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Аналіз роботи за минулий навчальний рік та завдання на 

новий навчальний рік 

Дошкільний навчальний заклад комбінованого типу № 38 

розташований за адресою: Бульвар Героїв Крут 3, знаходиться в комунальній 

власності Чернівецької міської ради. Станом на 01.09.2021р. ДНЗ має типове 

приміщення, розраховане на 231 місця. В ДНЗ працює 13 груп:  

 3 групи дітей переддошкільного віку; 

 10 передшкільних груп, з них 1 – логопедична, 1 група 

продовженого дня, мобільна група, 1- інклюзивна. 

 Всі 13 груп укомплектовані згідно програмових  та санітарно-

гігієнічних вимог. ДНЗ має кабінет директора,  музичну та спортивну залу, 

кабінет практичного психолога, логопеда, вихователя-методиста, кабінет 

медичних сестер,13 ігрових майданчиків, спортивний майданчик. 

 

№  Відомості Показники 

1. Мова навчання українська 

2. Кількість груп усього 13 

 передошкільні 3 

передшкільні 10 

3. Режим роботи груп:  

Група продовженого дня 12 годин 1 

Мобільна група 12 годин 1 

10.5 годин 11 

4. Кількість вихованців списочний склад 262 

5.  Кількість працівників усього 64 

педагогічний персонал 29 

спеціалістів 7 

обслуговуючий персонал 35 

 



Аналіз кадрового забезпечення 

         Протягом минулого року  відбулися  зміни у комплектації кадрів у  

дошкільному закладі. На посаду вихователя  прийнята  Гончарова Ю.Д., 

Данко Т.Г., вчитель-логопед Боднар О.С. 

посада кількість сер. спец. п\в н/в 

всього 32    

директор 1  1  

вихователь-методист 1  1  

вихователів 29 4 14 4 

музичний керівник 2  2  

інструктор з фізичної 

культури 

1     1   

вчитель - логопед 2  2  

практичний       психолог 1  1  

керівник гуртка англійської    

мови 

1  1  

 

    Стимулюванню цілеспрямованого безперервного підвищення рівня 

професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й 

авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу сприяє 

атестація, яка проводиться відповідно до ст.54 Закону України «Про освіту», 

р.6. ст.30,Закону України «Про дошкільну освіту» та Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженого Міністерством освіти 

і науки України від 06.10.2010 року № 930, зареєстрованого і Міністерстві 

юстиції України 14 грудня 2010 року №1255 - 18550, згідно перспективного 

плану на 5 років у зазначені терміни. Усі документи до організації і 

проведенню атестації ведуться і оформляються згідно з установленими 



термінами. В дошкільному закладі складений перспективний план атестації 

та курсової перепідготовки на 5 років. 

У 2020/2021  навчальному році було атестовано 3 педагога. 

За результатами атестації:  

 Шові О.А. (директору) підтверджено "спеціаліст вищої 

категорії; 

 Дев’яткіній Н.Б.(інструктору з фізичної культури) 

підтверджено "спеціаліст» та 9 тарифний розряд;  

 Боднар Л.М. (вихователю) присвоєно кваліфікаційну 

категорію "спеціаліст» та встановлено 11 тарифний розряд; 

     Хід атестації педагогічних кадрів у  навчальному закладі 

перебував на постійному контролі. Адміністрацією закладу не тільки 

надавалась методична допомога в організації атестації безпосередньо 

вихователям, а й забезпечувався контроль за її проведенням: своєчасно і 

організовано проведені засідання атестаційної комісії. В міжатестаційний 

період вивчалась система роботи педагогів шляхом відвідування занять,  

інших видів діяльності з дітьми, аналізу результатів роботи з батьками 

вихованців, проведення анкетування, що дало змогу провести атестацію 

без зайвих психічних перевантажень і конфліктних ситуацій.  

За 2020/2021 навчальний рік педагоги закладу підвищували фахову 

майстерність, отримавши сертифікати. 

Основним напрямком удосконалення рівня професійної компетентності 

педагогів ДНЗ №38 є професійне самовдосконалення шляхом 

цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. 

          Реалізувати самоосвітню діяльність педагоги мали можливість у 

різноманітних методичних заходах, конкурсах, виставках. Педагоги, які 

закріплені за міськими методичними об’єднаннями активно працювали, на 

педгодинах ділилися враженнями, надавали інформацію про цікаве й 

раціональне для застосування в педагогічній діяльності ДНЗ. 

Педагоги дошкільного закладу були активними учасниками міської 



методичної роботи, особливо вихователі: Шова О.А. (директор), Ціта О.В.  

(вихователь-методист), Лупу Х.І. (практ. психолог), Дев’яткіна Н.Б. 

(інструктор з фіз. культури), Коробчинська О.В. та Романюк Я.Б.(муз. 

керівники), Дуткевич І.В. (старша медична сестра), вихователі Боднар Л.М., 

Панцир О.В.  

Протягом року проводилась робота з молодими вихователями. У закладі 

працюють 3 молодих педагога. За кожним з них закріплено досвідченого 

педагога-наставника. На базі ДНЗ функціонувала Школа молодого педагога 

(керівник Ціта О.В., вихователь-методист). Працюючи з молодими 

спеціалістами, протягом навчального року вихователь-методист надавала 

консультації, допомогала у складанні індивідуальних та переспективних 

планів роботи. Цікавою та результативною видалася консультація для 

молодих спеціалістів та їх наставників "Педагог професія чи покликання", під 

час якого вихователі поділилися сучасними інноваціями, інтерактивними 

технологіями в освітньо-виховному процесі. Сьогодні для педагога, особливо 

молодого, важливо не лише осмислити та засвоїти інформацію, а й оволодіти 

способами її практичного застосування для прийняття правильних рішень. 

Тому найбільш ефективними були заняття, де ставилися проблеми, виникали 

конкретні ситуації, які треба було розв'язати (проблемна лекція, ігрове 

моделювання). Результати анкетування молодих педагогів свідчать про 

результативність занять, актуальність тематики переглянутих практичних 

заходів. Чітка, послідовна і водночас гнучка система роботи з молодим 

педагогом дала змогу успішно розв’язувати завдання підвищення якості 

педагогічного процесу, сприяла зростанню фахової майстерності та успішній 

адаптації молодих педагогів у колективі ДНЗ. 

 Впродовж навчального року педагогічний колектив нашого закладу 

вирішував завдання, що були спрямовані на усунення недоліків за попередній 

навчальний рік та удосконалення організації навчально-виховного процесу у 

2021/2022 навчальному році. Зокрема вирішувались питання забезпечення 

гармонійного та всебічного розвитку особистості, інтегрованого підходу до 



організації змісту навчання та виховання. 

Основними завданнями, які стояли перед колективом дошкільного 

навчального закладу були: 

1. Створити сприятливі умови для охорони життя і збереження здоров’я 

вихованців. 

2. Сприяти досягненню стійкої мотивації педагогів на зростання професійної 

майстерності, щодо впровадження  програми для старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт». 

3. Оновити форми і методи роботи з дітьми з трудового виховання. 

Формувати  у дошкільників трудові навички, працьовитість, творче 

ставлення до праці. 

4. Створити умови гендерного виховання в ДНЗ та забезпечити 

індивідуальний підхід до виявлення гендерної поведінки дітей дошкільного 

віку за допомогою різноманітних методів та прийомів. 

          Освітньо-виховний процес здійснювався за програмою розвитку дитини 

від 2 до 7 років «Дитина» та програмою «Впевнений старт» для дітей 

старшого дошкільного віку. 

На виконання завдань річного плану були проведені 4 педагогічні ради: 

 «Підсумки роботи під час літньо-оздоровчої кампанії. 

Підготовка до нового навчального року». 

 «Трудове виховання в дошкільному віці як основа 

формування особистості». 

 «Гендерне виховання дітей дошкільного віку». 

 «Підведення підсумків та основні напрямки роботи на 

наступний навчальний рік». 

На першій педагогічній раді заслуховувались: 

1. Підведення підсумків літньо-оздоровчої кампанії. 

2. Ознайомлення з інструктивно-методичними 

рекомендаціями «Про організацію освітньої роботи в ДНЗ у 2020/2021 

н.р.»; 

3. Обговорення та затвердження плану роботи ДНЗ на 



2020/2021 н.р.; 

4. Вибір та затвердження програм, за якими працюватиме 

ДНЗ. Затвердження форм планування освітньо-виховної роботи, 

орієнтовного розподілу організованої навчальної діяльності. 

5. Затвердження секретаря педагогічної ради. 

6. Атестація педагогічних працівників.  

До другої педагогічної ради «Трудове виховання в дошкільному віці як 

основа формування особистості» проведено: 

 Інтерактивний семінар «Трудове виховання дітей дошкільного віку як 

педагогічна проблема сучасності. Кінетичний пісок». 

 Консультація «Організація трудового виховання в сім’ї». 

 Майстер -клас «Експериментування з різними матеріалами». 

 Тематична перевірка «Стан трудового виховання в ДНЗ». 

   На педагогічній раді був даний аналіз роботи з трудового виховання в 

усіх вікових групах; заслуховувались доповіді: «Організація роботи з 

батьками з питань трудового виховання дітей» ( Житарюк Г.В..); «Трудові 

доручення вдома і в садку» (Статна Г.Ю.); «Роль гри в трудовому вихованні 

дошкільників» (Кочерган Г.В..); виставка матеріалу для формування навичок 

самообслуговування у дітей дошкільного віку; довідка про результати 

тематичної перевірки «Стан трудового виховання в ДНЗ» (Шова О.А.). 

Педагогічна рада показала, що робота, над якою працюємо, ефективна, 

показує результативність, але необхідно внести корективи у систему трудової 

діяльності . 

До третьої педагогічної ради «Гендерне виховання дітей дошкільного 

віку» проведено такі форми роботи: 

 Консультація «Особливості гендерного виховання дітей 

дошкільного віку». 

 Майстер-клас «Гендерні проблеми сучасності». 

 Показ заняття «Сила і краса має рівні права» (Боднар Л.М.). 

 Тематична перевірка «Стан гендерного виховання в 



освітньо-виховній роботі в ДНЗ».  

На педагогічній раді був даний аналіз про стан організації роботи з 

гендерного виховання в  дошкільному  закладі; заслухана доповіді: 

«Організація гендерного виховання з дітьми дошкільного віку» (Ціта О.В.); 

«Що таке гендерне виховання дитини?» (Федосова О.В.). Інформація про 

виконання рішень попередньої педради  (Шова О.А.). Ознайомлення з 

довідкою про результати тематичної перевірки «Стан гендерного виховання в 

освітньо-виховній роботі в ДНЗ» (Шова О.А.). 

     На педагогічній раді «Підведення підсумків та основні напрямки 

роботи на наступний навчальний рік» заслуховувались такі  питання: 

1. Підведення підсумків освітньо-виховної роботи за 2020/2021н.р. 

2. Результати моніторингу психологічного розвитку  дітей старшого 

дошкільного віку. 

3. Обговорення  та затвердження  плану роботи, розпорядку дня,  

орієнтовного розподілу організованої навчальної діяльності на літній 

оздоровчий період. 

Відповідно до річного плану ДНЗ були проведені у всіх вікових групах 

такі свята та розваги: 

 «Осіння казка для малят» 

 «Осінній ярмарок» 

  «Українському роду нема переводу» 

 «Чудотворець Миколай, ти усіх оберігай» 

 «Новорічні пригоди» 

 «Калейдоскоп Різдвяних свят» 

 «Стрітення» 

 «Любий наш, Кобзарю» 

 «Матусине свято» 

 «Великдень зустрічаємо, радіємо, співаємо» 



 «Свято української сорочки» 

 «Садок дитячий прощавай» 

 «Перші кроки» 

Протягом року в закладі проведені конкурси з такою результативністю:  

Презентація батьківських куточків, конкурси малюнків до тижня знань 

з основ безпеки життєдіяльності, «Світ очима дитини». 

Проведені виставки робіт : 

 «Осінній вернісаж» 

«Зимові фантазії»  

«Писанковий розмай».  

     На початку навчального року вихователі разом з батьками провели 

роботу над створенням відповідного розвивального середовища в кожній 

віковій групі,  подбали про те, щоб воно було  зручним, відповідало віку 

дітей, сприяло розвиткові природної цікавості дошкільників, забезпечувало 

умови для набуття навичок практичного життя, надавало малюкам свободу 

вибору, забезпечувало гармонійні відносини між вихователями, дітьми та 

навколишнім світом, налаштовувало на позитивні емоції, розвивало здібності 

дошкільнят, відповідно до їх нахилів та уподобань та відповідно до умов 

адаптивного карантину.  

       Педагоги всіх вікових груп значно поповнили кількість іграшок, 

розвивальних  ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, художньої та 

методичної літератури  для реалізації основних завдань Базового компонента 

дошкільної освіти.  

 Протягом року в методичному кабінеті  продовжувалася робота з  

накопичення інформаційних науково-методичних матеріалів, в яких 

висвітлюється питання впровадження оновленої освітньої програми 

«Дитина» від 2 до 7 років та програми для дітей старшого дошкільного віку 

«Впевнений старт», розробці тематичних циклів та їх наочно – дидактичному 

забезпеченню.   

      Методичний кабінет поповнено навчально-методичною 



літературою, створено картотеку публікацій з журналів «Палітра педагога», 

«Дошкільне виховання», «Вихователь-методист» з питань науково- 

теоретичних засад програми та шляхів її впровадження, організації освітньої 

роботи з дошкільниками, використання інноваційних та інтерактивних 

технологій в роботі з дітьми, створення розвивального середовища, 

продовжено роботу з добору нового програмно – репертуарного матеріалу з 

художньої літератури, музичного та образотворчого мистецтва. 

        Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-

виховного процесу використовував альтернативні методики та технології, а 

саме:  

- «Казкова фізкультура» М.М. Єфименко; 

          - «Виховання казкою» Л.Б.Фісюкова; 
 

- гурткова робота з народознавства; 

          - коректурні таблиці Н. 

          - асоціативні карти 

 

Впроваджуючи інноваційні технології в практику роботи з дітьми 

педагоги проводять різного типу заняття, моніторинг.   

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу 

створити в дошкільному закладі сприятливі умови для ефективної освітньо-

виховної роботи.    Результативність реалізації пріоритетних завдань ДНЗ 

вивчалася під час спостереження за освітньо-виховним процесом, бесід з 

дітьми, педагогами, під  час тематичних та комплексних перевірок.  

  З метою коригування розвитку дошкільників, аналізу компетентності 

та планування подальшої  навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного 

віку у закладі проводилися контрольні заняття, бесіди. Досягнення дітей 

оцінювалися відповідно освітніх ліній програми: комунікативний розвиток 

особистості, екопростір розвитку дитини, гра дитини, дитина у світі 

мистецтва, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі. Освітньо-виховна 

робота з дітьми 6-го року життя будувалася на основі особистісно-

орієнтованого підходу до дошкільників, що забезпечило розвиток та 



саморозвиток дитини з урахуванням її індивідуальних особливостей, 

здібностей, нахилів, інтересів. 

Як результат, діти-випускники мають добрі потенційні можливості в 

галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної 

діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і 

самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, 

контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.  

Значна увага приділялася формуванню мовленнєвої компетентності 

старших дошкільників. Діти вміють будувати речення, дотримуючись 

певного порядку слів, послідовно і логічно відповідати на запитання. Поряд з 

цим слід констатувати, що діти зазнають труднощів при вживанні синонімів, 

слів-порівнянь, вживанні складно-підрядних речень, складанні описових 

розповідей та з власного досвіду. 

Узагальнені результати психолого-педагогічного обстеження та рівень 

засвоєння вихованцями знань, розвиток їх умінь і навичок відповідно 

програмових вимог свідчать, що діти готові долати перші труднощі 

шкільного життя. 

      Робота з батьками проводилась згідно плану. Всі форми роботи з 

родинами – від матеріалів у батьківських куточках до батьківських зборів 

готуються з особливою ретельністю.  Постійно діючою є виставка дитячих і 

батьківських робіт.  

З метою оптимізації взаємодії педагогів з батьками впродовж 

минулого року проводились тестування «Чи добрі ми батьки?», «Чим Ваша 

дитина відрізняється від інших дітей?» та інші. Для батьків вихователями 

проводилися онлайн консультації, надавались різні поради щодо виховання 

дітей: «Щоб не сталося лиха», «Заповіді батьківства», «Мовленнєва пам’ятка 

– порадниця» та інші. Велика увага приділялась бесідам та консультаціям з 

батьками, які допомагали кожному вихователю визначити характер дитини 

та в подальшому спланувати свою роботу. Для батьків проводився тренінг 

батьківської ефективності "Успіх виховання – у здоровому способі життя", 



який допоміг батькам усвідомити важливість та необхідність піклування про 

здоров’я своєї дитини.. Круглий стіл на платформі ZOOM "Харчування у 

дитячому садку», де батькам надали інформацію про правильне харчування 

дитини вдома та необхідність дотримуватись режиму та спільних вимог до 

прийому їжі у садочку та вдома. Доброю традицією нашого садочка є 

залучення батьків до проведення виставок. Батьки разом із дітьми 

виготовляли поробки до виставок "Осінній вернісаж", "Новорічна уява і 

фантазія в роботах вихователів, батьків та дітей", "Писанковий розмай". На 

групових батьківських онлайн зборах висвітлювались наступні питання: 

«Проблеми адаптації дитини до умов дошкільного навчального закладу», 

«Шляхи різні, мета одна-здорова дитина», «Сімейні традиції – важливий 

засіб виховання дитини» тощо.  

  Цікавою та насиченою є співпраця між ДНЗ та школою І ступеня №22. 

Для забезпечення наступності в роботі ДНЗ та ЗОШ №22 завуч школи 

Антоняк М.І. та вихователь-методист розробили план спільної роботи. 

Відповідно до нього на початку навчального року вихователі старших груп 

відвідують своїх вихованців на уроках, де мають можливість побачити, як 

першокласники адаптуються до шкільного життя. В процесі співпраці ми 

показуємо рівень засвоєння знань дітей, їхню готовність до майбутнього 

шкільного життя, обговорюємо труднощі, які виникають у першокласників в 

період адаптації до школи та намагаємось знайти оптимальні шляхи для їх 

подолання але нажаль цього року це не відбулося у зв’язку з адаптивним 

карантином. 

 Медико-профілактична робота здійснювалась відповідно до 

затвердженого плану. В дошкільному закладі виконувались всі заходи 

лікувально-профілактичного характеру: профілактичні щеплення, 

антропометрія, визначення гостроти зору, перевірка постави, огляд на 

педикульоз. Особлива увага приділялась організації протиепідеміологічним 

заходам на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID - 19)  та гігієнічного навчання працівників закладу та веденню 



санітарно – просвітницької діяльності серед батьків, що дало можливість 

значно підвищити рівень обізнаності серед вищезазначених категорій осіб.  

Протягом року саме турбота про здоров'я наших вихованців була і 

лишається одним із пріоритетів роботи дошкільного навчального закладу, 

тому передусім перед вихователями поставлено завдання вибору найбільш 

оптимальних засобів виховання і навчання дітей  з метою покращення їх 

фізичного розвитку та стану здоров'я.  

  В закладі працюють кваліфіковані медичні сестри, які здійснюють 

постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації 

раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, 

призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.  

Потребує особливої уваги робота з батьками з метою зниження 

проценту безпричинного  невідвідування дітьми  ДНЗ, а педагогічний 

колектив вважає необхідним розпочати поглиблене вивчення інноваційних 

технологій щодо формування здоров’язберігаючої компетентності 

дошкільників. 

Стабільно протягом року велась робота з фізичного виховання. 

Поновлюється і закуповується дрібний спортивний інвентар. Робота з 

фізичного виховання проводиться в системі, практикуються всі можливі 

форми роботи з дітьми.  Нове спортивне обладнання допомагає більш 

урізноманітнювати основні рухи дітей. Старшими медсестрами ведеться 

контроль за фізичним навантаженням дітей на заняттях.  

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами 

та антропометричними вимірюваннями, наявний  листок здоров’я 

вихованців, згідно з яким  проводиться маркування меблів, здійснюється 

індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. Педагогами 

враховуються показники обстеження дітей, групи здоров’я під час 

проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж 

дня, загартовуючих заходів.     

Територія закладу має естетичний вигляд, достатньо озеленена. Батьки 



беруть участь у благоустрої квітників на території ДНЗ. На 13 ігрових та 

спортивному майданчиках обладнання підтримується у задовільному, 

безпечному стані. Прибирання майданчиків і всієї території дошкільного 

закладу здійснюється щоденно. 

        Під керівництвом директора Шови О.А. завдяки тісній співпраці з 

батьківською громадою, злагодженій роботі батьківських комітетів, за 

сприяння Управління освіти Чернівецької міської ради було зміцнено 

матеріальну базу закладу. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону 

праці» адміністрація закладу спільно з профспілковим комітетом працюють 

над впровадженням державної політики в галузі охорони праці, яка базується 

на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників та дітей відповідно до 

створення безпечних умов праці, навчання та виховання. 

Результати перевірок з дотримання вимог охорони праці, техніки 

безпеки, протипожежної безпеки розглядались на оперативних, виробничих 

нарадах. За наслідками контролю видаються довідки та відповідні накази. 

Таким чином, контроль за необхідними і безпечними умовами праці, 

навчання та виховання у дошкільному закладі носить комплексний характер. 

Річний план за 2020/2021 н. р. був реальним, дозволив досягти 

поставлених цілей. Проте, в організації освітньо-виховного процесу в 

2021/2022 н.р. залишаються нерозв’язаними такі питання: 

- не всі педагоги в повному обсязі впроваджують передовий 

педагогічний досвід, інноваційні технології, педагогічну спадщину в 

навчально-виховний процес; 

- недостатньо розвинута культура мовлення та спілкування 

дошкільників, елементарні правила користування мовою у різних життєвих 

ситуаціях. 

Враховуючи результати роботи за минулий навчальний рік та з метою 

оптимізації шляхів забезпечення гармонійного розвитку особистості, 

колектив ДНЗ визначає основні завдання на 2021/2022  н.р.: 



1. Забезпечити дієвий науково-методичний та психолого-педагогічний 

супровід освітнього процесу. 

2. Оновити форми і методи роботи з батьками вихованців для забезпечення 

повноцінного розвитку дитини. 

3. Сприяти розширенню знань педагогів з урахуванням сучасних вимог і 

соціальних змін щодо формування основ фізичного виховання і здорового 

способу життя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. Методична робота з кадрами 

2.1. Підвищення педагогічної майстерності 

 
№

з/

п 

Зміст роботи Форма роботи 

 

Консультації 

Термін 
 

Відповідальні 

 
 

Приміт-

ка 

 
 

1. «Як створити особистий 

простір  дитини або що таке 

«халабудна педагогіка?» 

 вересень Ціта О.В. 

вихователь-методист 

 

2. Єдність вимог ДНЗ та сім'ї 

у вихованні дошкільнят. 

 жовтень Соколовська Т.М. 

вихов. мол.гр. 

 

3. «Явище булінгу в закладах 

освіти: причини 

виникнення, ознаки та 

протидія». 

 листопад Лупу Х.І. 

практичний  

психолог           

 

4. Здоров’язберігаючі 

технологіі у вихованні 

дітей в умовах дошкільного 

закладу. 

  

грудень 
Дев’яткіна Н.Б. 

інструктор з 

фізичної культури 

 

 

5. Інклюзивний простір-

порадник для    педагогів та 

батьків. 

 січень Онищук Г.В. 

вихов. ст.гр. 

                                                         

 

6. Гра – джерело розвитку 

дошкільників. 

 квітень Какараза К.М. 

вихов.яс.гр., 

(інформація) 

Панцир О.В., 

Молнар Т.Ю., 

Савіних С.Р.  

(практ. показ) 

вихов.яс.гр. 

 

7. Організація роботи з дітьми 

в літній період. 

 травень Ціта О.В. 

вихователь-методист 

 

  

 

Семінар-

практикум 

   

 «Місток порозуміння між 

батьками та ДНЗ». 

   листопад Ціта О.В. 

вихователь-

методист,  

Лупу Х.І. 

практ. психолог  

 

 

 До педради №2  

«Сучасні аспекти 

партнерської взаємодії ДНЗ 

і сім’ї». 

Колективні 

перегляди 

листопад Ціта О.В. 

вихователь-методист 

 

 



    Керейшитє І.С. 

вихователь сер.гр. 

 

 

 

   Малей М.С. 

вихователь мол.гр. 

 

 

 

   Стрільчук Г.Д. 

керівник гуртка 

англ. мови 

 

 До педради №3  

«Формування 

здоров’язбережувальної 

компетенції дитини-

дошкільника» 

 лютий Ціта О.В. 

вихователь-методист 

 

 

    Боднар Л.М. 

вихов. ст.гр. 

Дев’яткіна Н.Б. 

інструктор з 

фізичної культури 

 

    Житарюк Г.В. 

вихов. сер.гр. 

 

  

 

  

 
- Статна Г.Ю. 

вихов.сер.гр. 

Дев’яткіна Н.Б. 

інструктор з 

фізичної культури 

 

 Призначити наставників 

над молодими 

спеціалістами: 
Гончарова Ю.Д. – Житарюк Г.В. 

Панцир О.В. – Савіних С.Р. 

Малей М.В. – Коменда А.І. 

Наставництво  Шова О.А. 

директор ДНЗ 

Ціта О.В. 

вих.-методист 

 

  методичні рекомендації 

щодо планування 

освітнього процесу за 

оновленою програмою 

„Дитина” від 2 до 7 років.  

Організувати 

роботу у 

напрямках: 

вересень вихователь-методист 

Ціта О.В. 

 

 

  показ організації різних 

видів ігрової діяльності; 

 жовтень вихователі-

наставники 

 

  організація роботи з 

батьками; 

 листопад вихователі-

наставники 

 

  показ занять за потребою 

вихователя. 

 

 постійно вихователі-

наставники 

 

 Провести анкетування 

педагогів старших груп 

щодо впровадження 

оновленої освітньої 

програми  «Дитина» від 2 

до 7 років. 

анкетування вересень вихователь-методист  



  Тематичні тижні    

 Тиждень Здоров’я  вересень  

 

 

 Тиждень безпеки 

дорожнього руху 
 жовтень   

 Тиждень права 

«Мої права та обов’язки» 
 листопад   

 Тиждень виховання любові 

до маленької Батьківщини 

«Я -  маленький 

чернівчанин» 

 грудень   

 Тиждень казки та театру   березень   

 Тиждень «Моя родина – 

мій скарб» 
 квітень   

 Тиждень державності 

«Пам’ятаємо хто ми» 
 травень   

 

2.2. Удосконалення професійної творчості 

№ Зміст роботи Форма 

роботи 

Термін Відповідальні Примітка 

1. «Декупаж – дітям»       майстер-клас вересень Керейшитє І.С. 

вихователь 

сер.гр. 

 

2. «Ігрова Скарбничка» 

Рухливі ігри для 

дошкільнят. 

педагогічний 

аукціон 

жовтень Ціта О.В. 

вихователь-

методист, 

Дев’яткіна Н.Б. 

інструктор з фіз. 

культури 

 

3. «Шляхи оптимізації 

мовленнєвої роботи з 

дошкільниками» 

інтерактивний 

семінар 

листопад Ціта О.В. 

вихователь-

методист, 

О.О.Багрієнко 

вихов. сер.гр.  

 

4. «Чарівний світ казки» квест грудень Ціта О.В. 

вихователь-

методист, 

  

 

5. «На скільки серйозною є 

проблема булінгу та 

мобінгу в ДНЗ?» 

шерінг для 

педагогів 

січень Ціта О.В. 

вихователь-

методист, 

Лупу Х.І. 

практ. психолог 

 

6. Програма художньо-

естетичного розвитку дітей 

педагогічні лютий вихователь-

методист, 

 



раннього та дошкільного 

віку “Радість творчості” / Р. 

М. Борщ, Д. В. Самойлик. 

— Тернопіль: Мандрівець, 

2013. — 72 с. 

читання педагоги 

6. «Толерантність як 

компонент професійної 

культури педагога» 

професійна 

майстерня 

березень Ціта О.В. 

вихователь-

методист 

 

7. "Тайм-менеджмент в роботі 

педагога" 

психолого-

педагогічний 

семінар 

квітень Лупу Х.І. 

практичний 

психолог 

 

8. Педагогічні здобутки за 

2021/2022 н.р. 

творчий звіт 

вихователів 

травень вихователі усіх 

груп 

 

 

2.3. Самоосвіта 

№ Зміст роботи Форма 

роботи 

Термін Відповідальні Приміт

ка 

1. Систематично проводити 

«педагогічні години», 

спрямовані на визначення 

системи педагогічних впливів, 

що забезпечують підвищення 

якості освітнього процесу. 

 щосереди вихователь –

методист, 

директор, 

практичний 

психолог 

 

2. Перевірити ведення щоденника 

самоосвіти педагогів ДНЗ. 

 вересень вихователь –

методист, 

директор ДНЗ 

 

3. З метою підвищення фахової 

майстерності педагогів 

опрацювати шляхом самоосвіти: 

- методичні рекомендації 

до Програми виховання і 

навчання дітей «Дитина»  

 вересень педагоги  

4. Організувати підписку фахової 

періодики 
 2 рази в рік директор ДНЗ  

5. Обговорення новинок 

методичної літератури та 

матеріалів періодичних видань. 

 протягом 

року 

вихователь –

методист, 

директор ДНЗ 

 

6. Організувати систематичне 

взаємне відвідування занять та 

режимних процесів із 

подальшим обговоренням. 

 щоквартально вихователь –

методист 

 

7. Самостійно опрацювати статті з 

художньо-естетичного та з 

фізичного виховання дітей в 

періодичній літературі (на 

власний вибір вихователів) 

 протягом 

року 

педагоги  

8. Огляд нормативних документів,  протягом директор ДНЗ  



новинок науково-методичної 

літератури, періодичних видань, 

методичних посібників. 

року вих.-методист, 

практ.психолог 

9. Поповнювати бібліотеку 

методичною літературою щодо 

організації освітньо -виховного 

процесу в ДНЗ 

 постійно вих.-методист  

 

2.4 Засідання педагогічних рад 

№з

/п 
Тема  Термін 

проведення 

Відповідальні  Форма 

проведення 

Приміт

ка  

1 Підсумки роботи  під час 

літньо-оздоровчої 

кампанії. Пріоритетні 

напрями освітньої 

діяльності закладу 

дошкільної освіти у 

2021/2022 н.р. 

серпень    

1.1 Підведення підсумків літньо-

оздоровчої кампанії 

 директор ДНЗ інформація  

1.2 Ознайомлення з інструктивно-

методичними рекомендаціями 

«Про організацію освітньої 

роботи в ДНЗ у 2021/2022 

н.р.» 

 вих.-методист інформація  

1.3 Обговорення та затвердження 

плану роботи ДНЗ на 

2021/2022 н.р.,  

 директор ДНЗ   

1.4 Вибір та затвердження 

програм, за якими 

працюватиме ДНЗ. 

Затвердження форм 

планування освітньо-виховної 

роботи, розкладу 

організованого освітнього 

процесу. 

 вих. - методист   

1.5 Затвердження секретаря 

педагогічної ради, складу 

творчої  групи,  групи 

наставників для молодих 

спеціалістів, та  слухачів 

ММО 

 директор ДНЗ   

1.6 Атестація педпрацівників  директор ДНЗ   

2 

 

 

 

 

 

Формування 

здоров’язбережувальної 

компетенції дитини-

дошкільника. 

листопад 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Виконання рішень 

попередньої педагогічної 

ради.   

 директор ДНЗ інформація  

2.2 

Основні напрямки системного 

підходу до змісту фізичного 

виховання дітей в ДНЗ. 

 Ціта О.В. 

вих.-методист 

презентація  

2.3 

Інноваційні підходи і новітні 

технології при 

організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в ДНЗ. 

 Дев’яткіна Н.Б. 

інструктор з 

фізичної 

культури 

доповідь  

2.4 

Використання різних форм і 

засобів здоров'язберігаючих 

технологій для реалізації 

потреби в русі та емоційному 

сприйнятті життя в 

розпорядку дня ДНЗ. 

 Ціта О.В. 
вих.-методист, 

Дев’яткіна Н.Б. 

інструктор з 

фізичної 

культури 

доповідь  

2.5 

Анкетування 

учасників педради «Про  

здоров'я всерйоз» 

 Лупу Х.І. 
практичний 

психолог 

анкетування  

2.6 

 

Лікувально-профілактична 

робота в ДНЗ» 

 Дуткевич І.В. 

ст.мед.сестра 

виступ  

2.7 

 

 

Результати тематичної перевірки 

«Стан фізкультурно-

оздоровчої роботи в 

дошкільному навчальному  

закладі» 

 Шова О.А. 

директор ДНЗ 

довідка  

3 Сучасні аспекти 

партнерської взаємодії 

ДНЗ і сім’ї. 

лютий    

3.1 Виконання рішень 

попередньої педагогічної 

ради.   

 Шова О.А. 

директор ДНЗ 

інформація  

3.2 Новий формат взаємодії з 

родинами. Шляхи 

вдосконалення взаємодії з 

батьками. 

 

 Ціта О.В. 

вих.-методист 

презентація   

3.3 Традиційні і нетрадиційні 

форми роботи з батьками 

вихованців. 

  презентація  

3.4 Способи виходу з 

конфліктних ситуацій у роботі 

з родиною  

 Лупу Х.І. 

практичний 

психолог 

практикум  

3.5 Аукціон педагогічних 

проєктів по взаємодії з 

батьками. 

 педагоги виступ  

3.6 Результати тематичної перевірки 
«Організація співпраці з 

батьками» 

 Шова О.А. 

директор ДНЗ 

довідка  

4 Підведення підсумків та 

основні напрямки 

травень    



роботи на наступний 

навчальний рік 
4.1 Виконання рішень 

попередньої педагогічної 

ради.   

 Шова О.А. 

директор ДНЗ 
інформація  

4.2 Підведення підсумків 

освітньо-виховної роботи та 

наслідки атестації за 

2021/2022 н.р. 

 Ціта О.В. 

вих.-методист 
аналіз  

4.3 Результати моніторингу 

психологічного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку. 

 Лупу Х.І. 

практичний 

психолог 

виступ за 

результатами 

діагност. 

дослідження 

 

4.4 Обговорення  та затвердження   

плану роботи, розпорядку дня,  

розкладу організованого 

освітнього процесу на літній 

оздоровчий період. 

 Ціта О.В. 

вих.-методист, 
Шова О.А. 

директор ДНЗ 

інформація  

 

 

2.5. Робота психологічної служби 

№ 

з/п 

Зміст роботи Вид роботи 

 

Термін 

проведення 

Відповідальні Примітка 

про 

виконання 

 

Робота з дітьми 
1. Адаптація 

дошкільників до умов 

ДНЗ. 

психодіагностична 

робота 

вересень –  

жовтень 

практичний 

психолог 
 

2. Сприяння процесу 

адаптації 

новоприбулих дітей. 

корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

вересень – 

жовтень 

практичний 

психолог 
 

3. Визначення рівня 

розвитку 

пізнавальних 

психічних процесів 

дітей середніх груп. 

психодіагностична 

робота 

вересень –  

листопад, 

лютий 

 

 

практичний 

психолог 

 

 

4. Розвиток пізнавальної 

сфери дітей середніх 

груп. 

корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

вересень – 

січень 

 

практичний 

психолог 

 

 

5. Формування 

психологічної 

готовності до 

навчання в школі. 

корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

вересень – 

травень 

 

практичний 

психолог 
 

6. Визначення рівня 

розвитку 

психологічної 

психодіагностична 

робота 

грудень –  

січень 

практичний 

психолог 
 



готовності дітей до 

навчання в школі. 

7. Індивідуальна 

корекційна робота з 

дітьми з низьким 

рівнем розвитку 

пізнавальних 

психічних процесів. 

корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

листопад –  

січень 

практичний 

психолог 
 

8. Індивідуальна 

корекційна робота з 

дітьми з низьким 

рівнем розвитку 

психологічної 

готовності дітей до 

навчання в школі. 

корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

лютий –  

травень 

практичний 

психолог 
 

9. Розвиток емоційної 

сфери і 

комунікативних 

навичок дітей 

середніх груп. 

корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

лютий – 

травень 

практичний 

психолог 
 

10. Визначення рівня 

розвитку 

пізнавальних 

психічних процесів 

дітей середніх груп та 

психологічної 

готовності дітей до 

навчання в школі (у 

дітей з низьким 

рівнем). 

психодіагностична 

робота 

Травень Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

11. Індивідуальна 

діагностика дітей за 

запитом батьків та 

педагогів. 

психодіагностична 

робота 

Вересень – 

травень 

Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

 

12. Створення банку 

дітей соціально 

незахищених 

категорій. 

психодіагностична 

робота 

Вересень –  

жовтень 

Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

 

Робота з педагогами 
13. Визначення рівня 

психологічної 

компетентності 

педагогів. 

психодіагностична 

робота 

Вересень Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

 

14. Опитування 

педагогічного 

колективу з метою 

виявлення основних 

запитів та очікувань 

щодо діяльності 

психологічної служби 

навчального закладу. 

психодіагностична 

робота 

 

Вересень Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

 



15. Моніторинг стану 

психологічного 

мікроклімату та рівня 

комфортності, 

задоволеності від 

трудової діяльності 

педагогічного 

колективу. 

психодіагностична 

робота 

 

Вересень, 

травень 

Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

 

16. Вивчення 

індивідуально – 

психологічних 

особливостей 

педагогів, які 

підлягають черговій 

та позачерговій 

атестації. 

психодіагностична 

робота 

Лютий Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

 

17. 

 

Індивідуальні та 

групові консультації з 

проблем навчання та 

виховання дітей та за 

результатами 

психодіагностичних 

досліджень 

дошкільників. 

консультативна 

робота 

Протягом 

року 

Практичний 

психолог 

Лупу Х.І. 

 

 

18. Консультації, 

спрямовані на 

підтримку 

сприятливого 

психологічного 

клімату в колективі, 

на подолання 

стресових ситуацій, 

збереження творчого 

підходу у здійсненні 

навчально-виховного 

процесу. 

консультативна 

робота 

за запитом практичний 

психолог 

 

 

19. 

 

Консультування 

педпрацівників з 

питань, що 

стосуються особистих 

проблем. 

консультативна 

робота 

за запитом практичний 

психолог 

 

 

20. Проведення 

тренінгових занять з 

педагогічним 

колективом. 

корекційно-

відновлювальна та 

розвивальна робота 

жовтень – 

грудень 

практичний 

психолог 

 

 

21. Проведення 

психолого-

педагогічних 

семінарів. 

просвітницька 

робота 

щоквартально практичний 

психолог 

 

 

Робота  з батьками 



22. Анкетування батьків 

новоприбулих дітей. 

психодіагностична 

робота 

вересень –  

жовтень 

практичний 

психолог 

 

 

23. Опитування батьків з 

метою виявлення 

основних запитів та 

очікувань щодо 

діяльності 

психологічної служби 

навчального закладу. 

психодіагностична 

робота 

вересень практичний 

психолог 
 

24. Індивідуальні та 

групові консультації з 

проблем навчання та 

виховання дітей та за 

результатами 

психодіагностичних 

досліджень 

дошкільників. 

 

консультативна 

робота 

протягом року практичний 

психолог 
 

25. Консультації для 

батьків в рамках 

консультативного 

пункту. 

консультативна 

робота 

за запитом практичний 

психолог 
 

26. Виступи на 

батьківських зборах. 

просвіта за запитом практичний 

психолог 
 

27. Введення «Сторінки 

психолога» у 

батьківських куточках 

груп ДНЗ. 

просвіта щоквартально практичний 

психолог 
 

2.6. Робота логопедичної служби 

1. Організаційна  робота 
 

1 Провести обстеження та уточнення 

діагнозів мовних відхилень дітей, яким 

ПМП консультацією рекомендовано за-

няття з логопедом 

 

1-15 

вересня 

Лазарева Л.С 

Починок А.І., 

Шова О.А.  

 

2 Заповнити  мовні  картки  на  дітей, 

яким рекомендовано ПМПК заняття з 

логопедом 

 

до 15  

вересня 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

3 Оформити картки розвитку дитини на  

дітей, яким рекомендовано заняття з 

логопедом 

 

до 15  

вересня 

Лазарева Л.С 

Починок А.І., 

 Шова О.А 

 

4 Скласти  індивідуальні  плани 

корекційної роботи на дітей яким 

рекомендовано ПМПК заняття з 

логопедом 

 

до  15 

вересня 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 



5 Поділити  дітей, яким рекомендовано  

заняття з логопедом  на  підгрупи  за  

діагнозами 

 

до  15 

вересня 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

6 Скласти  графік  роботи з дітьми 

(розклад занять), та графік роботи 

логопедів  і логопедичного кабінету.  

 

до  15 

вересня 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

7 

 

 З метою вивчення перспективи 

мовленнєвого розвитку  обстежити 

дітей від 2 до 5 років,  

 

квітень  Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

8 Обстежити дітей середніх  груп для 

визначення таких що потребують 

занять з логопедом (для направлення на 

засідання ПМПК)   

квітень  Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

9 Організувати роботу по підготовці  

карток стану здоров’я на дітей середніх 

груп, яким потрібні заняття з логопедом 

  

квітень -

травень  

Логопеди, 

вихователі старших 

груп, психолог 

 

10 Підготувати проведення виїзного 

засідання міської психолого-медико-

педагогічної консультації в ДНЗ № 38 

 

за графі -  

ком місь-

кого 

ПМПК 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

2. Робота з вихователями 

 
1 Провести  з вихователями, вихованці 

яких займаються з логопедом,   бесіди 

по проблемам: 

- особливості розвитку мови у  дітей; 

- закріплення правильної звуковимови у 

дітей; 

-  аналіз результативності корекційної 

роботи з дітьми 

 

Постійно, 

за потре-

бою 

 

 

 

 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

2 Провести консультації для вихователів, 

вихованці яких займаються з логопедом: 

-  роль артикуляційної гімнастики для 

розвитку мовного апарату та їх місце в 

педагогічному процесі. 

- заповнення картки стану здоровя 

дитини для оформлення дітей на заняття 

з логопедом (написання пед. 

характеристик 

 

 

 

 

 

жовтень 

 

 

квітень 

 

 

 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

Лазарева Л.С 

 

 

3 Провести семінар-практикум по 

постановці звуків [Ш], [Ж], [Ч], [С],                                  

[ З], [Ц],  [Л], [Р] 

 

 

листопад 

Лазарева Л.С 

Починок А.І., 

Шова О.А 

 



4 Інформування педради про резуль-

тативність проведеної логопедичної 

роботи з дітьми 

 

 

травень 

 

Лазарева Л.С 

  

 

 

3.Робота з батьками 
 

1 Виступ на батьківських зборах (в 

групах, де діти займаються з 

логопедом) на тему: «як допомогти 

дітям у виправленні мовних 

порушень» 

 

Вересень  

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

2 Постійне консультування батьків, 

діти яких мають порушення 

звуковимови і не займаються з 

логопедом 

 

За звернен-

ням батьків 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

3 Провести бесіди з батьками (дітям 

яких рекомендовані заняття з 

логопедом) щодо виконання 

логопедичних  домашніх  завдань.  

І на тему: «Необхідність 

автоматизації  поставлених звуків 

в умовах родини 

 

 

серпень 

 

 

жовтень 

 

 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

4 Підготувати методичні 

рекомендації  на тему: «Мовлення 

дорослих – взірець для 

наслідування дітьми» 

 

 

 

січень 

 

 

 

Лазарева Л.С 

 

 

5 Проводити індивідуальні заняття з 

дітьми у присутності батьків з 

метою показу прийомів 

логопедичної роботи 

 

 

по потребі 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

6 Запрошувати батьків на 

логопедичні заняття з метою 

демонстрації результатів 

логопедичної роботи і 

необхідності закріплення відкори-

гованих звуків 

 

 

по потребі 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

7 Поповнити папку-пересувку   

матеріалами на тему «Артикуляція 

звуків (з ілюструванням  

артикуляції) 

протягом 

року 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

8  Підготувати для стенду „Поради 

батькам” рекомендації по темі: 

- Причини затримки мовлення 

дітей» 

 

 

Лютий  

 

 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

 



4. Підвищення фахового  рівня 

 
1 Опрацювати тему „ Інклюзивна 

освіта в ДНЗ.  Роль логопеда” 

 

 

грудень 

 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

2 Брати участь у роботі міського 

методичного об’єднання 

логопедів, семінарах, засіданнях 

творчих груп 

За планом 

роботи 

міськуо 

Лазарева Л.С 

Починок А.І., 

 Шова О.А 

 

 

3 Продовжувати оформляти 

картотеку статей щодо 

професійної діяльності (за 

матеріалами професійної періо-

дики) 

 

січень 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

4 Своєчасно поповнювати знання, 

знайомитися з інноваційними  

програмами та технологіями.  

Систематично знайомитися з 

новинками логопедичної 

літератури 

 

 

постійно 

Лазарева Л.С 

Починок А.І.,  

Шова О.А 

 

 

2.7. Робота з молодими спеціалістами, початкуючими педагогами 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1.  Індивідуальні бесіди з 

молодими педагогами. 

вересень вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

2.  Виявлення знань та труднощів 

молодих педагогів у процесі 

навчально-виховної діяльності 

жовтень вих.-методист 

наставники 
 

3.  Тренінг «Адаптація молодих 

педагогів до роботи». 
листопад вихователь-

методист, 

практичний 

психолог 

 

 

4.  Взаємне відвідування занять та 

режимних моментів у 

досвідчених колег, педагогів-

наставників. 

грудень вихователь-

методист, 

директор ДНЗ, 
наставники 

молоді 

спеціалісти 

 

5.  Круглий стіл «Аналіз 

психолого-педагогічних 

ситуацій з молодими 

спеціалістами та наставниками» 

січень вихователь-

методист, 

практичний 

психолог, 

молоді 

спеціалісти, 

 



наставники 

6.  Бесіда «Яка література 

допомагає у підготовці до 

проведення занять» 

лютий вих.-методист 

молоді 

спеціалісти 

 

7.  Індивідуальні консультації за 

потребою 

постійно вих.-методист 

наставники 
 

8.  Консультація «Методика 

проведення батьківських 

зборів» 

березень вихователь-

методист, 

практичний 

психолог, 

молоді 

спеціалісти 

 

9.  Анкетування квітень вихователь-

методист, 

практичний 

психолог, 

молоді 

спеціалісти 

 

10. Методичний тиждень «Я – 

вихователь» (аналіз та 

самоаналіз занять) 

травень вихователь-

методист,  

молоді 

спеціалісти, 

наставники 

 

 

2.8. Атестація, курсова перепідготовка, участь у методичній роботі міста 

 Підвищувати кваліфікацію в 

суб’єктів за обраними педагогами 

напрямами (тематиками).  

протягом 

року 

педагоги ДНЗ 

 

 

 Видати наказ по ДНЗ про 

підготовку та проведення атестації 

педагогів. 

до 20.09.21р. директор ДНЗ  

 Вивчення системи роботи педагогів, 

які підлягають черговій  атестації. 

протягом 

року 

директор ДНЗ 

вих.-методист 

 

 Атестувати педагогів: 

Лупу Х.І. 

Стрільчук Г.Д. 

Малей М.В. (позачергово) 

Боднар О.С. (позачергово) 

березень-

квітень 2021р. 

директор ДНЗ 

вих.-методист 

атестаційна 

комісія 

 

 Засідання атестаційної комісії вересень 

жовтень 

березень 

директор ДНЗ 

вих.-методист 

атестаційна 

комісія  

 

 Видати наказ про результати 

атестації та інформувати про них 

педагогічний колектив та 

батьківську громадськість 

до 

15.03.2022р. 

директор ДНЗ 

 

 

 З метою підвищення ефективності 

педагогічної діяльності, адаптації до 

стилю роботи ДНЗ здійснювати 

індивідуальне консультування 

протягом 

року 

директор ДНЗ 

вих.-методист 

 



педагогів. 

 Відвідувати: 

Майстер-класи для: 
- директорів ДНЗ; 
- вихователів-методистів ДНЗ; 
- муз.керівників ДНЗ; 
- фіз.інструкторів ДНЗ 

протягом 

року 

директор ДНЗ 

 

 

 Відвідувати: 

Методичні обєднання для 

вихователів: 
переддошкільної групи  
молодшої групи  

  середньої групи  

  старшої групи  

протягом 

року 

директор ДНЗ 

 

 

 

2.9. Діагностика, моніторингові дослідження 

№ 

з/

п 

Зміст термін Відповідальний Форма 

узагальнення 

Примітка 

1. Моніторинг 

психологічного 

розвитку дітей 

дошкільного віку 

грудень-

лютий, 

квітень-

травень 

практичний 

психолог 

аналітична 

довідка 

 

2. Стан захворюваності 

дітей на грз 

березень ст. мед. сестра таблиця  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІІ. Вивчення стану життєдіяльності дітей 

№ 

з/п 

Напрями 

контролю та його 

зміст 

 

Вид контролю 

Форма 

проведення 

підсумків, де 

заслуховується 

 

Термін 

 

Відповідальн

і 

 

Примітка 

1. Підготовка ДНЗ до 

нового навчального 
року та осінньо-

зимового періоду. 

підсумковий інформація до 

вир. наради №1 

серпень директор 

ДНЗ, 
педагогічний 

колектив 

 

2. Знання вихователів 

завдань програм 
«Дитина» для своєї 

вікової групи 

оперативний нарада при 

директорові 
(інформ. до 

відома) 

вересень директор 

ДНЗ, 
вихователь- 

методист 

 

3. Планування 

організації 
життєдіяльності 

дітей 

оперативний до педгодини 

(інформ. до 
відома) 

протягом 

року 

вихователь-

методист. 

 

4. Організація 

санітарно- 
просвітницької 

роботи. 

Про виконання 
норм харчування. 

оперативний нарада при 

директорові 
(інформ. до 

відома) 

протягом 

року 

директор 

ДНЗ, 
вихователь- 

методист, 

ст./медсетра 

 

5. Організація роботи 

з охорони життя та 

здоров’я дітей 

оперативний до педгодини 

(інформ. до 

відома) 

раз на 

квартал 

директор 

ДНЗ, 

вихователь- 
методист 

 

6. Процес адаптації в 

групі раннього віку 
та молодшій групі 

вибірковий до педгодини 

(довідка) 

вересень 

жовтень 

вихователь- 

методист 

 

5. Стан фізкультурно-

оздоровчої роботи в 

ДНЗ 

тематична 

перевірка 

довідка до 

педради № 2 

листопад директор 

ДНЗ, 

вих-методист 

 

6 Рівень засвоєння 

базових знань 

дітьми згідно 
програми «Дитина»  

комплексна 

перевірка 

наказ до 

виробничої 

наради № 2 

грудень вихователь – 

методист 

 

7. Організація 

співпраці з 

батьками. 

тематична 

перевірка 

довідка до 

педради № 3 

лютий директор 

ДНЗ, 

вихователь – 
методист 

 

 

8. Стан організації 

роботи з батьками 

порівняльний довідка до 

виробничої 

наради № 3 

березень вихователь – 

методист 

 

9. Батьківська плата оперативний до педгодини 
(інформ. до 

відома) 

протягом 
року 

директор 
Шова О.А. 

 

10. Моніторинг 

психологічного 

розвитку дітей 

старшого 

дошкільного віку 

діагностика довідка до 

педради № 4 
 

травень вихователь – 

методист, 
практичний 

психолог 

 



11. Стан роботи з 

охорони праці, 
БЖД, ЦЗ, ПБ 

 

попереджуваль

ний 
 

 

інформація на 

виробничу 
нараду №2 

березень директор 

Шова О.А.,  
завгосп 

Білоус Л.В. 

 

12. Ведення зошитів 

самоосвіти 

педагогами. 

 нарада при 

директорові 

(інформ. до 

відома) 

квітень директор 

ДНЗ, 
вихователь- 

методист 

 

 

ІV Організаційно-педагогічна робота 

4.1. Робота з батьками 

№ Зміст Термін 

проведення 

Відповідальні Примітка 

                                                     Загальні батьківські збори 

1 1. Тема.  Робота ДНЗ згідно з 

Законом України «Про освіту», «Про 

дошкільну освіту» та у відповідності 

з вимогами  програми «Дитина» і 

Програми розвитку дітей старшого 

дошкільного віку «Впевнений старт» 

 2. Обрання складу батьківського 

комітету. 

3. Відвідуваність дітьми ДНЗ 

вересень директор ДНЗ  

2 Збори для батьків новоприбулих 

дітей «Перші кроки».  

Тема: «Як підготувати дитину до 

дитячого садка» 

серпень директор ДНЗ  

3 1. Звіт директора ДНЗ перед 

громадськістю, батьками. 

червень  директор ДНЗ  

4. Проводити дні відчинених дверей 

та тижні сім'ї з показом для 

батьків підсумкових занять. 

щокварталь

но 

 

директор ДНЗ, 

вихов.-методист, 

вихователі, 

персонал 

 

5. Трудовий десант за участю батьків 

„Я люблю наш садок!”. 

протягом 

року 

  

6. Консультації:    



1. Завдання та форми роботи 

педагогічного колективу на новий 

навчальний рік. 

Інклюзивне навчання.  Головні 

завдання інклюзивного навчання в 

ДНЗ.                    

вересень директор ДНЗ, 

 

вихователь-

методист 

 

2. «Шкідливі та марні батьківські 

прийоми» 

жовтень практ. психолог  

3. «Батьки – приклад для дітей» листопад вихователь-

методист 

 

4. Дискусійна трибуна «Гаджети в 

житті дитини: за і проти».  

грудень вихователь-

методист 

 

5. Використання 

здоров’язбережувальних технологій 

та створення рухово-оздоровчого 

простору                  

січень інструктор з 

фізкультури  

 

6. «Вплив музики на інтелект дитини» лютий музичні керівники  

7. «Як розмовляє ваша дитина?» березень вчитель-логопед  

Групові батьківські збори 

1 1. 1. «Давайте ползнайомимось» 

(Особливості розвитку дітей 

раннього віку. Адаптація дитини в 

закладі дошкільної освіти. 

2. Сенсорне виховання як основа 

розумового розвитку. 

вересень 

 

 

 

квітень 

вихователі 

переддошкільних 

груп 

 

2 1.  Авторитет батьків – необхідна 

умова правильного виховання. 

2. Спільна робота дитячого садка і 

родини по формуванню трудових 

умінь і навичків.        

вересень 

 

квітень 

вихователі 

молодших груп 

 

3 1. Виховання доброзичливості, 

чуйності, поваги до дорослих, 

однолітків. 

 2. Організація самообслуговування в 

дитячому садку і вдома. 

вересень 

 

 

квітень 

вихователі 

середніх груп 

 

4 1.  Єдність вимог дорослих до дитини 

– необхідна умова всебічного 

розвитку і виховання. 

 2. Які вони - майбутні школярі?   

вересень 

 

 

 

квітень 

вихователі 

старших груп 

 

 



Клуб молодих батьків « Перші кроки» 

 
№з

/п 

Зміст Дата Відповідальний Примітка 

     

1. Ігри та вправи для розвитку 

фонематичного слуху у дітей 

старшого дошкільного віку. 

вересень вч. логопеди  

2. Круглий стіл "Харчування у 

дитячому садочку" 

Мета: надати батькам інформацію 

про правильне харчування дитини 

вдома та необхідність дотримуватись 

режиму та спільних вимог до 

прийому їжі у садочку та вдома.  

жовтень вих. груп, 

медсестра 

 

3. Лікувально-профілактична робота з 

використанням фітбол- гімнастики. 

(ж-л «Вих./мет.» №6, 2015р, стор.27) 

Мета: допомогти батькам усвідомити 

важливість та необхідність 

піклування про здоров'я своєї 

дитини. 

листопад інструктор з фіз. 

культури 

 

4. Розвиваємо музичні здібності дітей. 

Мета: поглиблювати та збагачувати 

знання дітей про музику; 

прищеплювати інтерес та любов до 

музики;  виховувати естетичний 

смак. 

грудень музичні керівники  

5. Мотивація дітей до вивчення 

англійської мови. 

Мета: Формування позитивної 

мотивації до вивчення англійської 

мови, бажання займатися, потреба у 

цьому, інтерес. 

січень керівник гуртка 

англ. мови 

 

6. Значення прикладу батьків у 

вихованні дітей. 

Гра з елементами тренінгу «Моя сімя 

- моя фортеця». 

Мета: донести до батьків,що сім'я є 

природним середовищем первинної 

соціалізації дитини, джерелом її 

матеріальної та емоційної підтримки, 

засобом збереженню і передання 

культурних цінностей.                  

лютий вихователь – 

методист, 

практичний 

психолог 

 



7. Інклюзивна освіта в умовах закладу 

дошкільної освіти.   

Мета: вивчення думки батьків про 

інклюзію, з’ясування проблемних 

питань, що викликають у них 

занепокоєння, та їхнього ставлення 

до такої моделі освіти.  

березень директор ДНЗ, 

вихователь – 

методист, 

практичний 

психолог 

 

 

 

8. Пізнавальний інтерес дитини 

раннього віку. 

 Ігровий практикум для батьків 

«Подорож до країни сенсорики» 

(дидактичні ігри з батьками). 

Мета: формування та узагальнення 

сенсорних еталонів, активного 

ставлення до навколишньої 

дійсності. 

квітень вихователі 

переддошкільного 

віку, 

практичний 

психолог 

 

 

 

 

 

9. «На порозі шкільного життя. 

Психологічна готовність до школи». 

Мета: актуалізувати знання батьків з 

проблеми соціально-психологічної 

готовності до школи;                                             

ознайомлення батьків з методами 

визначення дошкільної зрілості дітей 

та засобами її формування; 

обговорення можливих труднощів 

шкільного навчання та спільний 

пошук методів їх попередження.  

Травень  

 

вихователі, 

практичний 

психолог, 

вихователь – 

методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.Співпраця зі школою 

№ 

з/п 

Зміст Термін 

проведення 

Відповідальний Приміт- 

ка 

1. З метою залучення батьків до 

педагогічного процесу: 

1. Внести питання підготовки 

старших дошкільнят до 

навчання в школі на порядок 

денний батьківських зборів; 

2. Провести загально садкову 

конференція з батьками 

старших гру на тему: 

«Готовність сім’ї та дитини до 

навчанні в школі»; 

3. Проведення анкетування 

батьків щодо роботи ДНЗ та 

підготовки дітей до школи. 

протягом року педагоги  

2. З метою підвищення якості 

організації перспективності 

та наступності у роботі ДНЗ і 

школи: 

1. Скласти і обговорити 

спільний план заходів; 

2. Запросити педагогів школи 

для проведення конференції з 

батьками «Готовність сім’ї та  

дитини до навчання в школі»; 

3.Запросити психолога школи 

для психолого-педагогічного 

обстеження дітей.  

протягом року директор ДНЗ, 

вихователь-

методист, 

вихователі 

старших груп 

 

3. З метою підвищення рівня 

мотиваційної готовності 

старших дошкільників до 

навчання у школі: 

1.Організувати та провести 

екскурсію в школу № 22; 

Використовувати в освітній роботі 

шкільну тематику; 

2.Знайомити вихованців з 

правилами поведінки для 

школярів; 

3. Організувати конкурс дитячих 

творчих робіт на шкільну 

тематику; 

4. Організувати в груповій кімнаті 

протягом року вихователь-

методист,  

вихователі 

старших груп 

 



ігровий простір з іграшками для 

сюжетно-рольової гри «Школа»; 

5. Запросити школярів 

(випускників ДНЗ) на свято 

випуску «Прощавай, садок» 

4. Батьківські збори з вчителями у 

старшій групі: «Без п'яти 

хвилин школяр».  

протягом року педагоги  

5. Круглий стіл «Аспекти 

комфортного переходу дитини 

з дитсадка до школи» 

протягом року директор ДНЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Свята, розваги, дозвілля, конкурси 

 
1.  «Садочок рідний – ти 

найкращий»  

(до Дня Дошкілля 27 вересня) 

вересень вихователі 

середніх та 

старших груп 

 

2. «Чарівниця осінь ходить по 

землі» (свято) 

«Осінній ярмарок» 

жовтень 

 

вихователі 

молодших, 

середніх, 

старших груп 

 

3. «Українському роду нема 

переводу »  (розвага) 

вихователі  

старших груп 

 

4. 

 

«Наша мова - колискова» 

(музична розвага) 

листопад вихователі 

середніх груп 

 

5. 

 

« Малюки усі чекають на 

Святого Миколая» 

грудень 

 

вихователі 

старших груп 

 

6. «Новорічні       пригоди» 

 

вихователі усіх 

груп  

7. «Калейдоскоп Різдвяних свят»  

січень 

 

всі вікові групи 

 

8. «Стрітення» (розвага) лютий вихователі 

старшої та 

середньої груп 

 

9. «Любий наш, Кобзарю» 

 

березень 

 

вихователі 

старших груп 

 

10. «Матусине свято» молодші, 

середні, старші 

групи 

 

11. «Кожній пташині – по 

будиночку» (акція до Дня 

зустрічі птахів) 

вихователі усіх 

груп 

 

12. «Великдень зустрічаємо, 

радіємо, співаємо» 

квітень старші групи  

13. «День сміху» (розвага) старші групи  

14. «День вишиванки» (флешмоб) травень 

 

усі вікові групи  

15. «Садок дитячий, прощавай!» вихователі 

старшої групи 

 

16. „День захисту дітей” – 

спортивне свято. 

червень інструктор 

вихователі 

старшої групи 

 

 

 

 

 

 

 



 

V.Робота методичного кабінету 
5.1. Поповнення бази методичного осередку 

 
№ Зміст роботи Термін Відповідальні Примітка 

1.  Оформити стенди : 

« Методичний  куточок»  

« Атестаційний  куточок»  

 

вересень 

вихователь – 

методист 

 

 

2. Поповнити  новинками  виставку  

методичної  літератури. 

Протягом  

року 

-  //  -  

3. Поповнити картотеку  статей 

періодичних видань. 

-  //  - -  //  -  

4. Папку «Фізичне виховання» 

поповнити конспектами занять, 

гімнастиками пробудження, 

комплексами ранкових гімнастик 

протягом 

року 

 

вихователь – 

методист, 

інструктор з 

фізичної 

культури 

 

5.  Допомога  вихователям у складанні 

перспективного та календарного 

плану 

вересень  

протягом 

року 

-  //  -  

6. Розробити методичні рекомендації 

«Організація роботи щодо взаємодії 

дошкільного навчального закладу з 

родиною» 

грудень  -  //  -  

7.  Систематичне ознайомлення  

педагогів  з  новинками  методичної  

літератури та  періодичним 

виданням. 

Протягом 

року 

-  //  -  

8. Надавати методичну допомогу  

педагогам у підготовці до  

педагогічних рад, семінарів,  

методичних місячників,  

методичних  комісій. 

Протягом 

року 

-  //  -  

9. Написання довідок, звітів,  

інформацій. 

-  //  - -  //  -  

10.  Анкетування, діагностика  

педагогів. 

Протягом 

року 

-   //  -  

11. Поповнити та удосконалити план 

роботи тижня безпеки життя дітей. 

Квітень -  //  -  

12. Засідання атестаційної комісії. Згідно плану -  //  -  



 

5.2. Вивчення, узагальнення і поширення педагогічного досвіду 
 

1. Продовжити поповнювати каталог 

педагогічного досвіду та 

авторських програм. 

постійно вихователь-

методист 

 

 

2. 

 

Продовжувати  впроваджувати 

досвід  роботи «вихователя-

методиста» Коробчинської О.В. 

«Розвиток творчих здібностей дітей 

засобами театрального мистецтва» 

протягом 

року 

муз.керівник 

Коробчинська О.В.  

 

3. Продовжувати  впроваджувати 

досвід  роботи «вихователя-

методиста» Чолан Л.І. «Вплив 

природного середовища на 

всебічний розвиток дошкільника» 

протягом 

року 

вихователь 

Чолан Л.І. 

 

4. Продовжувати  впроваджувати 

досвід  роботи «вихователя-

методиста» Романюк Я.Б. 

«Музикотерапія як засіб 

розвивального впливу на дітей» 

протягом 

року 

муз.керівник 

Романюк Я.Б. 

 

5. Продовжувати  впроваджувати 

досвід  роботи «вихователя-

методиста» Лактіної Г.Т. «Розвиток 

усного мовлення як засіб 

спілкування та успішної 

соціалізації дошкільника» 

протягом 

року 

вихователь 

Лактіна Г.Т. 

 

 

6. Продовжувати  впроваджувати 

досвід  роботи «вихователя-

методиста» Багрієнко О.О. 

«Мовленнєве спілкування – 

головний етап в розвитку 

особистості дитини» 

протягом 

року 

вихователь 

Багрієнко О.О. 

 

 

7. Продовжувати  впроваджувати 

досвід  роботи «старшого 

вихователя» Ціти О.В. 

«Формування життєвої компетенції 

дошкільника шляхом впровадження 

інноваційних технологій» 

протягом 

року 

вихователь-

методист  

Ціта О.В. 

 

8. Продовжувати  впроваджувати 

досвід  роботи «вихователя-

методиста» Онищук Г.В. 

«Використання народознавства як 

основи  національно-патріотичного 

виховання дошкільників» 

протягом 

року 

вихователь-

методист  

Онищук Г.В. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3. Розроблення методичних рекомендацій і зразків планування 

 
1. Удосконалення планування та 

поповнення конспектами міні- 

занять за програмою «Дитина» (за 

різними віковими групами) 

протягом 

року 

вихователі  

2. Розробити методичні рекомендації 

щодо впровадження оновленої 

програми для дітей від 2 до 7 років 

«Дитина» 

вересень вихователь-

методист 

 

 

3. Поповнити мікрометодкабінети 

добіркою матеріалів для організації 

роботи в літній період 

протягом 

року 

вихователі  

 

5.4. Оформлення стендів, виставок 

 
1. „Осінній дивограй” – виставка  жовтень вихователі  

2.  «Зимова круговерть»– виставка 

поробок. 

грудень вихователі  

3. Провести конкурс на кращу 

стінгазету «Домашні тренажери 

для оздоровлення малят» 

березень вихователі  

4. «Оберіг моєї родини»– виставка 

композицій. 

квітень вихователі  

 

5. 

Організувати проведення  

конкурсу дитячих малюнків на 

асфальті «Я люблю свою країну» 

 

травень 

 

вихователі 

 

6. Поновити стенди: 

- готуємось до атестації; 

- наша педрада. 

впродовж року вихователь-

методист 

 

 

 

 

  



VI. Адміністративно – господарська діяльність 
6.1. Робота з персоналом 

1. 1. Систематично перевіряти 

виконання службових 
обов’язків працівниками. 

2. Провести консультації з 

помічниками 

вихователів: 

 - «Дії персоналу під час 

карантину»,  

-   «Генеральне прибирання»,  

- «Попередження інфекційних 

захворювань», 

- «Пам’ятка щодо організації 

харчування у дошкільному 

навчальному закладі». 

 

протягом року. 

 

 

постійно 

 

 

вересень 

 

листопад 

січень 

 

квітень 

 

директор 

ДНЗ, 

медсестра, 

лікар 

 

6.2. Організаційна робота 

1. Провести комплектацію груп. 

 
до 01.09.2021 р. 

 
директор ДНЗ  

2. Проводити озеленення та 

благоустрій території. 

березень-травень заступник 

директора з 

господарства 

 

3. Здійснювати контроль за 

економією енергоресурсів. 

постійно заступник 

директора з 

господарства 

 

4. З метою зміцнення та 

збереження здоров’я кожного 

вихованця систематично 

проводити інструктажі з 

працівниками ДНЗ. 

кожні 6 місяців директор 

ДНЗ, 

заступник 

директора з 

господарства 

 

5. Ознайомити працівників з 

посадовими інструкціями. 

вересень директор ДНЗ  

6. Надавати методичну допомогу 

вихователям з пропаганди 

правил пожежної безпеки та 

техніки безпеки серед дітей, 

проведення занять на цю 

тематику. 

протягом року директор ДНЗ  

7.  З метою запобігання нещасних 

випадків, стежити за 

дотриманням техніки безпеки у 

групах і на ділянках. 

протягом року директор 

ДНЗ, 

заступник 

директора з 

господарства 

 

8. Організувати заходи, спрямовані 

на дотримання дітьми правил 

дорожнього руху. 

щоквартально вихователі  

6.3. Матеріально-технічне забезпечення 

1. Забезпечити дошкільний заклад 

овочами на зимовий період. 

вересень-жовтень директор ДНЗ 

комірник 

 



3. Завести пісок вересень-жовтень заступник 

директора з 

господарства 

 

4. Провести частковий ремонт 

обладнання на ігрових 

майданчиках.  

червень-серпень директор 

ДНЗ, 

заступник 

директора з 

господарства 

 

5. Виконувати вимоги 

розпоряджень пожежної 

інспекції. 

постійно директор ДНЗ  

6. З метою покращення 

матеріально-технічної бази 

закладу придбати: 

 технічний інвентар; 

 іграшки; 

 ліжка у групах; 

 посуд; 

 білизну; 

 спецодяг для 

обслуговуючого 

персоналу.  

упродовж року директор 

ДНЗ, 

заступник 

директора з 

господарства 

 

7 Озеленення території: 

- оформити квітники; 

- організувати посадку 

фруктових та декоративних 

дерев; 

- праця на городах ДНЗ. 

 

 

навесні 

директор 

ДНЗ, 

заступник 

директора з 

господарства 

вихователь-

методист 

 

8. Перезарядка вогнегасників. по мірі необхідності заступник 

директора з 

господарства 

 

 

 

 

 

 



 

6.4. Медико-профілактичні заходи 

Фізкультурно-оздоровча робота 

№ ЗМІСТ РОБОТИ Термін  Відповідальний Відмітка  

1. Забезпечити дотримання санітарної норми 

активної рухової діяльності дітей протягом 

дня. 

упродовж 

року 

вихователі  

інстр. з фіз. 

культури 

 

2. Фізичний розвиток: проводити з дітьми 

- заняття – у приміщенні; 

- заняття – на свіжому повітрі. 

упродовж 

року 

виховател,   

інстр. з фіз. 

культури 

 

3. Проводити повний обсяг форм фізичного 

виховання: 

- ранкова гімнастика та гігієнічна 

гімнастика після сну; 

- фізхвилинки в процесі організованої 

діяльності, фізкультпаузи, фізичний 

розвиток на прогулянці, пішохідні 

переходи; 

- фізичний розвиток в процесі 

організованої діяльності, застосування 

елементів корегуючої гімнастики; 

- спортивні свята, розваги, змагання. 

упродовж 

року 

вихователі,   

інстр. з фіз. 

культури 

 

ЗАГАРТУВАННЯ 

1. Створити дітям умови перебування в ДНЗ 

відповідно до гігієнічних вимог. 

упродовж 

року 

вихователі, 

інстр. з фіз. 

культури    

 

2. Здійснювати повний комплекс оздоровчо-

загартовуючих заходів. 

упродовж 

року 

вихователі    

3. Проводити загартування повітрям: 

- протягові провітрювання відповідно до 

графіків провітрювання; 

- перебування на свіжому повітрі. 

упродовж 

року 

вихователі, 

інстр. з фіз. 

культури    

 

4. Загартування водою: 

- миття рук, вмивання (метод холодової дії 

на організм дитини) 

- полоскання горла солоною водою 

щоденно вихователі, 

   інстр. з фіз. 

культури 

 

5. Проводити ходіння босоніж по теплій 

підлозі в групі при проведенні ранкової та 

корегуючої гімнастики, фізичного 

розвитку, по масажних килимках, 

каміннях, ребристих дошках. 

упродовж 

року 

вихователі, 

   інстр. з фіз. 

культури 

 

6. Виховання культурно-гігієнічних навичок. упродовж 

року 

вихователі, 

інстр. з фіз. 

культури    

 

 



 

Медична робота 

 
№ ЗМІСТ РОБОТИ Термін 

проведення 

відповідальний Відмітк

а  

1. Систематичне ведення обов’язкової 

медичної документації 

постійно ст. медсестра  

2. Участь у батьківських зборах (проведення 

консультацій) 

упродовж 

року 

ст. медсестра  

3. Проведення поглиблених оглядів дітей та 

антропометричних вимірювань дітей. 

1 раз на 

квартал 

ст. медсестра  

4. Ведення нагляду за виконанням 

санітарно-гігієнічних вимог приготування 

їжі та кулінарною обробкою продуктів. 

щоденно ст. медсестра  

5. Участь у складанні перспективного та 

щоденного меню 

щоденно ст. медсестра  

6. Контроль за зберіганням та строками 

реалізації продуктів. 

постійно ст. медсестра  

7. Контроль за забезпеченістю аптеки 

необхідними ліками 

постійно ст. медсестра  

8. Організація проведення поглибленого 

огляду дітей лікарями спеціалістами 

1 раз на рік ст. медсестра  

9. Організація проведення профілактичних 

оглядів по групах лікарем  

1 раз на 

місяць 

ст. медсестра  

10. Контроль за санітарно-гігієнічним та 

дезінфікуючим режимом. 

постійно ст. медсестра  

11. Контроль за строками проходження 

медогляду працівниками ДНЗ 

постійно ст. медсестра  

12. Контроль за карантинним режимом груп . постійно ст. медсестра  

 

Медико – профілактичні заходи 
1. Своєчасно оформляти 

документацію на дітей, що 

поступають у дошкільний заклад. 

впродовж 

року 

медсестра, 

лікар 

 

 

2. Стежити за чітким виконанням 

санітарно-гігієнічного режиму, та 

санітарним станом всього 

приміщення. 

постійно медсестра, 

директор 

ДНЗ, 

вихователь-

методист 

 

3. Поновити запас медикаментів, 

проводити контроль за терміном 

їх придатності. 

постійно медсестра, 

директор 

ДНЗ, 

вихователь-

методист 

 

4. Контролювати своєчасне 

проходження медичного 

обстеження. 

постійно медсестра,  

директор 

ДНЗ 

 

5. Проводити аналіз захворюваності 1 раз в лікар,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з послідуючою розробкою заходів 

з метою її зниження. 

квартал медсестра 

6. Стежити за збереженням 

продуктів відповідно до 

санітарних вимог, терміну 

реалізації. 

постійно медсестра, 

директор 

ДНЗ, лікар 

 

Лікувально-профілактична робота 
1. Контроль за санітарно-

гігієнічними умовами та 

повітряним режимом в групах. 

впродовж 

року 

медсестра, 

директор 

ДНЗ, лікар 

 

2. Виготовлення санбюлетнів з 

профілактики різних захворювань 

впродовж 

року 

медсестра, 

лікар 

 

3. Вести книгу обліку медичного 

обстеження та антропометричних 

вимірів дітей. 

постійно медсестра, 

вихователі 

 

4. Організувати роботу з дітьми, які 

мають ослаблене здоров’я. 

постійно медсестра  

5. Проводити своєчасний патронаж 

дітей, які захворіли вдома. 

постійно медсестра, 

вихователі 

 

6. Проводити контроль за 

загартуванням та фізкультурно-

оздоровчою роботою. 

постійно старша м/с, 

вихователь-

методист 

 

7. Проводити профілактичні огляди 

дітей всіх груп. 

2 рази на 

місяць 

медсестра  

8. Організувати обстеження дітей 

лікарями-спеціалістами. 

березень-

квітень 

лікар  

 



 

Виробничі наради 

 
№ 

з/п 
Питання, які обговорювались Термін 

проведення 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. 1.Підсумки літньо- оздоровчого 

періоду.   

2.Про підготовку до роботи в 

осінньо-зимовий період та стан 

охорони праці в дошкільному 

закладі. 

2.Про  стан організації медичного 

обслуговування та харчування 

дошкільників.  

3.Про дотримання режиму дня 

працівниками ДНЗ. Затвердження 

графіків роботи усіх служб ДНЗ на 

2021/2022 н.р. 

вересень 

 

директор ДНЗ, 

вих.-методист, 

заступник 

директора з 

господарства, 

вихователі, 

ст.мед.сестра 

 

2. 1.Про дотримання правил ТБ і ППБ 

на робочих місцях, вимог пожежної 

безпеки під час проведення 

Новорічних свят (позаплановий 

інструктаж). 

2.Аналіз результатів перевірки 

організації харчування дітей в ДНЗ. 

3.Стан захворюваності та оздоровча 

робота в ДНЗ. 

грудень директор ДНЗ, 

вих.-методист, 

заступник 

директора з 

господарства, 

вихователі 

 

3. 1.Про стан ведення ділової 

документації, планування освітньо-

виховного процесу. 

2. Дотримання санітарно-гігієнічних 

норм у ДНЗ. 

січень директор ДНЗ 

вих.-методист 

 

4. 1.Про стан організації роботи з 

батьками. 

2.Про використання благодійних 

батьківських внесків. 

березень 

 

директор ДНЗ, 

вих.-методист, 

заступник 

директора з 

господарства, 

педагоги 

 

5. 1.Про підготовку до  нового 

навчального 2021/2022 н.р.  

2. Про проведення оздоровчої 

кампанії влітку 2022 року. 

3.Про проведення інструктажів з ТБ 

та ППБ,  питань дотримання 

санітарно-гігієнічного та 

протиепідемічного режимів, 

навчання по наданню першої 

допомоги в разі нещасного випадку. 

травень директор ДНЗ, 

вих.-методист, 

заступник 

директора з 

господарства, 

старша 

медична сестра  

 



6.  Додаткові засідання виробничих 

нарад. 

за потребою директор ДНЗ, 

вих.-методист, 

заступник 

директора з 

господарства 

 

 

 

 

 


	Потребує особливої уваги робота з батьками з метою зниження проценту безпричинного  невідвідування дітьми  ДНЗ, а педагогічний колектив вважає необхідним розпочати поглиблене вивчення інноваційних технологій щодо формування здоров’язберігаючої компете...

