
 «Ведмедик»   

Запорізької міської ради Запорізької області 

на  2012– 2014 роки м. Запоріжжя 
1. Паспорт Програми розвитку 

 Назва програми 
  Програма розвитку дошкільного навчального закладу комбінованого типу    

 № 162    «Ведмедик» 

Автори програми 

   Завідуюча ДНЗ № 162 Велькая С.М.Вихователь- методист Островська Ж.А. 

   Творча група, яка складається з педагогів ДНЗ та членів дорадчих органів 

 закладу 

Виконавці програми 
   Адміністрація і педагогічний колектив ДНЗ № 162, батьківській загал, 

інші громадські    організації 

Призначення 

 Програми 

Програма розвитку призначена для визначення перспективних напрямів 

розвитку дошкільного закладу на основі аналізу роботи ДНЗ комбіновано-

го типу № 162У ній відбиті тенденції змін, охарактеризовані головні 

напрями оновлення змісту освіти і організації виховання, управління до-

шкільним закладом на основі інноваційних процесів. 

Нормативно-правова 

база Програми 

Програму розроблено на таких науково-методичних підставах: 

1. Національна доктрина розвитку освіти (Указ Президента від 

17.04.2002р. №347/2002.) 

2. Закон України «Про охорону дитинства»-від 26.04.2001 № 2402-111. 

3. Закон « Про дошкільну освіту» (Указ Президента України від 

01.07.2001 № 2628-111. 

4. «Положення про дошкільний навчальний заклад» Постанова КМ 

України від 12.03.2003 № 305. 

5. Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на 

період до 2017 року затвердженою постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.04.2011 № 629 

6. Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у 

Світі», Світич, Київ, 2008 

Основні етапи роботи 

над Програмою ро-

звитку 

 1 етап – анкетування учасників освітнього процесу (жовтень 2011) 

 2 етап -  аналіз даних анкетування (листопад 2011) 

 3 етап – визначення пріоритетних напрямів розвитку на підставі аналізу 

одержаних даних (грудень 2011) 

 4 етап – визначення критеріального апарату. Складання паспорта і Про-

грами (січень 2012) 

Ким прийнята Про-

грама  

    Програма обговорювалась на засіданні педагогічної ради і схвалена пе-

дагогічною радою ДНЗ №162,     протокол № 2 від 29.11.1011 

Мета і завдання Про-

грами   

 Мета: забезпечення умов та створення передумов для динамічного розвит-

ку дошкільного   закладу.Стратегічна мета програми - виявлення та 

впровадження прогресивних ідей створення освітньо-   виховних, ко-

рекційно-розвивальних і здоров'яформуючих умов у ДНЗ, що сприяють 

повноцінному розвитку   та   соціалізації дошкільника і забезпечують рівні 

стартові можливості і успішний перехід дитини до навчання   в загально-

освітніх закладах.Тактичні цілі розвитку закладу: 

 1. Підвищення якості освітніх, здоров'яформуючих і корекційних послуг в 

ДНЗ, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. 

 2. Модернізація систем управління освітньою, інноваційною та фінан-

совій-економічною діяльністю закладу. 

 3. Забезпечення доступності дошкільної освіти, рівних стартових можли-

востей кожної дитини дошкільного   віку з урахуванням потреб і можливо-

стей соціуму. 



Основні завдання Програми:  
  *створення умов для обов’язкового здобуття дітьми п’ятирічного віку 

дошкільної  освіти; 

  *модернізація системи управління дошкільним навчальним закладом в 

умовах його інноваційної  діяльності;  

 *здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної 

особистості дошкільника шляхом   впровадження інноваційних технологій, 

альтернативних методик;       

  *удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-

економічного              

  забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання; 

 *підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу зав-

дяки широкому впровадженню в   практику роботи ДНЗ методів та засобів 

ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій; 

  *впровадження системи професійного розвитку педагогів на основі ре-

флексивного моніторингу; 

  *розширення переліку форм роботи з батьками; 

  *поліпшення навчально-методичної та матеріально-технічної бази ДНЗ. 

Пріоритетні напрями 

Програми 

  Формування життєвої компетентності дитиниЗдоров’язбережувальна 

спрямованість навчально-виховного   процесу. Забезпечення наступності в 

навчально-виховній роботі ДНЗ і школи. Управління персоналом. Фор-

мування педагогічної компетентності батьківМатеріально-технічне забез-

печення дошкільного закладу. Забезпечення доступності освіти 

Результати,  

що очікуються 

Стабільне функціонування ДНЗ в інноваційному режиміВисока конку-

рентоспроможність дошкільного закладу на ринку освітніх послуг, забез-

печення рівних стартових можливостей дошкільникам з різним рівнем 

фізичного і психічного розвиткуРеалізація інноваційних технологій: 

-інформатизація процесу освіти- участь колективу ДНЗ в розробці і ре-

алізації проектів різного рівня.Розробка і реалізація диференційованих  ко-

рекційних програм, для дітей з особливими освітніми потребамиЗбережен-

ня здоров’я вихованців, отримання своєчасної психолого-педагогічної до-

помоги з питань виховання дітей 

Основні етапи ре-

алізації Програми 

I етап - 2011-2012 н.р. 
Організаційно-мобілізаційний: 

- діагностика ресурсів, пошук умов реалізації та початок виконання Програ-

ми 

II етап - 2012-2013 н.р. 
Експертно-пошуковий: 

- апробація нововведень та їх впровадження. 

III етап - 2013-2014 н.р. 
Підсумково-узагальнюючий: 

- підбиття підсумків, співвідношення результатів із метою та основними за-

вданнями Програми. 

Строк реалізації  

Програми 
2012-2014 

Структура Программы 

1. Паспорт Програми 

2. Інформаційна довідка про ДНЗ 

3. Аналітичний блок4. Концептуальний блок 

5. Показники виконання Програми розвитку6. Змістовний (практичний) блок 

7. Індикатори виконання Програми 

Порядок керівництва 

реалізацією Програми 

Керівництво та корекція Програми здійснюється колегіально 

 



Порядок моніторинга 

результатів реалізації 

Програми 

Моніторинг здійснюється щорічно.  

Форма – звіт про результати реалізації програми 

Фінансово-економічне 

та ресурсне забезпе-

чення програми 

- Бюджетне фінансування 

- Позабюджетне фінансування 

- Цільові кошти 

 5. Змістовний (практичний блок) 

Блок І. Формування життєвої компетентності дитини 

№ Зміст роботи Відповідальний Термін 
Джерела фінансу-

вання 
Примітки 

1. 

Удосконалення нав-

чально-матеріальної 

бази для творчого ро-

звитку вихованців 

Островська 

Ж.А.вихователі 
2012-2014 

  

2. 

Впровадження програ-

ми для дітей старшого 

дошкільного віку 

«Впевнений старт» 

Островська 

Ж.А. 
2012-2013 

  

3. 

Створення банку інно-

ваційних педагогічних 

технологій 

Островська 

Ж.А. 
2012 

  

4. 
Створення сенсорної 

кімнати 

Сергієнкко 

В.В. 
2012 Позабюджетнікошти 

 

5. 

Продовжити фор-

мування методичного 

та дидактичного забез-

печення програми «Я у 

Світі» 

Островська 

Ж.А.вихователі 
2012-2013 

  

6. 

Складання перспек-

тивного плану ко-

рекційного супроводу 

дітей із ЗПР 

Матяш 

Л.М.Кідалова 

Н.І. 

2013 
  

7. 

Створення умов для 

здійснення інклю-

зивної освіти 

Велькая С.М. 2013-2014 
Бюджетне фінансу-

вання  

8. 

Узагальнення досвідів 

роботи педагогів:- 

Психолого-педагогічне 

проектування як твор-

чо-розвивальна техно-

логія екологічної 

освіти дошкільнят- 

гендерне виховання 

дошкільників в процесі 

сюжетно-рольвих ігор-

Інноваційні технології 

розвитку мовлення 

дошкільників із ЗНМ 

Голишева 

І.О.Глазун А.А. 

 

 

 

Герасимович 

В.І. 

 

20132013 

 

 

 

2014 

  

9. Розширення медіатеки 
Островська 

Ж.А. 
2012-2014 

  

10. 

Розширення спектру 

додаткових освітніх 

послуг для підтримки 

Велькая 

С.М.Гончарова 

О.В. 

2013 
  



обдарованих та тала-

нових дітей 

11. 

Розробка завдань, кон-

спектів інтегрованих 

занять з патріотичного 

виховання дошкіль-

ників 

Творча група 

педагогів 
2013-2014 

  

  Блок II  Здоров’язбережувальна спрямованість навчально-виховного процесу 

№ Зміст роботи 
Відповідаль 

ний 
Термін 

Джерела фінансуван-

ня 
Примітки 

1. 

Впровадження в практику 

роботи нетрадиційні мето-

ди, методики, альтерна-

тивні технології, освітні 

програми щодо формуван-

ня здорового способу жит-

тя дошкільників 

Йованович 

Т.Л.виховател

і 

2012-2014 
  

2. 

Забезпечення здо-

ров’язбережувальної спря-

мованості навчально-

виховного процесу 

Вихователі, 

спеціалісти 
2012-2014 

  

3. 

Впровадження сучасних 

педагогічних технологій з 

фізичного виховання 

Йованович 

Т.Л.виховател

і 

2012-2014 
  

4. 

Проведення з педагогами 

соціально-педагогічних, 

психологічних і валео-

логічних тренінгів з метою 

удосконалення способів та 

методів здо-

ров’язбережувальної стра-

тегії ДНЗ 

Йованович 

Т.Л. 
2013 

  

5. 
Обладнання кімнати «Со-

ляна шахта» 
Велькая С.М. 2013 Позабюджетні кошти 

 

6. 

Поповнення матеріальної 

бази спортивного зала тра-

диційним і нетрадиційним 

фізкультурним обладнан-

ням 

Йованович 

Т.Л. 
2012-2014 Позабюджетні кошти 

 

7. 

Проведення моніторингу 

якості здо-

ров’язбережувальної та 

здоров’яформуючої діяль-

ності ДНЗ 

Островська 

Ж.А. 
2013-2014 

  

8. 

Коректування планів оздо-

ровлення, лікувально-

профілактичних, фізкуль-

турно-оздоровчих заходів 

на основі сучасних здо-

ров’язбережувальних тех-

нологій 

Островська 

Ж.А.Грабчак 

Л.М.Йованови

ч Т.Л. 

2012-2014 
  

9. 

Придбання комп’ютерної 

програми для розрахунку 

обліку та аналізу харчу-

Велькая С.М. 2013 Позабюджетні кошти 
 



вання дітей в дошкільних 

закладах 

10 

Реалізація системи заходів 

з охорони праці та проти-

пожежної безпеки 

Велькая 

С.М.Островсь

ка 

Ж.А.Карпенко 

С.В. 

2012-2014 
  

Блок III: Забезпечення наступності в навчально-виховній роботі  ДНЗ і школи 

№ Зміст роботи Відповідальний Термін 
Джерела 

фінансування 
Примітки 

1. 
Складання планів 

спільної роботи 

Велькая С.М.Островська 

Ж.А. 
2012-2014 

  

2. 

Здійснення зв’язку пе-

дагогів ДНЗ і початко-

вої школи на інфор-

маційному (семінари, 

консіліуми) і діяль-

нісному (обмін досвіду 

організації навчальної 

діяльності старших 

дошкільників і молод-

ших школярів, взаємне 

консультування) рів-

нях. 

Островська Ж.А. 2012-2014 
  

3. 

Надання методичної, 

консультативної допо-

моги батькам з питань 

підготовки дітей до 

школи 

Островська 

Ж.А.Вихователіспеціалісти 
2012-2014 

  

4. 

Розробка програми 

психологічної підго-

товки дітей до школи 

«Майбутній школяр» 

Сергієнко В.В. 2013 
  

5. 

Психологічний су-

провід дітей старшого 

дошкільного віку 

Сергієнко В.В. 2012-2014 
  

Блок ІІI : Управління персоналом 

№ Зміст роботи Відповідальний Термін 
Джерела 

фінансування 
Примітки 

1. 

Моніторинг якості 

професійної діяльності 

педагогів 

Островська Ж.А. 2012-2014 
  

2. 

Проведення конкурсів і 

виставок серед педа-

гогів ДНЗ 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

2012-2014 
  

3. 

Участь в обласних, 

міських, районних кон-

курсах 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

2012-2014 
  

4. 

Впровадження інтерак-

тивних методів і форм 

роботи, сучасних тех-

нології навчання педа-

гогів:- інформаційні;- 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

2012-2014 
  



коучинг-технології;-

ігрові. 

5. 

Впровадження в прак-

тику моделі багаторів-

невої адаптивної си-

стеми професійного 

розвитку педагогів на 

основі удосконалення 

методик використання 

ІКТ 

Островська Ж.А. 2012-2014 
  

6. 

Інтернет-підтримка 

професійного розвитку 

педагогів через само-

стійну Інтернет-

взаємодію педагогів з 

підрозділами, рубри-

ками і каталогами ін-

формаційних ресурсів 

Інтернет 

Педагоги 2012-2014 
  

7. 

Розміщення і 

періодичне оновлення 

інформації про ДНЗ на 

інтернет-сайті. 

Островська Ж.А. 2012-2014 
  

8. 

Розробка проекту «Ме-

неджмент в творчому 

колективі молодих пе-

дагогів»його ре-

алізація; 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

20132014 
  

 Блок IV. Формування педагогічної компетентності батьків 

№ Зміст роботи Відповідальний Термін 
Джерела 

фінансування 
Примітки 

1. 

Оновлення методів 

взаємодії з батьками за 

рахунок: 

 •   виявлення і розвитку 

педагогічного потенціалу 

сім'ї; 

 •  активного залучення 

батьків до участі у нав-

чально-виховному  про-

цесі, заходах ДНЗ. 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

2012-2014 
  

2. 

Корекція банку даних про 

дітей, які не відвідують 

дошкільні заклади 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

2012-2014 
  

3. 

Організація  індивідуальної 

психолого - педагогічної 

допомоги батькам 

Вихователі, 

спеціалісти 
2012-2014 

  

4. 

Популяризація позитивно-

го досвіду родинного ви-

ховання на сайті ДНЗ 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

2012-2014 
  

 

 

 



Блок V: Матеріально-технічне забезпечення дошкільного закладу 

№ Зміст роботи Відповідальний Термін 
Джерела 

фінансування 
Примітки 

1. 

Продовжити заміну 

вікон на металопласти-

кові 

Велькая 

С.М.Батьківські 

комітети 

2012-2014 
Позабюджетні 

кошти  

 

Проведення капіталь-

ного ремонту музичної 

зали 

Велькая С.М. 2012 

Надходження з 

оренди 

приміщення 
 

5. 
Реконструкція спор-

тивного майданчика 
Велькая С.М. 2013 

Надходження з 

оренди 

приміщення 
 

6. 
Проведення освітлення 

по території ДНЗ 
Велькая С.М. 2013-2014 

Позабюджетні 

кошти  

7. 

Продовжити роботу по 

благоустрію території 

ДНЗ: 

 розбивка розарію; 

 висадка газонної 

трави; 

 реконструкція тінь-

ових навісів; 

 придбання паркових 

скамейок. 

Велькая С.М. 

201220122013-

2014 

 

2012-2013 

Позабюджетні 

кошти  

8. 
Поточний ремонт по-

крівлі 
Велькая С.М. 2014 

Бюджетні над-

ходження  

9. 

Капітальний ремонт 

туалетних кімнат у 2х 

групах 

Велькая 

С.М.Батьківські 

комітети 

2012-2013 
Позабюджетні 

кошти  

10. 
Заміна дитячого посу-

ду в групах 

Велькая 

С.М.Батьківські 

комітети 

2012-2014 
Позабюджетні 

кошти  

11. 
Заміна плити на хар-

чоблоці 
Велькая С.М. 2013-2014 

Бюджетні над-

ходження  

12. 
Закінчити 

комп’ютерізацію груп 
Велькая С.М. 2012 

Позабюджетні 

кошти  

13. 

Переобладнання пор-

томийок на сучасні 

кухні в 3х групах 

Велькая 

С.М.Батьківські 

комітети 

2012 
Позабюджетні 

кошти  

14. 

Поточні ремонти гру-

пових кімнат, роздяга-

лень, спален. 

Велькая 

С.М.Батьківські 

комітети 

2012-2014 
Позабюджетні 

кошти  

15. 
Висадка березового 

гаю 
Велькая С.М. 2012 

Позабюджетні 

кошти  

16. 

Поповнення методич-

ного кабінету сучас-

ною літературою, 

періодичними видан-

нями 

Островська Ж.А. 2012-2014 
Позабюджетні 

кошти  

17. 
Закінчити заміну труб 

у підвалі 
Велькая С.М. 2012-2013 

Бюджетні над-

ходження  

 



Блок VI. Забезпечення доступності освіти 

№ Зміст роботи Відповідальний Термін 
Джерела 

фінансування 
Примітки 

1. 

Забезпечення 

функціонування кон-

сультативного пункту 

для батьків дітей «з 

особливими потреба-

ми», які не відвіду-

ють ДНЗ 

Велькая 

С.М.Островська 

Ж.А. 

2012-2014 
  

2. Відкриття 10 групи Велькая С.М. 2013 
  

3. 

Соціально-

педагогічний патро-

нат дітей-інвалідів 

Спеціалісти ДНЗ 2012-2014 
  

 Індикатори виконання Програми: 
1. Збільшення кількості дітей, у яких на достатньому і високому рівнях проявляються форми ак-

тивності за усіма лініями розвитку в різних сферах життєдіяльності 

2. Впровадження інклюзивного навчання  

3. Розширення спектру додаткових послуг 

4. Наявність індивідуальних маршрутів розвитку для дітей, які цього потребують 

5. Зниження % захворюваності вихованців і педагогів 

6. Підвищення якості здоров’язберігаючого середовища 

7. Відсутність у вихованців проявів шкільної дезадаптації 

8. Збільшення чисельності педагогів, що використовують в освітньому процесі інформаційні 

технології і цифрові освітні ресурси 

9. Призові місця в конкурсах, виставках та інших заходах. 

10. Збільшення кількості батьків, що беруть активну участь у навчально-виховному  процесі 

11. Збільшення кількості батьків, які відвідують консультпункт 

12. Зростання до 75% частки батьків, включених до програми підвищення батьківської компе-

тентності 

13. Підвищення рівня матеріально-технічних і медико-соціальних умов перебування дітей в ДНЗ 

14. Відкриття 10 групи 

15. Зниження кількості приписів пожежного нагляду 

16. Відсутність травматизму серед учасників навчально-виховного процесу 

 

 


