка до прогулянки 9.35 – 9.55 10.05 – 10.15 10.15 – 10.25 10.30 – 10.40 

10. Вихід на прогулянку зі збереженням дистанції з 

іншими групами.  

9.55 – 10.00 10.15 – 10.20 10.25 – 10.30 10.40 – 10.45 

11. Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, 

самостійна діяльність дітей, спостереження, (усі 

10.00 – 11.30 10.20 – 11.45 10.30 -11.55 10.45 - 12.05 



99 

 

активності проводяться ізольовано від інших 

груп). 

12. Повернення з прогулянки зі збереженням дистанції 

з іншими групами. 

11.30 – 11.40 11.45 – 11.55 11.55 – 12.00 12.05 – 12.15 

13. Гігієнічні процедури.  11.40 – 11.50 11.55-12.05 12.00 -12.10 12.15.-12.25 

14. Підготовка до обіду 11.50 -12.00 12.05 – 12.10 12.10 – 12.20 12.25 – 12.30 

15. Обід  12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 

16. Підготовка до сну. Гігієнічні процедури. 12.30 - 12.40 12.40- 12.50 12.50 -13.00 13.00 -13.05  

17. Сон 12.40 – 15.10 12.50 – 15.15 13.00 – 15.15 13.05 – 15.15 

18. Поступовий підйом, повітряні та водні процедури, 

гімнастика пробудження. 

15.10 – 15.20 15.15 – 15.30 15.15 – 15.35  15.15 – 15.40 

19. Полуденок  15.20 – 15.40 15.30 – 15.50 15.35 – 15.55 15.40 – 16.00 

20. Ігри, самостійна діяльність, вечори розваг(з 

урахуванням тимчасових рекомендацій щодо 

запобігання розповсюдження коронавірусної 

хвороби COVID 19) 

15.45 – 16.30 15.50 – 16.45 15.55 – 16.50 16.00 – 16.55 

21. Підготовка до прогулянки, вихід на прогулянку зі 

збереженням дистанції з іншими групами 

16.30 – 16.40 16.45 – 16.55 16.50 – 17.00 16.55 – 17.05 

22. Прогулянка, ігри, індивідуальні заняття, 

самостійна діяльність, спостереження (усі 

активності проводяться ізольовано від інших 

груп). Бесіди з батьками. Повернення дітей 

додому. 

16.40 – 18.30 16.55 – 18.30 17.00 – 18.30 17.05 – 18.30 
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Додаток  4 

Циклограма проведення тематичних місячників та тижнів 

№з/п Назва тематичних місячників, декад  

та тижнів. 

ІХ Х ХІ ХІІ I ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII 

1.  Місячник з безпеки дорожнього руху 

«Увага! Діти на дорозі!» 

             

2.  Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності 

              

3.  Тиждень присвячений« Всесвітньому 

дню домашніх тварин» 

             

4.  Тиждень захисника Вітчизни              

5.  Тиждень фізкультури                 

6.  Декада з пожежної безпеки              

7.  Тиждень безпеки дорожнього  руху              

8.  Тиждень театру              

9.  Тиждень патріотичного виховання              

10.  Декада українського мовлення, 

присвячена  Шевченківськім дням 

             

11.  Тиждень дитячої книги              

12.  Декада екологічних знань              

13.  Тиждень знань з основ безпеки 

життєдіяльності та день цивільного 

захисту  

             

14.  Тиждень пожежної безпеки              

15.  Тиждень протидії булінгу              

16.  Тиждень патріотичного виховання 

«Моя Україна – Моя Батьківщина!» 

             

17.  Тиждень правового виховання              
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Додаток  5 

Циклограма проведення фізкультурно – оздоровчих заходів 

( у відповідності до Наказу МОН України від 20.04.2015р. № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на 

дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності » 

 

 

 

 

№з/п Форми фізкультурно-

оздоровчої роботи 

ІХ Х ХІ ХІІ I ІІ ІІІ ІV V VI VII VIII 

1 Фізкультурні свята: 

Змагання: 

Перші кроки 

Веселі старти 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

   

 

 

  

    

2 День здоров’я    

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

3 Фізкультурні розваги 

2 рази на місяць 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

  

 

    

 

4 Тиждень фізкультури   

 

    

 

    

 

    

 

  

5 Фізкультурні заняття Щоденно: 3 рази на тиждень у приміщенні  або на майданчику (з квітня до жовтня); 

В інші дні тижня: 2 заняття фізичними вправами на свіжому повітрі під час денних прогулянок, 1 раз  піший 

перехід по території ДНЗ 

6 Ранкова гімнастика Щоденно: у груповому приміщенні  або на майданчику (з квітня до жовтня). 

7 Гімнастика 

після денного сну, 

фізкультурні 

хвилинки, паузи. 

Щоденно  у відповідності  до  моделі  
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Додаток  6 

Модель рухової активності дітей дошкільного віку                                                      

№ з/п Форми організації рухової активності, 

Види рухової діяльності 

Ранній вік  

(періодичність, 

навантаження) 

Молодший, середній 

дошкільний вік 

(періодичність, 

навантаження) 

Старший дошкільний вік  

(періодичність, 

навантаження) 

I Фізкультурно – оздоровча робота: 

 Ранкова гімнастика. 

 Гімнастика після денного сну. 

 Фізкультурні хвилинки (3-4 вправи.) 

 Фізкультурні паузи (між заняттями). 

 За гартувальні процедури. 

 

Щодня, 4-5 хв. 

Щодня,  до 6 хв. 

До 1хв. 

До 5 хв. 

В залежності від умов та 

стану здоров’я дітей. 

 

Щодня, 6-8 хв. 

Щодня, 7-8 хв. 

1 хв. 

5-7  хв. 

В залежності від умов та 

стану здоров’я дітей. 

 

Щодня, 8-10 хв. 

Щодня,  до 9 хв. 

2 хв. 

8-10 хв. 

В залежності від умов та 

стану здоров’я дітей. 

II Рухова активність в повсякденні: 

 Щоденний обсяг. 

 Фізичні вправи, рухливі ігри на 

прогулянці. 

 Пішохідні переходи. 

(по території дошкільного закладу) 

 Фізкультурні свята. 

  

 Фізкультурні розваги. 

 Дні здоров’я. 

 Тижні фізкультури. 

 

До 3-х годин. 

20-30 х 

 

- 

 

1 раз на квартал, 

програма на кілька днів. 

1-2 р. на місяць, 10-15 хв. 

1р.на місяць, 10-15 хв. 

1 раз на квартал, 

програма на кілька днів. 

 

3-4 години. 

35-45 хв. 

 

4 р.ж – 15-20 хв. В один 

бік, 5 р.ж. – 20-25 хв. 

Двічі, тричі на рік, 40-50 

хв. 

1-2 р. на місяць, 20-35 хв. 

1 р. на місяць, 20-35  хв. 

1 раз на квартал, програма 

на кілька днів. 

 

4-5 годин. 

45-60 хв. 

 

25-30 хв. В один бік. 

 

Двічі, тричі на рік, 50-60 

хв. 

1-2 р. на місяць, 35-40 хв. 

1 р. на місяць, 35-40 хв. 

1 раз на квартал, 

програма на кілька днів. 

III Заняття: 

 Фізкультурні заняття в групі. 

 Фізкультурні заняття на свіжому 

повітрі. 

 

3 р. на тиждень, 15 хв. 

2 р. на тиждень, 15хв. 

 

3 р. на тиждень, 20 хв. 

2 р. на тиждень, 20 хв. 

 

3 р. на тиждень, 25хв. 

2 р. на тиждень, 25хв. 
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Додаток  7 

Модель загартування дітей дошкільного віку  

Форма роботи Особливості організації 

Повітряні ванни - У добре провітрюваному приміщенні до 5 хв. 

Полегшений одяг.  

Водні процедури  Щоденне вмивання, миття рук. T 25  ͦС 

 

Ходіння по «доріжці 

здоров'я». Профілактика 

плоскостопості, 

викривлень хребта 

Щоденно включати в рухові паузи, комплекси ранкової гімнастики, гімнастики  пробудження, щодня у добре  

провітреному приміщенні, з використанням додаткового обладнання. 

Пальчикова гімнастика Впродовж дня, як фізкультхвилинка на заняттях, у вільний час, як спеціальне заняття з використанням віршів, 

пісень, потішок, звуконаслідування 

Дихальна гімнастика. 

Валеохвилинки 

Впродовж дня у добре провітреному приміщенні, ігри – звуконаслідуванні, для вентиляції легенів, розвитку 

грудного дихання, активізації головного мозку  

Психогімнастика За планом психолога для зниження збудження, зняття напруження, у вільний час як спеціальне заняття 

Психічне 

розвантаження. 

Розслаблення м’язів 

За планом психолога для зниження збудження, зняття напруження, діє заспокійливо на нервову систему, зняття 

втоми, оптимізація психічних процесів 

Кольоротерапія Вплив на самопочуття, фізіологію – заспокійливо, активізує діяльність органів, систем залежно від кольору 

спектру. 

Музикотерапія Для заспокоєння нервової системи, як супровід режимних моментів, в театральній діяльності, створення 

«Картин настрою» 

Оздоровчий біг Щоденно під час ранкової гімнастики з дітьми старшого дошкільного віку, 3- 4 хв. 

Кисневі коктейлі Щомісячно впродовж року: курс 10 днів прийому коктейлів, 10 днів – перерва. 
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Додаток 8 

План  проведення свят  та розваг  

План проведення свят 

з/п Зміст роботи Термін Відповідальні Інформаційне 

забезпечення 

 Провести фізкультурно-оздоровчі заходи:    

1 Свята:    

 «Осінь золота » 

«У Зимоньки на гостинах» 

«Здорова дитина – щаслива родина» 

«Водичка - водичка! Пригоди Краплинки!» 

11.2021 

01.2022 

06.2022 

07.2022 

Інструктор з 

фізкультури  

Сандецька А.А. 

Вихователі 

сценарії 

2. Дні здоров`я: 

Група «Щебетунчики» ранній вік (3-й р.ж.) 

Інклюзивна група «Чарівники» молодший дошкільний вік (4-й р.ж.) 

«Літо нам здоров’я подарувало» 

«Здоров’я – це правильне харчування» 

«Ми полюбляємо чистоту» 

«Добра людина здоровіше злої» 

 «Ранок зустрічай зарядкою, вечір проводжай прогулянкою» 

«Ось  зими прийшов кінець - хто не хворів той молодець!» 

«Весна іде – дітлахам тепло несе» 

«Щоб пілотами нам стати – треба м’язи  підкачати» 

«Разом весело нам йти по просторах» 

«Здрастуй, літо-літечко!» 

«Загартовуйся, якщо хочеш бути здоровим» 

«Ми стали міцніше, ми стали здоровіше» 

 

 

 

 

 

09.2021 

11.2021 

12.2021 

01.2022 

02.2022 

03.2022 

04.2022 

05.2022 

06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

 

 

Інструктор з 

фізкультури 

Сандецька А.А. 

Вихователі 

 

 

сценарії 
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Інклюзивна група «Чомусики» середній дошкільний вік (5-й р.ж.) 

«В гостях у Незнайки» 

«На гостини до бабусі, у село» 

«З друзями веселіше» 

«Здоров'я – це скарб» 

«Застуді скажемо – НІ!» 

«Ми малята здоров'ята» 

«Пригоди в країні Вітамінії» 

«Ми будемо астронавтами!» 

«Сонце, повітря і вода - наші найкращі друзі!» 

«Школа маленьких чемпіонів» 

«З рюкзаком за здоров’ям» 

«Ми стали міцніше, ми стали сильніше»  

 

Інклюзивна група «Розумнички» старший дошкільний вік(6 р.ж.) 

«Осінь - це добре!» 

«Повітря, яким ми дихаємо» 

«З друзями веселіше» 

 «Чистота – залог здоров'я» 

«Застуді скажемо – НІ!» 

«Бережи здоров'я змалку» 

«Прийшла весна – вітаміни  приймати пора» 

«Якщо я тільки забажаю, у космос я ураз злітаю» 

«Сонце, повітря і вода - наші кращі друзі!» 

«Здрастуй, літо тепле, ми тебе чекали» 

«Турист завжди стежку знайде» 

«Ми стали міцніше, здоровіше» 

 

09.2021 

10.2021 

11.2021 

12.2021 

01.2022 

02.2022 

03.2022 

04.2022 

05.2022 

06.2022 

07.2022 

08.2022 

 

 

09.2021 

10.2021 

11.2021 

12.2021 

01.2022 

02.2022 

03.2022 

04.2022 

05.2022 

06.2022 

07.2022 

08.2022 
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3. Змагання: 

«Перші кроки» 

«Веселі старти» 

 «Малі олімпійські ігри» 

«Здоровейки» 

 

09.2021 

02.2022 

05.2022 

06.2022 

 

Інструктор з 

фізкультури 

Сандецька А.А. 

Вихователі 

 

 

сценарії 

 

4. 

Тижні фізкультури 

« Осінь зустрічаємо » 

« Я здоров’я збережу – сам собі допоможу» 

« У здоровому тілі здоровий дух » 

«Літо, літечко! » 

 

11.2021 

01.2022 

03.2022 

07.2022 

 

Інструктор з 

фізкультури 

Сандецька А.А. 

Вихователі 

 

сценарії 

5. 

 

 

Провести музичні свята: 

«Осінь така мила» 

«Новорічний карнавал» 

«Стрітення» 

«Матусине свято» 

«Шевченківське слово» 

«Травневі дзвіночки» 

«До побачення, садочок» 

 

11.2021 

12.2021 

02.2022 

03.2022 

04.2022 

05.2022 

05.2022 

 

Музичний 

керівник 

Вихователі 

 

 

сценарії 

План проведення фізкультурних розваг 

1. Група «Щебетунчики» Ранній вік  ( 3-й р.ж.) 

1.Вечір розваг «Наші іграшки чудові» 

2.Вечір розваг «Весела подорож» 

1.Вечір розваг «Теплий дощик» 

2.Вечір розваг « Різнокольорове листячко» 

1.Вечір розваг «Подорож до осіннього лісу» 

2.Вечір розваг «Ми – малята здоров'ята» 

1.Вечір розваг «Паровозик -  мандрівник » 

2.Вечір розваг « Веселі ігри» 

1.Вечір розваг «В гостях у Морозенка» 

 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 

 

 

Інструктор з 

фізкультури 

Сандецька А.А. 

 

 

Сценарії 
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2.Вечір розваг « Мій веселий м’яч» 

1.Вечір розваг «Загадкова пірамідка» 

2.Вечір розваг « Маленькі ніжки пішли по доріжці» 

1.Вечір розваг «Веселі ігри» 

2.Вечір розваг « Дощик, дощик крап-крап-крап..» 

1.Вечір розваг «Прогулянка на лужок» 

2.Вечір розваг « Спритні малята» 

1.Вечір розваг «Пригоди колобка» 

2.Вечір розваг « Світить сонце у віконце..» 

 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

2. Інклюзивна група «Чарівники»  молодший дошкільний вік (4-й р.ж.) 

1.Вечір розваг «Вийшла курочка гуляти». 

2.Вечір розваг «Ігротека» 

1.Вечір розваг «На чарівній галявині» 

2.Вечір розваг « Вечір народних ігор» 

1.Вечір розваг «Всі звірята люблять вітаміни» 

2.Вечір розваг «Ігри  з м’ячем» 

1.Вечір розваг «Пригоди у лісі» 

2.Вечір розваг «Ігротерапія» 

1.Вечір розваг «Здрастуй зимонька-зима» 

2.Вечір розваг « Народна гра» 

1.Вечір розваг «Зимові розваги» 

2.Вечір розваг « Ігри з м'ячем» 

1.Вечір розваг «В гостях у малюків улюблені казкові герої» 

2.Вечір розваг « Веселі змагання» 

1.Вечір розваг «Весна, весна на вулиці»» 

2.Вечір розваг « Цікава ігротека» 

1.Вечір розваг «Весняні пригоди малят» 

2.Вечір розваг « Ігри з обручем» 

 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 

 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

Інструктор з 

фізкультури 

Сандецька А.А. 

 

Сценарії 

 

 

 Інклюзивна група «Чомусики» середній дошкільний вік (5-й р.ж.)  Інструктор з  
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1.Вечір розваг «Подорож до осіннього лісу». 

2.Вечір розваг «Малятам про тварин» 

1.Вечір розваг «Пернаті друзі» 

2.Вечір розваг « В гості до світлофора» 

1.Вечір розваг «У пошуках Маші» 

2.Вечір розваг «Веселий м'яч» 

1.Вечір розваг «Пригоди маленьких  Чомусиків» 

2.Вечір розваг «Як звірі готувались зустрічати зиму» 

1.Вечір розваг «Здрастуй зимонька-зима» 

2.Вечір розваг « Народні ігри для малят» 

Вечір розваг «Зимові розваги» 

2.Вечір розваг « Ігри з м'ячем» 

1.Вечір розваг «Улюблені казкові герої» 

2.Вечір розваг « Цікаві змагання» 

1.Вечір розваг «Весну зустрічаємо, веселі розваги починаємо» 

2.Вечір розваг « Спортивна ігротека» 

1.Вечір розваг «Чистота для здоров'я нам потрібна» 

2.Вечір розваг « Мій веселий дзвінкий м'яч» 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 

 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

фізкультури 

Сандецька А.А 

3. Інклюзивна група «Розумнички» старший дошкільний вік (6-й р.ж.) 

1. Вечір розваг «Вийся, віночку гладенько» 

2.Вечір розваг «Країна Спортляндія» 

1.Вечір розваг «Вітаміни – наші друзі» 

2.Вечір розваг «Веселі естафети» 

1.Вечір розваг «Стежинами казок» 

2.Вечір розваг «Ігри  з м’ячем ( елементи футболу)» 

1.Вечір розваг «Я і мої друзі» 

2.Вечір розваг «Ігри  з м’ячем ( елементи баскетболу)» 

1.Вечір розваг «Біля новорічної  ялинки» 

2.Вечір розваг «Зимові старти» 

 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 

 

Інструктор з 

фізкультури 

Сандецька А.А 

Сценарії 
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1.Вечір розваг «Ми вогню не боїмося, з ним боротися вчимося» 

2.Вечір розваг «Позмагаємось» 

1.Вечір розваг «Зелений вогник» 

2.Вечір розваг «Ігри - естафети» 

1.Вечір розваг «Туристичний похід» 

2.Вечір розваг « Спортивні перегони» 

1.Вечір розваг «Відважні пожежники» 

2.Вечір розваг « Елементи гри в городки» 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

План проведення музичних розваг 

1. Група «Щебетунчики» Ранній вік (3-й р.ж.) 

1.«Давайте познайомимось» 

2.«Зайчику, приходь!» 

1.«Курка Ряба» ( настільний театр) 

2.«Осінь, в гості просимо!» 

1.«Пригода осіннього дощику» 

2.«Подорож до осіннього лісу» 

1.«Мої улюблені іграшки» 

2.«Руда лисиця та ії крамниця» 

1.«Різдвяна казка» (лялькова вистава) 

2.«Зимова подорож» 

1.«Що у кошику?» ( ігри -забавлянки з музичними інструментами) 

2.«Добрий день, лялька Катя!» 

1.«Лялька Катя загубилась» 

2 «Як звері  Весну шукали» (лялькова вистава) 

1.«В гостях у бабусі Натусі» 

2.«Хто в хатинці живе?» (слухання музичних творів) 

1.«Веселі кошенята» ( вечір ігор та забав) 

2.«Якщо хочеш бути здоровим» ( музична казка) 

 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 

 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

 

Музичний 

керівник 

 

 

Сценарії 
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2. Інклюзивна група «Чарівники» молодший дошкільний вік 4-й р.ж. 

1.«Нас садочок зустрічає» 

2.«Ми дітки веселі» 

1.«Курчатко» (фланелеграф) 

2.«Сюрпризи Осені» 

1.«До нас гості прийшли-інструменти принесли» 

2.«Подорож до осіннього лісу» 

1.«Мої улюблені іграшки» 

2.«Свято Миколая зустрічаємо, веселимося та в ігри граємо» 

1.«Різдвяна казка» (лялькова вистава) 

2.«Подорож у зимову казку» 

1.«День народження ляльки Мані» 

2.«До нас завітав клоун Бім» 

1.«Хто в хатинці живе?» ( слухання музичних творів) 

2.«Як звірі  Весну шукали» (лялькова вистава) 

1.«В гостях у бабусі Натусі» 

2.«Котилася писаночка» 

1.« Пригоди мишенят» ( вечір ігор та забав) 

2.« Якщо хочеш бути здоровим» (музична казка) 

 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 

 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

Музичний 

керівник 

 

Сценарії 

 Інклюзивна група «Чомусики» середній дошкільний вік 5-й р.ж. 

1.«Подорослішали всі ми на рік» 

2.«Заєць в лісі» (казка-шумівка) 

1.«Нам тут веселенько-співаємо раденько!» ( лялькова вистава) 

2.«Крамничка музичних інструментів» 

1.«Весела мандрівка» 

2.«В гостях у бабусі  Натусі» 

1.«Гарні друзі є в зими - санки, лижи, ковзани» 

2.«Свято Миколая зустрічаємо, веселимося, та в ігри граємо» 

 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

Музичний 

керівник 

 

Сценарії 
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1.«Різдвяна казка» (лялькова вистава) 

2.«Теремок-холодок» (казка-шумівка) 

1.«Вечір народних рухливих ігор» 

2.«Зиму проводжаємо-весну зустрічаємо» 

1.«Співоча Україна» ( слухання народних пісень, частівок, коломийок) 

2.«Як звірі Весну шукали» (лялькова вистава) 

1.«Котилася писаночка» 

2.«Ми пограємо в гру - проженемо нудьгу»  

1.«Посилка для малят» ( літературна гра) 

2.«Якщо хочеш бути здоровим» (музична казка) 

01.2022 

 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.202 

 

05.2022 

 Інклюзивна група «Розумнички» старший дошкільний вік 6-й р.ж. 

1.«Подорослішали всі ми на рік» 

2.«Що таке музика» 

1.«Ми діти твої, Україно!» 

2.«Традиції вивчаємо-у народні ігри граємо!» (вечір народних рухливих 

ігор) 

1.«Співоча Україна» (слухання пісень, частівок, коломийок) 

2.«Чарівна скринька Осені» 

1.« День народження Жені» 

2.«По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай» 

1.«Різдвяна казка» (лялькова вистава) 

2.«По сторінкам " Дитячого альбому»  П. І. Чайковського» 

1.«На ігровій галявині» ( вечір музичних ігор з музичним  оформленням) 

2.«Зиму проводжаємо-весну зустрічаємо» 

1.«Спробуй, відгадай» ( вечір музичних загадок) 

2.«Подорож до країни вальсів»  

1.«Ми пограємо в гру-проженемо нудьгу»  

2.«Котилася писаночка» 

1.«Казкова пошта» ( літературна гра) 

2.«Якщо хочеш бути здоровим» (музична казка) 

 

09.2021 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

 

01.2022 

 

02.2022 

 

03.2022 

 

04.2022 

 

05.2022 

Музичний 

керівник 

 

Сценарії 
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