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ВСТУП 
 

Стратегія розвитку освітньої системи ЗДО визначає основні напрями, 

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

управлінням і фінансуванням, структурними і змістовними змінами в розвитку 

освітньої системи ЗДО. 

Планування розвитку освітньої системи ЗДО до 2027 року зумовлено 

необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і 

конкурентоспроможності ЗДО, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед 

закладом в нових економічних і соціокультурних умовах міста. 

Основна ідея Стратегії – перехід в освітній простір, основними критеріями 

якого є відкритість, динамічність і компетентнісний підхід в організації 

освітнього простору. 

Дошкільна освіта – це стратегічний ресурс для всебічного розвитку дитини 

та забезпечення її національних інтересів, а також зміцнення авторитету та 

іміджу ЗДО, де створені умови для самореалізації кожної особистості. 

Враховуючи основні положення Національної доктрини розвитку освіти, 

увага педагогів все більш фокусується на створенні моделі закладу дошкільної 

освіти, як відкритої цілеспрямованої соціальної системи, яка використовує в 

своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту. 

Визнання необхідності свідомого управління змінами, їх передбачення, 

регулювання, пристосування до змінюючих зовнішніх умов прискорює процес 

оновлення діяльності в ЗДО. Тому питання суттєвих змін до деяких підходів до 

планування діяльності закладу дошкільної освіти потребує значного 

корегування. Потребує оновлення навчальної бази закладу, поширення 

використання інтерактивних форм впливу на педагогічний процес; організація 

навчання дітей за методиками та технологіями, які активізують розумову 

діяльність і творчо організовують освітній простір. 

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітнього процесу 

набуває найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації 

гармонійного розвивального середовища для дорослих і дітей. 

Нова Стратегія розвитку визначає стратегічні пріоритети розвитку закладу 

дошкільної освіти, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує 

ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів 

особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості 

освіти. Програма містить комплекс методичних, матеріально-технічних, 

управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел 

фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби батьків щодо 

рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі 

педагогічних новацій. Програма розвитку закладу дошкільної освіти  на 2022 – 

2027 роки покликана суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення 

закладу. 
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ВІЗИТКА ЗДО №12 
                                    

 
Характеристика закладу 

дошкільної освіти 

Опис або значення 

Найменування закладу, код 

згідно з ЄДРПОУ 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(ЯСЛА-САДОК) №12 «ЗОЛОТА РИБКА» 

М.КОВЕЛЯ, код: 33791658 

 

Скорочена назва закладу ЗДО №12 

Рік заснування 1976р. 

Код в Державній інформаційній 

системі освіти 

49399 

Адреса, телефон, emаil вул.Пирогова 2, м.Ковель Волинської 

обл., 45000 

тел.: (03352) 45495 

е-mail: zdo12.kovel@i.ua 

Офіційний сайт http://zdo12.kovelrada.gov.ua  

Тип закладу  ясла-садок 

Форма власності комунальна 

Засновник Управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради 

Код КОАТУУ 710400000 

Свідоцтво про державну 

реєстрацію 

21.01.2010р., серія А00 №521860 

Дата останньої державної 

атестації / Інституційного аудиту 

17.06.2014 р. атестований з відзнакою 

свідоцтво  № 033495 

Земельна ділянка площею – 

Найменування та реквізити 

документа про право власності на 

землю 

Площа земельної ділянки – 0,5810 га 

Державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою 

Серія ЯЯ №033959 

Площа будівлі закладу 961,3 м2 

Прізвище, ім’я, по батькові 

керівника закладу 

Каганюк Валентина Адамівна 

Мови навчання  Українська 

Кількість вихованців 174 

 Кількість груп   6 

mailto:zdo12.kovel@i.ua
http://zdo12.kovelrada.gov.ua/
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Із них: 

- раннього віку 

- перед шкільного віку 

  

1 

5 

Створення умов для дітей з 

особливими освітніми потребами 

(архітектурна доступність, 

наявність сенсорної кімнати, 

кількість дітей з ООП) 

- безперешкодний доступ на територію 

закладу дошкільної освіти; 

- наявний пандусу з поручнями; 

- працює 1 інклюзивна група для дітей з 

ООП. 

Режим роботи груп: з 7.30 до 18.00 (10,5 годин) 

Проєктна потужність закладу із 

зазначенням співвідношення між 

проектною потужністю та 

фактичною кількістю вихованців 

115/174 

  

Освітнє середовище закладу: 

кількість групових кімнат 

наявність методичного кабінету 

наявність медичного 

наявність музмчно-спортивної 

зали 

наявність харчоблоку 

  

6 

в наявності 

в наявності 

в наявності 

в наявності 
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Інформаційно-статистична довідка  

про заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Золота рибка» 
 
Соціокультурний статус мікрорайону ЗДО №12. Зовнішні зв’язки. 

Заклад дошкільної освіти  (ясла-садок) №12 “Золота рибка” розташований у 

типовому приміщенні та знаходиться за адресою:               

м. Ковель, вул. Пирогова, 2. Телефон: (03352) 4-54-95. 

E-mail: zdo12.kovel@i.ua 

Систематично проводиться робота з соціально незахищеними сім’ями. 

Щомісяця уточнюються  списки сімей пільгових категорій (діти, що виховуються 

в багатодітних сімях-32, діти батьки яких брали участь у антитерористичній 

операції -12, діти із малозабезпечених сімей -3, внутрішньо переміщені особи -6. 

Заклад дошкільної освіти співпрацює із такими закладами, організаціями: 

 закладами дошкільної освіти Ковельської ОТГ з метою обміну досвідом 

роботи з педагогами. 

 з Ліцеєм №7 з питань наступності відповідно до нормативно правового 

забезпечення освітнього процесу. 

 з ВІППО з питань курсової перепідготовки та підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

 з управліннями надзвичайних ситуацій, пожежної охорони в м.Ковелі з 

питань охорони життя і безпеки життєдіяльності дошкільників. 

 з Ковельською лікарською амбулаторією загальної практики сімейної 

медицини з питань медичного обслуговування дітей і працівників ЗДО. 

 з управлінням Держпродспоживслужби в Ковельському районі в наданні 

працівникам консультативної допомоги з питань санітарно-гігієнічних 

правил та норм  утримання ЗДО.  

 з комунальною установою "Ковельський інклюзивно-ресурсний центр" з 

питань щодо програми навчання для   дитини з особливими освітніми 

потребами. 

 з ЖКП з питань надання допомоги в забезпеченні належного 

благоустрою території ЗДО. 

 з архівом Ковельської ОТГ з питань ведення номенклатури справ у ЗДО.  

 із Ковельським міськрайонним  центром зайнятості з питань 

працевлаштування осіб, зареєстрованих як безробітні. 

 з Ковельською міськрайонною виконавчою дирекцією фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності. 

 з Ковельською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного 

управління Міндоходів у Волинській обл.з питань податкових розрахунків. 

 з Ковельським УВКГ «Ковельводоканал» з питань водопостачання та 

водовідведення. 

 з підприємством ПТМ "Ковельтепло" з питань теплопостачання. 

 з Ковельською філією ПрАТ "Волиньобленерго" з питань надання послуг 

з енергопостачання. 
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Кадровий склад працівників та особливості функціонування ЗДО 

Мережа груп та режим їх роботи 
№  Відомості Показники 

1. Мова навчання українська 

2. Кількість груп усього 6 

 раннього  віку  1 

дошкільного  віку  5 

3. Режим роботи груп:  

10,5 6 

4. Кількість вихованців 174 

5.  Кількість педагогічних 

працівників  

19 

 

Аналіз кадрового забезпечення 

Заклад дошкільної освіти повністю укомплектований педагогічними 

кадрами: 1 директор, 1 вихователь-методист, 12 вихователів, 1 музичний керівник, 

1 інструктор з фізкультури, 1 практичний психолог, 1 сестра медична старша, 1 

асистент вихователя.  Усього 19 педагогів. 

Освітній рівень педагогів 

 
За наслідками атестації: 5 педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 

3 педагогів - першу кваліфікаційну категорію,  1 – другу кваліфікаційну 

категорію та 3 – категорію спеціаліст; 6 педагогів мають 11тарифний розряд (з 

них 2 мають звання «вихователь-методист») та 1  педагог 9 тарифний розряд і 

звання «вихователь-методист».  

Кваліфікаційний рівень педагогів: 

 

 

 

26%

16%

5%32%

5%
16%

Вища категорія

І категорія

ІІ категорія

11 тар.р.

9 тар.р.

В.о. спеціаліст
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Навчально-методичне забезпечення організації освітнього процесу 

 
Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти здійснюється 

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

компоненту дошкільної освіти, Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я 

України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навчального навантаження 

на дитину у дошкільних закладах(затверджено наказом МОН України від 

20.04.2015 № 446), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення 

про дошкільний навчальний заклад та інших нормативно-правових актів. 

 

Освітній процес у закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №12 «Золота 

рибка» здійснюється за наступними комплексними та парціальними програмами: 

 Комплексні: 

 Інваріантна складова - Освітня програма для дітей від 2 до 7 

років «Дитина»; 

 Варіативна складова -  

Парціальні:  

1. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця 

моралі» (Л.Лохвицька),  

2. «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (Кулікова І.А., Шкваріна 

Т.М., заг.ред. Низковська О.В.),  

3. «Цікаві шашки» (В. В. Семизорова, О.В. Романюк, Г.П. Дульська). 
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Стратегічний аналіз діяльності ЗДО 
 Матеріально-технічна база ЗДО 

ЗДО №12 дотримується вимог Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів. 

На земельній ділянці виділені дитячі майданчики з верандами, обладнанням 

та пісочницями, господарський майданчик та насадження. Будівля ЗДО №12 

забезпечує оптимальні умови для організації освітнього процесу, відпочинку та 

харчування дітей. 

Враховуючи, що заклад дошкільної освіти розпочав свою діяльність в 1966 

році, на сьогодні, в усіх приміщеннях (адміністративних, групових, службових) 

здійснено поточні та капітальні ремонти, замінено меблі, обладнання тощо. Так, 

за останні 5 років у закладі дошкільної освіти: 

 
Рік

и 

Здійснено Придбано 

2017-

2018 

• Капітальний ремонт першої 

молодшої групи 

• Капітальний ремонт спортивно-

музичної зали 

• Капітальний ремонт групи «Вселка» 

із заміною шпалер 

• Ремонт входу №1 та №2 

• Міжкімнатні двері у групі 

«Веселка» 

•  Пральну машину автомат 

• Екран проекційний 

• Килим 

• Порохотяг 

• Люстри «ЛЕД» 

2018-

2019 

• Косметичні ремонти 6 вікових груп 

• Пофарбовані малі архітектурні 

форми та тіньові навіси 

• Осучаснений квітник 

• Пофарбовані малі архітектурні 

форми та тіньові навіси 

• Сміттєвий бак 

• Бойлер на харчоблок 

• Дитячу постіль 

• Покривала 

• 2 праски 

 

2019-

2020 

• Косметичні ремонти 6 вікових груп 

• Замінено на нові штори та тюлі у 

групах «Дзвіночок» та «Пізнайки» 

• Замінено посуд у групі «Сонечко» 

 

• Набори каструль 

• Постільна білизна 

• Ноутбук 

• Акустична система 

• Морозильна камера 

2020-

2021 

• Замінено лінолеум в приймальні 

групи «Сонечко» 

 

• Ролети у групи «Чомусики» та 

«Веселка» 

• Килимову доріжку у спальню 

групи «Сонечко» 

• Ігровий куточок «Перукарня» у 

групу «Веселка» 

• Індивідуальні засоби захисту 

2021-

2022 

• Капітальний ремонт пральні 

• Замінено дитячі ліжка в групі 

«Абетка» 

 

• У групу «Веселка» - шафу для 

посуду  

• У групу «Пізнайки» - килим 

• Ноутбук 

• шафу для зберігання господарчих 

товарів у групу «Дзвіночок» 

• у групу «Пізнайки» - жалюзі у 

групову кімнату. 
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В основному, матеріально-технічне забезпечення відбувалося за рахунок 

благодійної допомоги батьків, бюджетних і позабюджетних коштів. 

 

Проблеми: 

• Невідповідність прогулянкової веранди на майданчику групи «Сонечко» 

вимогам безпеки життєдіяльності. 

• Застарілість обладнання на ігрових  майданчиках, дверей 

госпбудівлі, внутрішніх дверей у будівлі. 

• Невідповідність вимогам охорони праці та безпеки життєдіяльності 

лінолеумового покриття в загальному коридорі та приймальної у групі 

«Дзвіночок».  

• Невідповідність асфальтного покриття подвір’я, зруйнованого корінням 

дерев.   

• Застарілі дитячі шафи в усіх групах. 

• Невідповідність вимогам Типового переліку спортивного обладнання у 

спортивно-музичній залі, та основних засобів навчання згідно Примірного 

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів 

дошкільної освіти. 

• Недостатнє забезпечення музичної зали основним музичним інструментом 

музичного керівника – фортепіаном для реалізації освітніх завдань. 

• Недостатнє забезпечення харчоблоку згідно системи НАССР в ЗДО. 

 

Завдання: 

 Проведення ремонтних робіт та приведення у відповідність до вимог 

охорони праці та безпеки життєдіяльності території та приміщень. 

 Звернення з клопотанням до управління освіти виконавчого комітету 

Ковельської міської ради про допомогу у здійсненні визначених робіт. 

 Залучити батьківські та спонсорські кошти на придбання необхідного 

предметного та навчально-методичного спортивного обладнання та 

фортепіано, а також ігрове та навчальне обладнання для кожної вікової 

кімнати. 

 

Очікувані результати 

Створення безпечних та сприятливих умов життєдіяльності дітей, якісних 

умов праці співробітників. 

Забезпечення ресурсної бази закладу, удосконалення стратегії й тактики 

побудови динамічного розвивального середовища, яке сприятиме самореалізації 

дитини в різних видах діяльності. 
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Управлінська діяльність. Кадрове забезпечення 

Керівництво ЗДО №12 до 2021 року здійснював директор Багнова О.Л., а з 

січня 2021 року здійснює директор Каганюк В.А. Методичну службу з 2017 року 

очолює вихователь-методист Єрохіна Н.В.. 

У закладі демократичний стиль керівництва, при якому реалізуються 

можливості всіх учасників освітнього процесу. У складанні плану роботи на 

навчальний рік та літній період беруть участь усі структурні підрозділи. 

Сформована система контролю за основними напрямами діяльності  

закладу освіти, які обговорюються на щомісячних нарадах при директору 

(питання оперативного контролю), педагогічних радах 4-5 рази на рік та ін. 

(питання тематичного, підсумкового контролю). 

На ефективність управління впливає сталість колективу та взаємодія всіх 

структурних підрозділів. Використання сучасних наукових підходів до 

керівництва діяльністю сприяє згуртованості працівників та підвищенню якості 

освітнього процесу. 

Документація ведеться згідно з переліком номенклатури справ, відбувається 

поінформованість членів колективу з наказами, інструкціями, правилами 

внутрішнього розпорядку. 

Адміністрація приділяє увагу прозорості та відкритості інформації про 

роботу закладу дошкільної освіти. У 2016 році створено сайт закладу, який 

широко висвітлює події з життя колективу. 

Система управління закладом дошкільної освіти спрямована на 

 визначеність системи планування та організації діяльності закладу 

дошкільної освіти; 

 ефективність кадрової політики; 

 прозорість та інформаційна відкритість діяльності закладу 

дошкільної освіти 

 діяльність та конструктивність рішень колегіального органу 

управління та органів громадського самоврядування. 

Сформована стратегія розвитку закладу дошкільної освіти реалізується 

через План роботи на навчальний рік та літній період. Структура та зміст Плану 

роботи за блочною формою висвітлює систему діяльності усіх структур закладу 

на вирішення річних завдань, процесів його якісного функціонування та 

розвитку, до розроблення залучено працівників закладу та батьків здобувачів 

дошкільної освіти. 

Результати роботи закладу відповідно до Стратегії розвитку, Плану роботи 

систематично розглядаються на засіданнях педагогічної ради. План 

обговорюється та схвалюється на засіданні педагогічної ради. 

Разом з тим, в управлінській діяльності є ряд невирішених питань. 

Проблеми: 

● недосконалість ведення діловодства в частині експертизи цінності 

документів, неупорядкованість електронної бази документації служб у 

закладі. 
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● низький рівень мотивації співробітників. 

● виникають ситуації «непорозуміння у взаємодії» між педагогами та 

батьками. 

 

Завдання: 

 Удосконалити систему експертизи цінності документів, їх зберігання та 

знищення. 

 Створити електронну базу управлінської, методичної, господарської 

документації. 

 Підвищити рівень мотивації та порозуміння у взаємодії між членами 

колективу 

 Підтримувати атмосферу довіри, інформаційної прозорості, 

конструктивної співпраці між учасниками освітнього процесу та 

громадою. 

 Забезпечити участь батьків у формуванні освітньої політики ЗДО. 

 

 

Очікувані результати: 

 

Дієвість електронної бази управлінської, методичної, господарської 

документації як засіб оптимізації роботи з пошуку та оформлення документів. 

Відповідність діловодства закладу Правилам організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Мінюсту від 18.06.2015р. №1000/5 та Порядку утворення та діяльності 

комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого 

постановою КМУ від 08.08.2007р. №1004. 

Відсутність яскравих проявів професійного вигорання. 

Активна участь громадськості та батьків у формування освітнього простору 

ЗДО. 
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Освітній процес. Методична робота 

 

Структура організації методичної роботи забезпечувала підвищення рівня 

методичної підготовки педагогів, діагностико-теоретичне опрацювання 

методичної теми закладу та реалізовувалась через колективні, групові та 

індивідуальні форми роботи. Традиційним стало проведення в садочку 

методичних годин, які проводилися щопонеділка, на яких розглядалися питання 

як теоретичного так і практичного характеру. Це і навчально-методичне 

консультування педагогів, огляд новинок періодичної  літератури, «круглі 

столи», тренінги, ділові ігри, майстер-класи, звіти про проходження педагогами 

курсів підвищення кваліфікації, про відвідування міських методичних заходів, 

про самоосвіту, дискусії  тощо. З  метою визначення рівня знань педагогів з 

конкретних питань освітньої роботи з дошкільниками  проводиться 

діагностування, анкетування педагогічних кадрів.  Це дає можливість визначити 

рівень знань педагогів з конкретних питань освітньої роботи та надати 

методичну допомогу у вирішенні проблемних питань і збагатити знання 

педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги.                                                    

Одним з пріоритетних питань методичної роботи є підвищення професійної 

майстерності педагога через його самоосвіту, самовдосконалення задоволення 

індивідуальних потреб в особистому та фаховому зростанні, активізації творчого 

потенціалу. Саме з цією метою в планах роботи  були передбачені, крім 

колективних, індивідуальні форми роботи: самостійна робота над методичною 

темою, самоосвіта, консультування, опрацювання фахових журналів і 

методичної літератури та інше.   Тематика самоосвіти педагогів глибоко 

продумується і визначається самими вихователями з урахуванням потреб 

освітнього процесу.  Щороку  були організовані колективні перегляди занять до 

педради (листопад, лютий), консультації (щомісяця). Всі вони спрямовані на 

підвищення професіоналізму вихователів, що акумулюють інтерес фахівців до 

педагогічної діяльності, зростання їх компетентності у питаннях виховання та 

глибокого теоретичного та практичного знання дитячої психології. Треба 

відмітити, що кожен захід, що проводився в установі,  супроводжувався  

мультимедіа. Показниками ефективності самоосвіти , перш за все, стали якість 

організованого педагогами освітнього процесу і їх професійно-кваліфікаційний 

ріст. 

 

Проблеми: 

 Недостатній рівень умінь педагогів об’єктивно аналізувати та оцінювати 

особистісні якості, власну діяльність та діяльність колег. 

 Недостатнє бажання педагогів закладу друкувати свої надбання на 

сторінках періодичних видань. 

 Неповноцінне використання ІКТ та цифрових освітніх ресурсів для 

вдосконалення освітнього процесу, співробітництва з колегами. 
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  Відсутність психологічної допомоги та підтримки під час війни дітям, 

батькам, педагогам.  

 Недостатній рівень розвитку мовлення у дітей дошкільного віку. 

 Збільшення дітей з особливостями психофізичного розвитку.  

 Відсутність кабінету практичного психолога та сенсорної кімнати.  

 

Завдання: 

 Сприяти формуванню у педагогів уміння здійснювати самоаналіз 

та самооцінювання професійної діяльності, розвитку професійної 

компетентності. 

 Виявити основні засобєи та способи активізації педагогів до  

поширення власного педагогічного досвіду. 

 Розширити використання ІКТ у освітньому процесі. 

 Розробити систему організації консультативної методичної 

підтримки щодо підвищення інформаційної компетентності 

педагогів. 

 Орієнтувати роботу практичного психолога на соціально-психологічну 

профілактику негативних явищ в дитячому середовищі, профілактику 

ризикової поведінки дітей. 

 Виокремити приміщення для кабінету практичного психолога. 

 Впровадити в роботу закладу креативної методики І.Г.Боровик – 

артикуляційні вправи. 

 Розвивати зв’язок з родинами вихованців з особливими освітніми 

потребами, залучати їх до команди фахівців з  розроблення  

індивідуальної  освітнього процесу програми  розвитку  та 

іншої необхідної підтримки під час навчання.  

 

Очікувані результати: 

 Підвищення рівня професійної компетентності педагогів, уміння 

гармонійно поєднувати здобутки традиційних методик та інноваційних 

технологій, об’єктивно аналізувати та оцінювати особистісні якості, власну 

діяльність та діяльність колег. Усвідомленість та самостійність вибору 

педагогами видів, форм і напрямів підвищення рівня своєї професійної 

компетентності. 

 Ефективне застосування ІКТ та цифрових освітніх ресурсів для 

вдосконалення освітнього процесу, співробітництва з колегами. 

 Забезпечення соціально-педагогічного патронату та психологічного 

супроводу дітей та дорослих “групи ризику”. 

 Забезпечення предметно-просторового розвиваючого середовища 

відповідно до Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти. 

Набуття у дітей сталих навичок правильної артикуляції, розвиток слухо-

мовленнєвої пам’яті, зорової уваги, міміки, сили і висоти голосу. 

Впровадження  інклюзивної  освіти  в  закладі дошкільної  освіти.  
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 Співпраця зі школою, сім’єю, громадськістю 

 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти проблеми сімейного 

виховання не можна відокремлювати від дошкільної освіти. Тому актуальним  

було й залишається посилення педагогіки партнерства, що передбачає 

забезпечення плідної співпраці з дітьми та батьками на засадах взаємної довіри й 

поваги, досягнення балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику 

«дитина-педагог-батьки», де батьки мають стати повноправними учасниками 

освітнього процесу. 

Вже багато років спільні проблеми, принципи і цілі єднають заклад 

дошкільної освіти з школами міста. Традиційно так склалося, що ЗДО №12 тісно 

співпрацює з ліцеєм №7 та станцією Юних натуралістів. Між закладами освіти 

складені угоди про співпрацю, плануються спільні заходи щодо організаційно-

педагогічної роботи з проблеми готовності дітей до навчання в школі з метою 

забезпечення наступності і перспективності освітнього процесу, соціокультурної 

адаптації дітей старшого дошкільного віку до умов навчання в початковій школі 

та їх всебічного гармонійного розвитку. Вчителі станції Юних натуралістів 

проводять екскурсії, бесіди із дітьми старших груп. 

ЗДО створювався впродовж багатьох років силами всього колективу. За час 

плідної діяльності у  закладі створено свій стиль, традиції, про що свідчить 

тісний взаємозв’язок з батьківською громадськістю, підвищений попит на 

послуги закладу дошкільної освіти.  

 Упродовж року ЗДО №12 тісно співпрацював з управлінням освіти 

Ковельської  міської ради, Волинським обласним інститутом післядипломної 

педагогічної освіти, міською станцією юних натуралістів, центральною міською 

дитячою бібліотекою. 

Співпраця із соціальними інститутами дала можливість відчувати і розуміти 

потреби сьогодення, реагувати на них, вносити корективи у практичну 

діяльність, розширювати можливості додаткових освітніх послуг, залучати до 

роботи з дітьми різних спеціалістів - професіоналів, забезпечувати наступність у 

співпраці. 

 

Проблеми: 

 

 Недостатній рівень психологічної та педагогічної компетентності батьків з 

питань навчання і виховання дошкільнят. 

 Забезпечення позитивних партнерських відносин між усіма учасниками 

педагогічного процесу, громадськістю. 

 Недостатнє інформаційне поле з питань роботи закладу, наступності ЗДО 

та ліцею №7 в контексті НУШ. 

 Мала активізація цікавості дітей до читання, не задоволені запити читачів 

на нову, українську  літературу.  
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Завдання: 

 Зберегти та продовжити кращий досвід щорічних спільних заходів, 

проектів з батьками. 

 Сформувати в педагогів та батьків поняття «педагогіка партнерства»,  

яке  побудоване на принципах: поваги до особистості; доброзичливості 

й позитивного ставлення; довіри у відносинах, стосунках; діалог – 

взаємодія – взаємоповага; соціального партнерства (рівність сторін, 

добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання 

домовленостей). 

 Опрацювати й освоїти інформаційне поле з питань наступності ЗДО та 

ліцею №7. 

 Залучити працівників центральної бібліотеки, педагогів до відродження 

традиції читання, заохочення дітей і їх батьків до систематичного 

користування друкованою книгою як джерелом знань.  

.  

 

Очікувані результати: 

 

Створення освітнього середовища, яке засноване на принципах педагогіки 

партнерства. 

Відкритість діяльності закладу дошкільної освіти. 

Розвиток творчого потенціалу дітей, допомога  обдарованим дітям у 

здійсненні перших творчих кроків. 
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Фізкультурно-оздоровча робота, медичне обслуговування, харчування 

 

Одним із пріоритетних напрямів освітньої роботи у закладі є 

організація фізкультурно-оздоровчої роботи. З метою формування рухових 

умінь і навичок, збереження та зміцнення здоров’я дітей у закладі проводяться 

цілеспрямовані різноманітні форми організації фізкультурно-оздоровчої роботи, 

які дозволяють формувати основи здорового способу життя: ранкова гімнастика 

та гімнастика пробудження після денного сну, заняття з фізичної культури, 

загартувальні процедури, рухливі ігри, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, 

дихальна та пальчикова гімнастика, самомасажі, релаксаційні вправи, оздоровчі 

технології корекційної спрямованості: психогімнастика, логоритміка, 

артикуляційна гімнастика. 

У закладі створені відповідні умови для проведення медико-

профілактичних, оздоровчих заходів, для забезпечення розвитку, виховання і 

навчання дітей. У закладі дошкільної освіти «Золота рибка» є медичний кабінет 

та ізолятор. 

Дітям та співробітникам надається невідкладна медична допомога у разі 

гострого захворювання або травми. 

У закладі забезпечувалась організація та належне виконання 

протиепідемічних заходів на період карантину у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19). 

З метою забезпечення якісної організації харчування по закладу своєчасно 

оновлена нормативно-правова база, видані накази, призначені відповідальні за 

організацію харчування. Відповідно до листа Міністерства освіти і науки 

України від 05.09.2019 № 1/9-552 «Щодо порядку запровадження НАССР у 

закладах дошкільної освіти» в закладі спланований контроль та аналіз 

критичних точок у кожному виробничому процесі, визначено, хто його здійснює, 

які питання контролює. Результати аналізу оформлені документально на основі 

рекомендацій, розміщених на сайті Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів. З метою аналізу ризиків, що виникають у 

процесі організації харчування в закладі дошкільної освіти – від прийняття 

продуктів харчування до споживання дітьми готової продукції, для визначення 

відповідальних осіб за належну організацію та розміщення виробничих потоків, 

забезпечення комплексного контролю на всіх стадіях організації харчування, 

наказом по закладу «Про розробку системи управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР)». 

Психологічний супровід освітньої роботи у закладі забезпечує практичний 

психолог Рубік О.О., яка склала змістовний план роботи з дітьми різних вікових 

категорій, що передбачає діагностичну, розвивальну та корекційну роботу з 

дошкільниками. На належному рівні практичним психологом велася у форматі 

онлайн – просвітницька робота з педагогічним колективом та батьками. Вчасно і 

правильно заповнювалися діагностичні карти на дітей групи ризику, журнал 

щоденного обліку, журнал протоколів індивідуальних консультацій, журнал 
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спостережень та аналізу занять, журнал обліку індивідуальних та групових 

занять. За участі психолога проводилися групові консультації, семінари.  

 

Проблеми: 

 Недостатній рівень сформованості рухового досвіду дошкільників, 

необхідного в ігровій діяльності, різноманітних життєвих ситуаціях. 

 Труднощі в формуванні навичок дітей здорового способу життя у дітей. 

 Прогалини у роботі щодо навчання дітей правилам безпечної поведінки у 

природі та щодо впливу на здоров’я некорисної їжі. 

 Застаріле медичне обладнання для антропометрії в медичному кабінеті 

(ростомір, ваги). 

 Здобувачі освіти інколи бувають «емоційно-неврівноважені», не 

усвідомлюють свого місця в соціумі. 

 

Завдання: 

 Сприяти підвищенню рівня фізичної підготовленості дітей, загальному 

розвитку і зміцненню їх організму.  

 Впроваджувати в практику роботи нетрадиційні методи, альтернативні 

технології, освітні програми щодо формування здорового способу життя 

дошкільників. 

 Поліпшити роботу психологічної служби, головну увагу приділити 

соціально – психолого-педагогічній допомозі здобувачам освіти та їх 

батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх. 

 Систематично брати участь у міських акціях та конкурсах щодо 

збереження життя та здоров’я здобувачів освіти. 

 Надання допомоги дитині в розв'язанні актуальних проблем навчання, 

виховання та соціалізації. 

 

 

Очікувані результати 

 Покращення рівня фізичної підготовленості та якісних показників 

здоров’я дітей дошкільного віку. 

 Оптимальний рівень сформованості в педагогів, дітей та їх батьків 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

 Удосконалення форм і методів роботи з пропаганди правил безпечної 

поведінки у природі серед дітей; сформована культура поведінки у 

природному середовищі. 

 Запровадження системи заходів, спрямованих на встановлення 

продуктивності взаємодії педагогів та психологічної служби. 
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Місія та візія ЗДО, основні завдання стратегії розвитку, 

напрями діяльності,  принципи роботи  

та очікувані результати 

 
МІСІЯ ЗДО №12: гармонійно розвиваємо дитину,  

надаємо сучасну освіту,  

плекаємо таланти 

 

ВІЗІЯ: Ми – люблячі, дбайливі, творчі, авторитетні 

 

ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ЗОЛОТА РИБКА» - відкритий 

освітній простір, в якому створені умови для особистісного росту всіх суб’єктів 

освітнього процесу. 

 

 

Ціннісними пріоритетами дитячого садка, що визначають його місію, є: 

✔ здоров’я вихованців дитячого садка: «Здорова дитина - успішна 

дитина»; 

✔ розвиваюча діяльність (ігрова, пізнавальна, дослідницька, творча): 

«Чим різноманітніша діяльність дитини, тим успішніший її розвиток»; 

✔ спілкування, як форма і засіб розвитку і соціалізації; 

✔ прилучення до соціокультурних і загальнолюдських цінностей: «Через 

прекрасне - до людяного»; 

✔ повноцінне проживання дитиною дошкільного дитинства; 

✔ створення атмосфери емоційного благополуччя; 

✔ збереження єдності освітнього простору, співробітництво з сім’єю. 

 

В основу Стратегії розвитку закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №12 

«Золота рибка» покладено принципи: 

– нормативності (у роботі керуватися основними законодавчими та 

нормативними документами); 

– динамічності (передбачає оперативне реагування на зміни в 

освітньому середовищі); 

– комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які 

стоять перед дошкільним закладом); 

– принцип особистісного підходу полягає в підході до дитини як 

цілісної особистості з урахуванням всієї складності і індивідуальних 

особливостей; 

– принцип гуманізації та демократизації освітньої роботи, що 

передбачає орієнтацію на особистість дитини, максимальне 

розкриття ЯФїї нахилів, здібностей та інтересів; 

– колективної та особистісної відповідальності за процес і результати 

діяльності закладу дошкільної освіти; 
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– рефлексії (на раціональному рівні це надасть можливість 

конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та 

поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі). 

 

Основні завдання стратегії  розвитку: 

 

- забезпечувати максимально сприятливі умови навчання та виховання 

дітей, створювати безпечні умови для навчання, розвитку і виховання 

дошкільників; 

- забезпечувати психолого-педагогічний та медичний супровід 

організації життєдіяльності дошкільнят в умовах закладу; 

- здійснювати особистісно орієнтований підхід у становленні 

особистості дошкільника реалізації його інтелектуальних, культурних і творчих 

можливостей шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій, 

методик, програм; 

- підвищувати якість та ефективність освітнього процесу шляхом 

впровадження в практику роботи ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій; 

- удосконалювати професійну компетентність педагогів як в умовах 

закладу дошкільної освіти, та і в системі підвищення кваліфікації; 

- модернізувати матеріально-технічну базу закладу дошкільної освіти; 

-        створювати оновлене відповідно до вимог часу програмно 

методичне забезпечення закладу; 

- удосконалювати механізм моніторингу освітнього процесу; 

- формувати комплексну національно-орієнтовану систему виховання 

дітей дошкільного віку; 

- забезпечити педагогічне співробітництво зі школою з питань 

адаптації вихованців закладу до умов навчання в школі; 

- забезпечувати тісну співпрацю з родинами вихованців та 

громадськістю, урізноманітнювати форми спільної роботи; 

- забезпечення якісного функціонування виховного процесу та 

збереження здоров’я дітей шляхом оновлення навчально-методичної та 

матеріально технічної бази закладу освіти. 

 

Напрями діяльності закладу дошкільної освіти: 

– реалізація державної політики в галузі освіти; 

– забезпечення фізичного та психічного розвитку дітей; 

– формування умінь та навичок для навчання в школі, розвиток природних 

позитивних нахилів, здібностей і обдарованості, творчого мислення, 

потреби і вміння самовдосконалення, формування громадянської 

позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії; 

– оновлення змісту, форм і методів виховання і навчання відповідно до 

вікових особливостей дітей; 

–  створення умов для забезпечення наступності між дошкільною ланкою 

та початковою школою. 
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Очікувані результати: 

– будуть створені соціально сприятливі умови для здобуття дошкільної освіти; 

– буде сформоване свідоме ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я 

інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня 

фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі; 

– буде сформований морально-духовний розвиток дитини, ціннісне ставлення 

до природи, культури, людей, власного «Я»; здатність приймати самостійні 

рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, 

проявляти свій потенціал; 

– в дітей будуть сформовані вміння та навички, необхідні для продовження 

освіти в школі; 

– будуть раціонально використовуватися освітні інновації, ідеї передового 

досвіду та розроблятимуться власні педагогічні технології, що сприятимуть 

підвищенню якості освітнього процесу; 

– відбуватиметься систематичне включення ІКТ в освітній процес ЗДО; 

– будуть створені сприятливі умови для підвищення науково-теоретичної, 

методичної та психологічної підготовки педагогічних кадрів; 

– буде модернізована матеріально-технічна база закладу дошкільної освіти; 

– буде висока результативність надання додаткових освітніх послуг; 

– буде забезпечена активна участь громадськості, батьків до формування 

освітньої політики закладу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЄКТНА ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ  БАЗИ 

Шляхи реалізації Навчальні роки 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2027-2028 

Залучення батьківських та 

спонсорських коштів для 

проведення ремонтних робіт 

та приведення у відповідність 

до вимог охорони праці та 

безпеки життєдіяльності 

території та приміщень. 

Заміна або 

реставрація 

дахового покриття  

на прогулянковій 

веранді групи 

«Сонечко» 

Заміна 

лінолеумового 

покриття на плитку в 

загальному коридорі  

Замінити покриття 

підлоги у спальнях 

груп «Сонечко», 

«Пізнайки», 

«Чомусики» 

Заміна 

лінолеумового 

покриття у 

приймальній у 

групі «Дзвіночок» 

Заміна дверей у 

госпбудівлі, 

внутрішніх дверей 

у групах 

«Сонечко», 

«Дзвіночок», 

«Пізнайки, 

«Чомусики» 

Заміна дитячих 

шаф на нові 

    

Розроблення та реалізація 

творчих проектів щодо 

осучаснення та озеленення 

території закладу у взаємодії з 

батьками 

Проєкт “Сучасне обладнання на ігрові майданчики” 

«Дзвіночок» «Абетка» 

«Сонечко» 

«Чомусики» 

«Веселка» 

«Пізнайко» Спортивний 

майданчик (смуга 

перешкод) 

Заміна асфальтового покриття з парадного 

входу на тротуарну плитку 

   

Придбання необхідного 

предметного та навчально-

методичного спортивного 

обладнання та фортепіано. 

 

Придбання 

фортепіано у 

музично-спортивну 

залу 

Проєкт «Весела фізкультура» 

Закупити м’ячі Поновити 

султанчики 

Придбати сітку 

для лазіння 

Зробити колоду  

на спортивному 

майданчику 

Створення інтегрованого 

розвивального освітнього 

простору в кожній віковій 

кімнаті 

Проєкт «Іграшковий дивограй» (придбання іграшок згідно вимог Примірного переліку ігрового та 

навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти) 

Заходи щодо впровадження 

системи НАССР в ЗДО 

Придбати 

електронні ваги 

Придбати 

електропательню 

Придбати 

пароконвектомат 

Придбати шафу 

для зберігання 

хліба, кухонні 

стелажі 

Придбати 

електрокотел 

Замінити та поновити кухонний посуд та інвентар 
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ПРОЄКТНА ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Шляхи реалізації Навчальні роки 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2027-2028 

Створення електронної бази 

(ЕБ) документів усіх служб, 

педагогів та алгоритму 

експертизи цінності 

документів 

Проект «Електронна база та експертиза документів у дії» 

Розроблення 

рекомендацій 

“Електронна 

база” 

ЕБ 

управлінських 

документів, 

документів 

методичної служби 

ЕБ документів 

господарської, 

медичної служб 

ЕБ 

практичного- 

психолога, 

інструктора з 

фізкультури 

ЕБ музичного 

керівника, 

вихователів 

Апробація різних підходів 

щодо мотивації та 

порозуміння у 

взаємодії 

Курс «Позитив & Мотивація» 

Технологія 

благополуччя 

Методи 

підвищення 

мотивації 

Зустрічі на 

«педагогічному 
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ПРОЄКТНА ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Шляхи реалізації Навчальні роки 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 
Презентація себе та 

власних досягнень у 

роботі з дітьми та 

батьками вихованців 

Конкурси «Успішний педагог», «Дошкілля – це покликання» 

Презентація досвіду на сторінках педагогічної преси, на освітніх онлайн - платформах 

Упровадження 

сучасних форм 

методичної роботи з 

вихователями. 

«Погляд збоку» 

(вивчаємо 

профстандарт) 

Калейдоскоп 
«Інноваційний простір  сьогодення» 

Створення власних мультимедійних 

продуктів та впровадження їх в освітній 

процес. 

Проєкт «ІКТ-платформа»: Створення єдиної електронної бази методичних матеріалів, доступної кожному педагогу 

закладу. 

Впровадження нових 

технологій у роботі з 

дітьми вразливих 

категорій 

Діти та війна. 

Навчання технік 

зцілення 

Вікові кризи. Погана 

поведінка 

Підвищення кваліфікації «Арт-терапія. 

Лялькотерапія як шлях до пізнання себе» 
Арт-терапія. 

Самостійна художня 

діяльність 

Оснащення сенсорної кімнати та кабінету практичного психолога 

Робота педагогів над 

набуттям у дітей 

сталих навичок 

правильної 

артикуляції 

Креативна методика І.Г.Боровик – артикуляційні вправи 
Творча група 

«Формування 

мовленнєвої 

компетенції 

дошкільника» 

Створення матеріальної бази 

Дихаємо правильно – 

легко розмовляємо 

Необхідно всім 

малятам звуки чітко 

вимовляти 

Тренують пальчики 

малята, щоб гарно 

розмовляти 

Спеціальні вірші 

корекційного 

спрямування 

Розробка комплексу 

заходів спрямованих 

на ознайомлення з 

особливостями  

інклюзивного 

навчання в системі 

освіти 

Тренінг 

«Можливості-  

обмежені, таланти – 

безмежні» 

Форми роботи з батьками в умовах 

інклюзивної освіти 

Ігри та вправи для 

роботи в інклюзивній 

групі 

Педагогічні 

технології 

інклюзивного 

навчання 
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ПРОЄКТНА ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ СПІВПРАЦІ ЗІ ШКОЛОЮ, СІМ’ЄЮ, ГРОМАДСЬКІСТЮ 

Шляхи реалізації Навчальні роки 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

Використання в роботі з 

батьками традиційних  та 

нетрадиційних форм роботи  

Започаткувати 

публікації 

«Подяка» 

Проєкт «Всі професії важливі» (залучення батьків до бесід) 

День відкритих дверей  

Проєкт “Радість спілкування з природою” 

 

Організація просвітницької 

роботи з педагогами  ЗДО, 

ліцею з питань наступності 

 

Освітні програми 

ЗДО та концепція 

НУШ 

Ключові 

компетентності 

НУШ для життя 

 

Портрет 

дошкільника перед 

його вступом до 

школи 

 

 

Створення 

оптимальних умов 

для успішного 

навчання 

першокласника 

 

 

Створення 

корекційно 

розвивального 

осередку вдома 

для дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Проєкт «Зустріч з першою вчителькою» 

 

«Сімейні посиденьки»: «Усе що варто знати батькам про «Нову українську школу»  

Співпраця з працівниками 

центральної районної 

бібліотеки 

 

 

Проєкт «Сучасним дітям – сучасну літературу» 

Зустрічі з бібліотекарями Оновлення 

«куточків книги» 

Конкурс «Книжка 

своїми руками» 

«Мій перший 

вірш» 
Екскурсії в бібліотеку 
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ПРОЄКТНА ПРОГРАМА МОДЕРНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ, МЕДИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ХАРЧУВАННЯ 

Шляхи реалізації Навчальні роки 

2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2027-2028 

Впровадження заходів, 

спрямованих на розвиток 

фізичних якостей та 

стимулювання рухового 

досвіду 

 

«Від руху до здоров’я» (марафон до Дня фізичної культури і спорту в Україні) 

 

«Тиждень здоров’я» (організація фізкультурних, валеологічних заходів під час канікул) 

Конкурс «Рух заради здоров’я» 

Впровадження парціальних 

програм з фізичного 

виховання, безпеки 

життєдіяльності 

  

«Про себе треба знати, про себе треба 

дбати» 

 

«Веселий м’яч» 

Ознайомлення з доступною 

інформацією, що сприяє 

ефективному засвоєнню 

правил здорового харчування 

та безпечної поведінки у 

природі. 

Проєкт «Здорове харчування»  Проєкт «Безпечна природа» 

Забезпечення обладнання для 

визначення антропометрії 

Придбати вагу Придбати ростомір  
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