
 



 

Вступ 
 

Стратегія розвитку дошкільного навчального закладу визначає основні 

напрями, пріоритети, завдання та їх реалізацію засобами кадрової, соціальної 

політики, управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в 

розвитку навчальної системи ЗДО. 
 

Планування розвитку навчальної системи закладу дошкільної освіти №63 до 

2025 року зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на 

підвищення якості і конкурентоспроможності закладу освіти, вирішення 

стратегічних завдань, що стоять перед колективом закладу в нових економічних і 

соціокультурних умовах. 
  

Стратегія забезпечення якості освітньої діяльності закладу дошкільної 

освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує 

організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує 

учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, 

суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.  
Стратегія спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, 

варіативності і відкритості закладу дошкільної освіти, зумовлює модернізацію 

факторів, від яких залежить якість освітнього процесу, зміст, методи, форми 

навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, 

взаємовідповідальність учасників освітнього процесу. 
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І. Інформація про ЗДО№63 
  
 

Житомирський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)  №63 –  

комунальний  заклад,     головною метою якого   є забезпечення реалізації права 

дитини на здобуття дошкільної освіти віком від 2до 6 (7) років, її фізичного, 

розумового і духовного розвитку, соціальної адаптації та формування її 

готовності продовжувати освіту; розвиток і формування здорової, 

конкурентоспроможної у майбутньому, творчої особистості – повноправного 

члена свого співтовариства, громадянина України. 

Засновник: Житомирська міська рада 

 

Ідентифікаційний код: 22061901   

 Юридична адреса: 10008, м. Житомир, вул.Київська ,45 

    Тел.47 -31-20, електронна адреса: gvelina@ukr.net, сайт http://63.sadok.zt.ua/ 

 Інформація про керівника ЗДО№63 

 Ганношина Віленіна Францівна, стаж роботи – 37 років  

Мова навчання – українська. 

Установчі документи ЗДО№63 

ЖЗДО № 63 у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією 

ООН «Про права дитини», законами України:  «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про охорону дитинства», актами Президента України та Кабінету 

Міністрів України, іншими законодавчими актами в галузі освіти і охорони 

дитинства, актами профільного міністерства, інших центральних органів 

виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, розпорядженнями міського голови, іншими 

нормативно-правовими актами, наказами департаменту освіти Житомирської 

ради, Статутом ЖЗДО №63 

Проектна потужність ЖЗДО№63- 139 місць, розрахований на 6 вікових груп: 

2 групи раннього віку,  

1 група молодшого дошкільного віку, 

1 група середнього дошкільного віку,  

2 групи старшого дошкільного віку. 

П’ять  груп  працюють за 10.5 годинним,  1 група - за  12-годинним режимом 

роботи.  

Фактично функціонує 6 груп із загальною кількістю дітей – 220. 

Перелік приміщень дошкільного навчального закладу: 

музична зала, методичний кабінет, кабінет практичного психолога, кабінет 

спеціалістів з фізичного та музичного виховання, медичний кабінет, групові 

приміщення. 

Кадрове забезпечення ЖЗДО№63 

            Діяльність дошкільного навчального закладу №63 забезпечують 42 

працівники, з них -  17 педагогів. Заклад укомплектований педагогічними та 

технічними кадрами у повному обсязі на 100% відповідно до штатного розпису, 

затвердженого департаментом освіти Житомирської міської ради.   

 

mailto:gvelina@ukr.net
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Освітній рівень педагогічного колективу ЖЗДО№63 складає: 

         вища педагогічна освіта - 10 осіб; 

         неповна вища освіта - 7 осіб. 

 

   В ЖЗДО№63 працює кваліфікований педагогічний колектив: 

3 педагоги мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 

3 педагоги - кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»,  

2 педагоги-кваліфікаційну категорію «Спеціаліст другої категорії», 

2 педагоги - кваліфікаційну категорію – «Спеціаліст» , 

     5 педагогів – 11 тарифний розряд; 
 

      2 педагога  -  9 тарифний розряд.  
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2. Мета та основні завдання діяльності закладу 

 

Мета: створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить якісну 

освіту дітям з метою максимального розкриття потенціалу кожної дитини та 

розвиток власної професійної компетентності педагогам.  

 

Колектив ЖЗДО № 63 ставить перед собою такі основні завдання на 

2021-2025 роки: 

1.Спрямовувати роботу на виконання завдань державної політики в галузі 

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

охорону дитинства», інших нормативних актів у частині забезпечення прав дітей 

дошкільного віку та в узгодженні з  основними положеннями Конвенції ООН про 

права дитини, Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Цілей сталого 

розвитку до 2030 року, Європейської рамки якості дошкільної освіти та догляду 

за дітьми,  Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

 

2.Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників 

освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах в 

умовах адаптивного карантину та пост-карантинного періоду. 

 

3.Забезпечити якісну реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти в 

закладі, мотивацію професійної діяльності та стимулювання кожного педагога до 

самоаналізу й удосконалення професійної майстерності. Забезпечити ефективне 

застосування системи внутрішнього моніторингу для відстеження та коригування 

результатів освітньої діяльності закладу.  

 

4. Активізувати використання інноваційних технологій, інтерактивних форм  в 

корекційно-розвитковій роботі з дітьми, які мають особливі освітні потреби. 

Створення в закладі інклюзивного освітнього середовища. 

 

5.Забезпечити організацію педагогічного партнерства із закладами загальної 

середньої освіти (ЗОШ № 17) з метою забезпечення наступності навчання та 

виховання дітей  за вимогами  Нової української школи. 

 

6.Удосконалити модель партнерської взаємодії закладу з батьками вихованців, 

активізувати інноваційні, активні та інтерактивні форми взаємодії. 

 

7.Продовжити удосконалення системи контролю за якістю та безпекою 

харчування дітей в закладі (НАССР). 

 

 

 

3. Основні напрями розвитку ЖЗДО№63 на 2021 – 2025 роки 
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- Забезпечення безумовного виконання норм та правил безпеки учасників 

освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах 

закладу дошкільної освіти та формування основ здорового способу життя, норм 

безпечної поведінки. 

 

-  Створення змінного навчально-ігрового середовища на ігрових та спортивних 

майданчиках, його модернізація, оновлення та осучаснення у відповідності до 

Примірного переліку. 

 

- Забезпечення наступності у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку з 

максимальним урахуванням актуальних можливостей і потреб найближчого 

розвитку, збереження фізичного та емоційного добробуту дітей, формування 

вмінь та навичок, необхідних для продовження освіти в НУШ, активна співпраця 

із закладами загальної середньої освіти. 

 

- Забезпечення успішного функціонування системи контролю за якістю та 

безпекою харчування дітей в закладах дошкільної освіти( НАССР). 

 

- Урізноманітнення інтерактивних форм методичної  роботи з підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, створення умов та сприяння заохоченню творчих 

пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів. 

 

-  Співпраця  з родинами вихованців, залучення їх до активної участі в освітньому 

процесі. 

 

- Забезпечення постійного інформування населення міста щодо позитивного 

досвіду освітнього процесу у закладі освіти з метою формування його 

позитивного іміджу. 

 

- Наближення  змісту навчання, розвитку і виховання дитини до її вікових, 

сутнісних характеристик, потенційних здатностей і здібностей, з урахуванням 

індивідуальних особливостей кожної дитини. 

 

- Впровадження гуманістичного  навчання і виховання, центрованого на світі 

дитинства. 

 

Фінансово-економічне та ресурсне забезпечення програми: 
 

- бюджетне фінансування; 

- позабюджетне фінансування; 

- цільові кошти. 

 

 

 

Очікувані результати: 
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- раціональне використання інноваційних педагогічних технологій, методик, 

програм; розробка власних педагогічних технологій авторських програм, що 

сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників; 

- підвищення рівня освітньої діяльності в закладі; 

- систематичне включення цифрових технологій в освітній процес ЗДО; 

- модернізація матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти; 

- активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору ЗДО;  

- формування у дошкільників ключових компетентностей, необхідних для 

продовження освіти в школі; 

- сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я як найвищої 

цінності; 

- підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників, зміна 

якісного складу за освітою та за кваліфікаційними категоріями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Організаційні заходи щодо розвитку мережі груп закладу 
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 Мета: створення мережі груп в закладі для охоплення дітей дошкільною 

освітою. 

 

 

 

 

5.Створення умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я дітей 

Напрямки 

 діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Шляхи 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Забезпечення повного 

доступу до якісної 

дошкільної освіти дітей 

віком від 1 до 2 років 

 

2022 

Адміністрація Електронна  

реєстрація 

Охоплення 

дошкільною 

освітою всіх 

дітей 

мікрорайону 

Організація  соціально-

педагогічного  

патронату для дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

 

2022 

Адміністрація За потреби 

батьків 

Охоплення 

дошкільною 

освітою  

дітей 

мікрорайону 

з особливими 

освітніми 

потребами 

Організація роботи 

консультпункту для 

батьків дітей, 

неохоплених 

дошкільною освітою 

«Запитуйте-

відповідаємо» 

 

 

2021-2025 

Адміністрація  

 

 

 

 

 

 

За потреби 

батьків 

 

 

 

 

 

Охоплення 

дошкільно

ю освітою 

всіх дітей 

мікрорайо

ну 

Створення 

груп короткотривалого 

перебування 

2022 

2023 

2024 

Директор 

Вихователь-

методист 

Педагоги 

 

 

 

 

Створення 

груп за 

потребою 

 

Створення груп з різним 

режимом роботи 

 

2022 

2023 

2024 

2025 

Директор 

Вихователь-

методист 

Педагоги 

Створення інклюзивних 

груп 

За потребою Директор Рішення 

засновника 

Забезпеченн

я потреб 

родин 

Створити належні умови 

для обов’язкового 

здобуття дітьми 5-річного 

віку дошкільної освіти. 

2021-2025 Директор, 

вихователь-

методист 

Освітній 

процес 

Соціалізація 

дітей, якісна 

підготовка 

до навчання 

в школі 
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Мета: удосконалення системи умов фізичного розвитку та зміцнення 

здоров’я дітей в умовах закладу дошкільної освіти, формування мотиваційної 

установки на здоровий і активний спосіб життя педагогів і дітей. 

Напрямки діяльності Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Шляхи 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Запровадити комплекс 

заходів щодо 

попередження 

травмування та нещасних 

випадків під час 

освітнього  процесу 

 

2021 

Директор, 

вихователь-

методист, 

завідувач 

господарства, 

сестра медична 

старша 

Розробка 

плану заходів 

Відсутність  

випадків 

травматизму 

Придбати  в спортивну 

залу  сучасне спортивне 

обладнання та інвентар  

для занять з фізкультури: 

- м’ячі( кульки- 

іжачки)(для су-джок 

терапії); 

каремати 

(для пластік-шоу); 

мати звичайні; 

м’ячі для фітболу; 

модульні комплекси. 

 

 

 

 

 

2021 

 

2021 

 

2021 

2022 

      2023 

Адміністрація Наявність 

фінансування 

Підвищення 

якісних 

показників 

здоров'я дітей 

дошкільного 

віку 

Проведення аналізу 

динаміки захворюваності 

і відвідування 

 

Щомісяця 

Щороку  

Директор 

Медична сестра 

старша 

 

Щомісячний і 

річний 

моніторинг 

Підвищення 

якісних 

показників 

здоров’я 

дітей. 

Розвиток 

мотивації до 

здорового 

способу 

життя.  

 

Активізація 

впровадження системи 

загартування вихованців 

щляхом: 

- впровадження 

ароматерапії 

- створення фітобару 

 

 

 

 

2022 

 

2025 

Директор 

Медична сестра 

старша 

Педагоги 

Наради, 

консультації, 

вивчення 

кращого 

досвіду, 

майстер-класи 

Забезпечення 

ефективного 

загартування 

та 

оздоровлення 

дітей, тісної 

співпраці 
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       6. Заходи щодо забезпечення безпечного та розвивального освітнього середовища 

  Педагогів і 

батьків 

 Удосконалити  контроль 

за якістю харчування та 

медичного 

обслуговування дітей 

різних вікових категорій 

2021-2025 Директор 

Медична сестра 

старша 

Педагоги, батьки 

Робота комісії 

з організації 

харчування 

Поліпшення 

якості 

харчування 
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Мета: забезпечення безпечного розвивального предметно-ігрового освітнього 

середовища в групових кімнатах та на ігрових майданчиках груп відповідно 

Примірного переліку. 

 

Напрямки діяльності Термін 

виконан

ня 

Відповідальний 

за виконання 

Шляхи 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Забезпечувати дошкільні 

групи навчальними 

посібниками та ігровим 

обладнанням : 

- бізіборди; 

- LEGO- комплекси 

 

 

 

 

2022 

2023 

Адміністрація Наявність 

фінансування 

Створення 

сучасного 

змінного 

предметно-

ігрового 

просторового 

середовища 

Облаштувати ігровий 

майданчик сучасними 

ігровими спорудами: 

-Група раннього віку №1 

 

 

 

 

2022 

 

 

Адміністрація 

 

Наявність 

фінансування 

Створення 

розвивального 

середовища на 

ігрових 

майданчиках  

груп 

Облаштування сучасного 

спортивного майданчика 

2022 Адміністрація Наявність 

фінансування 

Наявність 

сучасного 

спортивного 

майданчика 

Облаштування куточка 

сенсорики в кабінеті 

психолога 

2022 

 

Адміністрація Наявність 

фінансування 

Сприяти 

стимуляції 

систем 

сприйняття та 

розвитку 

психічних 

процесів 

 

 

Забезпечити доступ до 

мережі Інтернет всіх 

дошкільних груп та 

кабінетів 

2023-2025 Адміністрація Наявність 

фінансування 

Активне 

використання 

та 

впровадження 

педагогами  

ІКТ в освітньо-

виховний 

процес. 

Створити розвивальні 

центри в ясельній групі 

дошкільного закладу за 

технологією 

М.Монтессорі  

2021-2022 Адміністрація Наявність 

фінансування 

Створення 

сучасного 

змінного 

предметно-
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7.  Педагогічні кадри ЗДО 

 

(центри сенсорики, 

логіки, мовлення) 

ігрового 

просторового 

середовища 

Організація співпраці з 
інклюзивно-ресурсним 

центром шляхом 

проведення: 
 майстер- класів, 

практичних навчань, 

семінарів- практикумів 
 

 
 

 

 
2021 

2022 

2023 

Директор 

Вихователі-

методисти 

Психологічна 

служба 

Спільні 
методичні 

заходи 

Надання якісної 

корекційної 

допомоги дітям з 

особливими 

освітніми 

проблемами 

 

Встановити систему 

зовнішнього освітлення 

території закладу 

2021 Адміністрація Наявність 

фінансування 

 

Створення 

безпечних умов 

учасникам 

освітнього 

процесу 

Провести капітальний 
ремонт асфальтного 

покриття території закладу, 

огорожі 

2022 Адміністрація Наявність 

фінансування 

Встановити систему 

відеоспостереження 

2023 Адміністрація Наявність 

фінансування 
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Мета: створення сприятливих умов для підвищення професійного рівня, 

педагогічної майстерності, творчої ініціативи та самовдосконалення педагогічних 

працівників, впровадження інноваційних методик, технологій, програм в практику 

роботи з метою забезпечення ефективності освітнього процесу. 

Напрямки діяльності Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

за 

виконання 

Шляхи реалізації Очікувані 

результати 

Моніторинг якості 

професійної діяльності 

педагогів ДНЗ  

2021-2025 Директор, 

вихователь - 

методист 

Ведення 

діагностичних 

карт, тестування 

Створені умови 

для 

саморозвитку і 

самореалізації 

працівників 

ЗДО 

Впроваджувати в освітній 

процес   інноваційні 

педагогічні та 

інформаційно-

комунікаційні технології: 

-ZOOM- платформа; 

-TIMS- платформа; 

 -QR- коди; 

-хмарні технології 

 

 

 

 

 

2021 

2022 

2023 

2024 

 

 

 

 

 

Педагогічні 

працівники 

Батьки 

вихованців 

 

 

Презентація 

досвіду, 

створення порт- 

фоліо, семінари - 

практикуми 

 

 

Участь в 

Міжнародних 

виставках, 

друкація 

досвіду 

Здійснювати атестацію 

педагогічних  працівників 

відповідно до Типового 

положення про атестацію. 

Згідно 

перспективного 

плану 

( додаток 1) 

Директор, 

вихователь-

методист 

Різні форми 

методичної 

роботи 

 

 

 

Підвищення  

рівня 

професійної 

компетенції 

педагогів 

 

Сприяти підвищенню 

кваліфікації педагогічних 

працівників 

Згідно 

перспективного 

плану 

( додаток 2) 

Директор, 

вихователь-

методист 

Курси, семінари, 

семінари-

практикуми, 

тренінги, 

конференції, 

«круглі столи» 

 

Спонукати педагогів до 

отримання повної  вищої 

освіти 

 

      2021 

 

Директор Набуття 

педагогічними 

працівниками 

другої вищої 

фахової освіти.  

Забезпечен

ня високого 

професійного 

рівня 

педагогічних 

працівників 

Сприяти забезпеченню 

закладу кадрами з 

фаховою освітою 

 

2021-2025 

 

Директор Відбір нових 

кадрів з 

фаховою 

освітою 

відповідно до 

чинного 

законодавства 

Забезпечен

ня високого 

професійного 

рівня 

педагогічних 

працівників 
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8. Зміст та організація освітнього процесу 

 

Мета: забезпечення всебічного розвитку дітей, набуття ними життєвого 

соціального досвіду, оволодіння життєвими компетентностями в світлі діючих 

Моніторинг якості 

професійної діяльності 

педагогів  дошкільного 

закладу 

2021-2025 Директор, 

вихователь-

методист 

Діагностичні 

картки, звіти на 

педагогічну раду 

Удосконалення 

фахової 

майстерності 

педагогів 

Створення й 

використання 

педагогічними 

працівниками власних 

освітніх ресурсів  

2021-2025 Директор, 

вихователь-

методист 

Методичні 

розробки, 

презентації, 

блоги,веб-сайти  

Покращення 

якості 

освітнього 

процесу та 

покращення  

ІКТ 

компетентності 
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навчальних програм та згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти; 

використання інноваційних технологій в освітньому процесі. 

Напрямки діяльності Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Шляхи 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Забезпечити умови 

ефективної реалізації  

Базового компоненту 

дошкільної освіти. 

2021-2025 Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Освітній 

процес 

Забезпечення 

доступності 

здобуття 

дошкільної 

освіти; 

забезпечення 

підготовки дітей 

до подальшого 

успішного 

навчання в 

школі 

Проведення тренінгових 

занять взаємодії з 

батьками: 

-«Школа раннього 

батьківства»,  

«Папа-мама-логія» - для 

батьків дітей 3 –го та 4-го 

року життя, 

 -«Грайлик для дорослих» 

- для батьків дітей 5-го 

р.ж.,  

-«На порозі шкільного 

життя» - для батьків, чиї 

діти вступають до школи. 

Постійно Директор 

Вихователь-

методист 

Психологічна 

служба 

Спільні 

методичні 

заходи, 

залучення 

вчителів ЗОШ 

в заходах 

Підвищення  

рівня  

компетенції 

батьків 

авторитету і ролі 

сім’ї у вихованні 

і соціалізації 

дітей 

дошкільного 

віку; формувати 

сучасну 

педагогічну 

культуру батьків 

на основі 

національних 

традицій і 

досягнень 

світової 

педагогіки.  

 

Обладнання ЗДО 

необхідною 

комп’ютерною 

технікою, забезпечення 

інтернет-ресурсами. 

2021-2025 Директор 

Вихователь-

методист 

 

Наявність 

фінансування, 

залучення 

позабюджетн

их коштів 

Створення 

освітнього 

сучасного 

середовища 

Організовувати роботу 

соціально–психологічної 

 служби, у тому числі 

для психологічного 

супроводу учасників 

освітнього процесу, які 

2021-2025 Практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог 

Різні форми 

методичної 

роботи 
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вчинили булінг, стали 

його свідками або 

постраждали від 

булінгу, насильства 

шляхом проведення: 

комунікативних 

тренінгів; 

-Арт-терапевтичних 

практик; 

-проведення колоквіумів 

 

 

 

 

 

Створення 

психологічно-

комфортного 

середовища для 

вихованців, їх 

батьків, 

педагогічних 

працівників 

 

Взаємодіяти з органами 

та службами щодо 

захисту прав дітей, 

правоохоронними 

органами, у тому числі 

залучати їх до заходів із 

запобігання булінгу, 

іншому насильству 

шляхом проведення: 

-консультування; 

-Днів відкритих дверей; 

-організації спільних 

заходів 

2021-2025 Директор, 

вихователь-

методист 

Батьківські 

збори, 

семінари - 

практикуми 

Створення сучасних 

методичних матеріалів 

для педагогів та батьків 

на основі оновленого 

БКДО: 

--технології 

дистанційного навчання 

-впровадження програми 

«Впевнений старт» (для 

дітей молодшого 

дошкільного віку) 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

2023 

Директор, 

вихователь-

методист 

Різні форми 

методичного 

навчання 

Вибудована 

тріада 

освітнього 

процесу: діти, 

батьки, педагоги 

Дієва співпраця з 

інклюзивно-ресурсним 

центром, залучаючи 

його  фахівців  до  

консультацій педагогів  

закладу  

За 

потребою 

Директор, 

вихователь-

методист, 

педагогічні 

працівники 

Участь в 

різних 

формах 

методичної 

роботи 

Надання 

якісного 

психолого- 

педагогічного 

супроводу дітей 

в освітньому 

процесі. 

Надання додаткових 

освітніх послуг (танці, 

англійська мова) 

За 

бажанням 

батьків 

Директор, 

вихователь-

методист 

Гурткова 

робота 

Якісне надання 

освітніх послуг 

Організація  

просвітницької роботи 

та проведення спільних 

заходів з педагогами 

ЗДО, ЗОШ№17  з питань 

наступності  

 

2021-2025 

Директор, 

вихователь-

методист 

Різні форми 

методичної 

роботи 

Вироблення 

єдиних вимог до 

розвитку дитини 

Спонукати до створення 

авторських програми 

гурткової роботи, 

2021-2022 Вихователь-

методист 

Створення 

авторських 

програм 

Якісне надання 

додаткових 
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відповідно  вимог 

нового БКДО 

освітніх послуг 



 18 

9. Моніторинг якості освітніх послуг у закладі 
 

Мета: застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає  

систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача 

освіти 

 

 

 

 

 

 

Напрямки 

діяльності 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

за виконання 

Шляхи 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Здійснювати аналіз 

результатів і 

динаміки 

навчальних 

досягнень 

вихованців. 

2021-2025 Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Аналіз, 

кваліметрія 

Забезпечити 

особистісне 

зростання 

кожної дитини  

з урахуванням її 

нахилів, 

здібностей, 

індивідуальних, 

психологічних 

та фізичних 

особливостей  

Оцінювати навчальні 

досягнення 

вихованців з метою 

виявлення творчих 

та обдарованих 

дітей. 

2021-2025 Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Тестування, 

зрізи, 

відвідування 

заходів 

Забезпечення 

умов для 

розкриття 

творчого 

потенціалу, 

самореалізації 

та 

самовираження 

всіх  суб’єктів 

Самоаналіз 

діяльності ЗДО на 

основі Положення 

ВСЯО 

Щорічно у 

травні 

Директор, 

вихователь-

методист 

Звіти, 

анкетування, 

тестування, 

інтерв’ювання  

Удосконалення 

роботи ЗДО 

Оновлення 

діагностичного 

інструментарію 

готовності дитини до 

шкільного життя на 

принципах 

компетентісного 

підходу , готовності 

дитини до шкільного 

життя в умовах 

реформування НУШ 

 

 

2022 

Директор, 

вихователь- 

методист, 

практичний 

психолог, 

соціальний 

педагог, 

педагоги 

Тестування, 

зрізи, 

відвідування 

заходів 

Покращення 

рівня ключових 

сформованості 

компетентносте

й дітей- 

випускників 
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10.Управління закладом 

 

Мета: створити та підтримувати атмосферу довіри, інформаційної 

прозорості, конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та 

громадою. 

Напрямки діяльності Термін 

виконання 

Відповідальни

й 

за виконання 

Шляхи 

реалізації 

Очікувані 

результати 

Реалізація усіх складових 

освітньої програми 

закладу освіти 

(раціональність 

використання 

інваріантної, варіативної 

складової) 

2021-2025 

(додаток 3) 

Адміністрація Різні форми 

методичної 

роботи 

Забезпечення 

науково-

методичного 

супроводу 

навчально-

виховного 

процесу 

Осучаснення території 

дошкільного закладу  

(ландшафтний дизайн, 

озеленення, нестандартне 

обладнання) 

2021-2025 Адміністрація Наявність 

фінансування 

Створення 

сучасного  

середовища 

Розробити ефективну 

систему моральних 

стимулів для досягнення 

високого рівня якості 

освітнього процесу. 

2021-2025 Адміністрація, 

ПК 

Наявність 

фінансування 

Високі 

показники 

роботи 

колективу 

Організаційне та 

функціональне оновлення 

діяльності методичної 

служби 

 

2021-2025 Адміністрація Різні  

методичні 

заходи 

Створені 

сприятливі 

умови для 

підвищення 

науково-

теоретичної, 

методичної та 

психологічної 

підготовки 

педагогічних 

кадрів 

Створення 

інформаційного банку 

інноваційної діяльності в 

дошкільному 

навчальному закладі 

2021-2025 Адміністрація Портфоліо,  

картотека 

Висвітлення 

кращого 

досвіду на 

сайті закладу 

та в 

періодичних 

виданнях 

Проводити атестацію 

робочих місць за умовами 

праці (1 раз на п’ять 

2021 Директор, 

завідувач 

господарства 

Аналіз  

шкідливих 

Соціальний 

захист 



 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток1 

років). факторів, 

картка 

робочого місця,  

працівників 

Здійснювати 

самооцінювання якості 

освітньої діяльності ЗДО з 

залученням батьків та 

громадськості 

Щорічно у 

травні 

Директор Звіт керівника 

перед 

батьками, 

громадськістю 

Формування 

позитивного 

іміджу 

закладу 

Створення електронної 

бази (ЕБ) документів усіх 

служб, педагогів закладу 

2021-2022 Адміністрація Електронна 

бібліотека 

Створена 

електронна 

база 

управлінської, 

методичної, 

господарської 

документації.  
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Перспективний план проведення атестації 

педагогічних працівників ЖЗДО №63 на 2021-2025 роки 

 Кількість педагогів  Рік проведення атестації Відповідальний  

 

6 педагогів 

2020-2021н. р. Директор ЗДО, 

Вихователь-

методист 

          3 педагоги 2021-2022н.р Директор ЗДО, 

Вихователь-

методист 

          4 педагоги 2022-2023 н.р. Директор ЗДО, 

Вихователь-

методист 

         3 педагоги 2023-2024 н. р. 

 

 

Директор ЗДО, 

Вихователь-

методист 

         1 педагогів 2024-2025 н.р. Директор ЗДО, 

Вихователь- 

методист 

 

 

 

Додаток2 

 

Перспективний план курсової перепідготовки 

педагогічних працівників ЖЗДО №63 на 2021-2025 роки 

    

 Кількість педагогічних 

працівників 

Рік 

проходження 

курсової 

перепідготовки 

Відповідальний Місце  проходження 

курсової перепідготовки 

 

6 педагогів 2021 н. р. Вихователь-

методист 

Курси підвищення 

кваліфікації в КЗ «ЖОІППО» 

  

3 педагоги 2023 н.р. Вихователь-

методист 

Курси підвищення 

кваліфікації  в КЗ «ЖОІППО» 

 

  

 

 

3 педагоги 2024 н. р. Вихователь-

методист 

5 педагоги 2025 н.р. 

 

Вихователь-

методист 
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Додаток3 

 

Перспективний план  здійснення внутрішнього контролю 

 ЖЗДО №63 на 2021-2025 роки 

 

 Тема вивчення Термін Відповідальні Форма 

узагальнення 

 Дотримання вимог Санітарного 

регламенту у ЗДО 

2021 Батьки, 

громадськість, 

адміністрація 

Аналіз, довідка, 

педагогічна рада, 

інформація на сайті 

закладу 
 Стан організації життєдільності дітей  

раннього віку за  програмою 

«Українське Дошкілля» 

2021 Батьки, 

громадськість, 

адміністрація 

Створення умов для всебічного 

розвитку особистості та забезпечення 

інтелектуальних потреб дітей 

дошкільного віку 

  

2021 Батьки, 

громадськість, 

адміністрація 

 Моніторинг вивчення стану 

готовності дітей старшого 

дошкільного віку до навчання в школі 

2021 Батьки, 

громадськість, 

адміністрація 

 Впровадження оновленого  Базового 

компонента дошкільної освіти  в 

практику роботи дошкільного закладу 

2022 Батьки, 

громадськість, 

адміністрація 

 Контроль за організацією та якістю 

харчування, сформованість 

культурно- гігієнічних навичок дітей 

під час організації харчування 

2022 Батьки, 

громадськість, 

адміністрація 

Вивчення питань формування  

мовленнєвої компетентності 

 дітей дошкільного віку. 

  

2023  

Використання нетрадиційних 

художніх технік для розвитку дитячої 

творчості 

 

2023  

Створення умов для пізнавальної 

активності дошкільників 

2023  

 Вивчення питань стану 

життєдіяльності дітей щодо 

формування навичок безпечної 

поведінки дітей 5-го та 6-го року 

життя в умовах сучасного соціум 

2024  

 Забезпечення соціально- 

психологічного супроводу учасників 

освітнього процесу 

2025 Батьки, 

громадськість, 

адміністрація 

 Вивчення  стану оздоровчої роботи та 

фізичного виховання в закладі 

2025  

 


