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1. Загальні відомості про заклад 

 

Назва закладу:   Житомирський заклад дошкільної освіти № 6 

Рік заснування – 1982 рік 

Тип закладу: комбінований.  

Мережа: 13 груп:  

2 - ясельні групи (12 годин), 

1 – дошкільна група (12 годин) 

6 – дошкільних груп (10,5 годин) 

2 – спеціалізовані групи з порушенням зору (10,5 годин), 

2 – спеціалізовані групи з порушенням мови (10,5 годин), 

Кількість місць: 247 

Чисельність дітей: 292 

Юридична адреса: 10005 м. Житомир, вул. Старочуднівська 4, тел.: 24-19-57. 

Електронна пошта:  zdnz6@ukr.net 

 

Матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності закладу дошкільної освіти 

на достатньому рівні. Фінансово-господарська діяльність ЗДО здійснюється відповідно 

до законодавчих та інших нормативно-правових актів на основі кошторису, який 

складається і затверджується відповідно до законодавства. Джерелами фінансування 

закладу дошкільної освіти є кошти: міського бюджету, у розмірі передбаченому 

нормативами фінансування, депутатські кошти,  добровільні пожертвування і цільові 

внески фізичних і юридичних осіб.   

Навчально-методична робота дошкільного закладу забезпечується методичним 

кабінетом. Діяльність якого спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення 

якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм 

методичної допомоги. 

В ЗДО№6 створені комфортні, безпечні, доступні та нешкідливі умови розвитку, 

виховання, навчання дітей та працівників закладу. 

В ЗДО мовою освітнього процесу є державна мова. 

В закладі дошкільної освіти створені умови для якісного харчуванням здобувачів 

дошкільної освіти та впроваджена система аналізу небезпечних чинників та критичних 

точок контролю (НАССР) від 28 грудня 2017 року № UA.MS.028-17. НАССР - 

структурована і попереджувальна система, завдяки якій досягається безпечність 

продуктів за допомогою ідентифікації та контролю факторів ризику. 

В закладі працює 33 педагога, з них повну вищу освіту мають 24 педагогів, 

неповну вищу освіту – 9, базову вищу освіту – 3. За останні роки у ЖДНЗ №6 постійно 

зростає кількість педагогів з повною вищою освітою. За наслідками атестації 7 

педагогів мають вищу кваліфікаційну категорію, 7 педагогів – І кваліфікаційну 

категорію, 1 педагог – ІІ кваліфікаційну категорію. 
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Проаналізувавши педагогічний стаж працівників, можна стверджувати, що  

колектив молодий, сталий, так як працюють 30% педагогів із стажем понад 20 років, 

34% - в кого педстаж до 5 років.  

 Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому 

процесі, володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей. 

Гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу. 
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2. Мета та основні завдання діяльності закладу  

 

Головною метою  ЖЗДО №6 є забезпечення реалізації права громадян на здобуття 

дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні 

дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку, розвиток і 

формування здорової, конкурентоспроможної у майбутньому, творчої особистості - 

повноправного члена свого співтовариства, громадянина України. 

 Забезпечення права дитини раннього віку (від 2 до 3 років) та дошкільного віку 

(від 3 до 6-7 років) на якісне навчання, виховання та розвиток що створює 

можливості для працезайнятості батьків та розвитку сталого суспільства в цілому, 

відповідно Концепції розвитку дошкільної освіти в Україні. 

 Встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та образ, з якими вони 

стикаються до певної міри: забезпечення: право володіти певними речами, 

отримувати певні послуги та мати доступ до них; захист: право бути захищеним 

від дій, що завдають шкоди дитині; участь: дитина має право бути почутою, коли 

приймають рішення, що стосуються її життя, відповідно Конвенції ООН про 

права дитини. 

 Заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з 

інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення 

поважання притаманного їм достоїнства, відповідно Конвенція ООН про права 

осіб з інвалідністю. 

 Сприяти формуванню у дошкільників мотивацій до дій і моделей поведінки, 

орієнтованих на сталий стиль життя, відповідно цілі сталого розвитку до 2030 

року. 

 Збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров'я дітей, всебічного 

розвитку, вироблення умінь, навичок, необхідних для подальшого навчання, 

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності. 

 Організація особистісно-орієнтованого навчання та виховання з урахуванням 

індивідуальних можливостей дітей; надання додаткових освітніх послуг. 

 Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільного 

навчального закладу; оновлення предметно-розвивального середовища 

дошкільного навчального закладу. 

 Упровадження в освітній процес інноваційних технологій, сучасних наукових 

досягнень, кращих здобутків педагогічної практики, інноваційних форм роботи та 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 Забезпечення модернізації змісту та форм підвищення фахової майстерності 

педагогів шляхом використання інтерактивних методів навчання. 

 Забезпечення тісної співпраці сім’ї та дошкільного начального закладу у 

розвитку, вихованні та навчанні дітей. 
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3. Основні напрямки розвитку закладу на 2021-2025 роки 

 

 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; 

 упорядкування, урізноманітнення та доповнення предметно-ігрового освітнього 

середовища інклюзивних та спеціальних  груп для роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами у відповідності до діючого Переліку спеціальних засобів, 

затвердженого МОН України; 

 активна співпраця із закладами загальної середньої освіти з метою забезпечення 

наступності навчання та виховання дітей  за вимогами  Нової української школи; 

 забезпечення успішного функціонування системи контролю за якістю та безпекою 

харчування дітей в закладах дошкільної освіти ( НАССР); 

 удосконалення форм та методів освітньої діяльності, у тому числі корекційно-

відновлювальної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, шляхом 

активізації використання інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання 

із застосуванням мультимедійних систем, сучасної сенсорної дидактики, 

розвиваючих ігор тощо; 

 формування у дошкільників навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими 

дітьми, дорослими людьми в процесі ігрової діяльності; 

 формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку через систему 

занять, бесід та дидактичних ігор; 

 пропагування у дошкільників системи цінностей, культури світобачення через 

впровадження освіти сталого розвитку; 

 урізноманітнення інтерактивних форм 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 

освітньо-виховного процесу у закладах дошкільної освіти з метою формування їх 

позитивного іміджу. 
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4. Організаційні заходи щодо розвитку мережі груп закладу 
 

 

№ Заходи Термін Відповідальні 
Шляхи 

реалізації 
Очікуваний результат 

1.  

З метою забезпечення  повного доступу до 

якісної дошкільної освіти  дітей з ООП 

відкрити інклюзивну групу в ЗДО. 

2021 завідувач 
Освітня 

субвенція 

Забезпечення рівного доступу дітей з 

ООП до ЗДО 

2.  

З метою організації соціально-педагогічного 

патронату сім’ям, які не охоплені 

дошкільною освітою через дистанційні 

форми роботи створити в закладі 

інформаційно-консультативний центр в 

інтернет ресурсах:  вайбер, фейсбук, сайт 

ЗДО. 

2023 завідувач 

Опитування, 

анкетування 

батьків 

Створення належних умов для здобуття 

дошкільної освіти. 

Задоволення потреб батьків 

3.  

Відкрити групу короткотривалого 

перебування дітей віком від 2 років 6 місяців 

до 6 (7) років у ранкові та  вечірні години.   

2022 

завідувач, 

вихователь - 

методист, 

психологічна 

служба 

Опитування, 

анкетування 

батьків 

Задоволення потреб громадян 

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

№ Заходи Термін Відповідальні Шляхи реалізації Очікуваний результат 

1.  

Запровадити програму «Протидія 

булінгу в закладі освіти: 

системний підхід» Андєєнкова 

В.Л., Мельничук В.О., Калашник 

О.А.. 

2022 

Завідувач, 

вихователь - 

методист 

психологічна 

служба  

Організація 

освітньо-

виховного процесу 

Запобігання будь-яким проявам 

дискримінації, булінгу, будь-яких 

форм насильства 

2.  

З метою створення умов для 

фізичного розвитку дітей 

придбати м’які модулі в 

спортивний зал. 

2023 

 

Завідувач 

господарства 
Місцевий бюджет Осучаснення та модернізація  

3.  

Осучаснення кабінету апаратного 

лікування зору, придбання нового 

обладнання для лікування 

амбліопії (лазеростимулятор 

екранний). 

2025 

Завідувач, 

медсестра-

ортоптистка 

Місцевий бюджет, 

депутатські кошти 
Корекція та відновлення зору 

4.  
Створення масажного кабінету 

для дітей. 
2023 

Старші медичні 

сестри  

Вихователь-

методист 

Місцевий бюджет, 

опитування 

батьків, 

рекомендації 

лікарів 

Зміцнення та збереження здоров’я 

вихованців ЗДО 
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6. Заходи щодо забезпечення безпечного та розвивального освітнього середовища 

 

№ п/п Заходи Термін Відповідальні Шляхи реалізації Очікуваний результат 

1.  Підключення груп дошкільного 

навчального закладу до мережі 

Інтернет, відео-спостереження. 
2025 

Завідувач, 

заст. завідувача  

з господарства 

Місцевий бюджет Впровадження ІКТ 

2.  З метою подолання наявних у 

ЗДО бар’єрів різних видів: 

архітектурних, інституційних 

тощо) дооблаштувати пандуси 

згідно норм до ДБН.  

2022 

Завідувач, 

заст. завідувача  

з господарства 

Місцевий бюджет 
Забезпечення рівного доступу 

людей з особливими потребами 

3.  Провести капітальний ремонт  

спортивного майданчика, 

обладнання сучасними 

спортивними спорудами, м’яким 

покриттям. 

2024 

Завідувач, 

заст. завідувача  

з господарства  

Місцевий бюджет 
Осучаснення та модернізація 

ігрового середовища 

4.  
Встановити в приміщеннях ЗДО 

протипожежну сигналізацію. 
2025 

Завідувач, 

заст. завідувача  

з господарства 

Місцевий бюджет 
Оповіщення та забезпечення 

протипожежної безпеки закладу 

5.  
Провести капітальний ремонт 

освітлення на території закладу. 
2023 

Завідувач, 

заст. завідувача  

з господарства 

Місцевий бюджет 
Осучаснення та економія 

енергоресурсів  

6.  Продовження облаштування та 

оснащення предметно-ігрового 

просторового середовища та 

кабінетів меблями, іграшками, 

твердим і м'яким інвентарем. 

 

2022 

Завідувач, 

заст. завідувача  

з господарства 

Місцевий бюджет, 

депутатські кошти 

Оснащення закладу обладнанням 

відповідно до Примірного переліку 
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7.  Створення освітнього 

середовища для дітей з ООП: 

 оснащення ресурсної 

кімнати;  

 створення кабінету 

вчителя-дефектолога. 

2021 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

заст. завідувача  

з господарства 

Місцевий бюджет Створення освітнього середовища 
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7. Педагогічні кадри 

 

№ 

п\п 
Зміст роботи Термін Виконавець Шляхи реалізації Очікуваний результат 

1.  З метою підвищення  

професійного рівня педагогічних 

працівників направити педагогів 

на проходження курсової 

підготовки у міжатестаційний 

період відповідно до 

перспективного плану: 

 

4 вихователя 

 

6 вихователів, 2 вчителя-

логопеда, 1 медична сестра 

 

7 вихователів, 1 медична сестра, 1 

вчитель-логопед 

 

5 вихователів,  1 завідувач, 1 

вихователь-методист, 1 

практичний психолог 

 

5 вихователів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

 

2025 

Завідувач, 

вихователь 

– методист, 

педагоги 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

 

 

Підвищення  професійного рівня 

педагогічних працівників 
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2.  З метою вдосконалення 

професійного рівня 

проатестувати  педагогічних 

працівників: 

 

3 вихователя, 1 практичний 

психолог 

 

4 вихователя 

 

6 вихователів, 2 вчителя-

логопеда, 1 вихователь-методист, 

1 старша медсестра 

 

8 вихователів, 1 старша 

медсестра, 2 музичних керівника 

 

6 вихователів, 1 вчитель-логопед, 

1 завідувач. 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

 

2025 

Завідувач, 

вихователь-

методист 

Планування, 

організація роботи 

атестаційної комісії 

Підвищення  професійного рівня 

педагогічних працівників 

3.  Забезпечити оволодіння 

педагогічними працівниками 

комп’ютерною технікою та  

сформувати базові навичка 

роботи з програмами Microsoft 

Word, Microsoft Power Point, 

пошуковими системами. 

 

 

 

 

2021 

 

 

Вихователь-

методист, 

соціальний 

педагог, 

педагоги 

Проведення 

семінарів-

практикумів 

Оволодіння педагогами технологіями 

ІКТ, використання Інтернет ресурсів в 

професійній діяльності 
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4.  Вивчення досвіду роботи 

«Перспективне планування 

освітнього процесу з навчання 

грамоти за тематичними блоками 

з дітьми 6-го року життя». 

  

Вивчення досвіду роботи 

«Використання мнемотехніки в 

роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами». 

  

Вивчення досвіду роботи «Шляхи 

розвитку пізнавальної сфери 

дошкільників з порушенням 

зору».  

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

2023 

 

 

Завідувач, 

вихователь - 

методист 

Моніторинг, 

опитування, аналіз, 

майстер-класи, 

семінари-

практикуми 

Постійне підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників, 

вдосконалення освітнього процесу 
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8. Зміст та організація освітнього процесу 

 

№ Заходи Термін Відповідальні Шляхи реалізації Очікуваний результат 

1.  Впровадження в освітній процес 

комплексної програми розвитку 

дітей дошкільного віку з аутизмом 

"Розквіт". 
2021 

Всі учасники 

освітнього 

процесу 

Вивчення, 

консультації 

семінар, взаємодія 

з батьками, ІРЦ 

Якісне надання освітніх послуг 

дітям з ООП 

2.  Продовжити впровадження 

елементів передового 

педагогічного досвіду та 

інноваційних технологій в освітній 

процес: 

- коректурні таблиці Гавриш Н.В.; 

- методика Н.Гавриш, А.Богуш 

«Запрошуємо до розмови»; 

 

- опис за опорними схемами; 

- мнемотехніка; 

 

- методика Шелестової Л.; 

- сталий розвиток; 

- кубики Зайцева. 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

 

 

2023 

 

Завідувач, 

вихователь – 

методист, 

вихователі 

Консультування, 

проведення 

семінарів, майстер-

класів 

Вдосконалення освітнього процесу 

3.  Продовжувати впровадження 

програми «Про себе треба знати, 

про себе треба дбати» Лохвицька 

Л.В.. 
2021 

Завідувач, 

вихователь – 

методист, 

вихователі 

Консультування, 

проведення 

семінарів, майстер-

класів 

Вдосконалення освітнього процесу 
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4.  З метою реалізації варіативної 

складової Базового компонента, 

врахування запитів батьків, 

організувати надання освітніх 

додаткових послуг: 

- хореографія; 

- англійської мови; 

 

- «Традиції українського народу». 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

2022 

Педагогічний 

колектив 

 

 

Написання 

індивідуальних 

планів. 

 

Моніторинг запиту 

батьків 

 

 

Підвищення рівня корекційно-

розвиткової роботи 

Формування позитивного іміджу 

ЗДО  

 

5.  Продовжити впровадження 

використання Інтернет ресурсів в 

професійній діяльності: хмарні 

технології, додаток Viber, Zoom). 

 

 

 

2021 

 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

педагоги 

Консультування 
Використання Інтернет ресурсів в 

професійній діяльності 

 



15 
 

9. Моніторинг якості освітніх послуг у закладі 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів Термін Виконавець Шляхи реалізації Очікуваний результат 

1.  Запровадження досліджень якості 

освітніх послуг та якості навиків 

та умінь дітей, якісних змін у 

розвитку дітей за допомогою 

доступних та ефективних методик 

(методика ECERS). 

2021 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

педагоги 

Консультування 

Семінари-практикуми 

Творчі групи 

Постійне підвищення 

професійного рівня педагогічних 

працівників 

2.  Моніторинг якості освітнього 

процесу через використання 

кваліметричної моделі. 

 

щороку Вихователі 

Кваліметричний  

підхід до оцінки 

розвитку дитини 

Отримання цілісного уявлення 

про рівень розвиненості, 

вихованості дітей 

3.  Співпраця з батьками з питань 

розвитку, навчання, виховання 

дітей та забезпечення постійного 

зворотного зв’язку. 

щороку 

Завідувач, 

вихователь – 

методист, 

практичний 

психолог 

Опитування, 

анкетування батьків 

дітей ЗДО 

Налагодження конструктивної 

комунікації педагогічних 

працівників з батьками 
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10. Управління закладом 
 

№  

з/п  
Заходи Термін Відповідальні Шляхи реалізації Очікуваний результат 

1.  З метою забезпечення 

внутрішнього моніторингу стану і 

результату освітньої діяльності 

вивчити: 

Організацію життєдіяльності 

дітей старшого дошкільного віку 

за програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське 

дошкілля» (старші групи) 

 

Сформованість логіко-

математичної компетентності у 

дошкільників через використання 

інноваційних  технологій. (середні 

групи) 

 

Здійснення комплексного підходу 

у реалізації корекційно-

розвивальних завдань у роботі з 

дітьми з ООП. (спеціальні групи) 

 

 

 

2021 

Завідувач, 

вихователь - 

методист 

 

 

 

 

 

Комплексний 

контроль 

 

 

 

Тематичний 

контроль 

 

 

 

 

Тематичний 

контроль 

 

Постійне підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників, 

вдосконалення освітнього процесу 
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2.  Моніторинг стану формування 

загальних життєвих 

компетентностей у дітей старшого 

дошкільного віку. (старші групи) 

Партнерська взаємодія 

педагогічного колективу з 

батьками вихованців. (групи 

раннього та молодшого віку) 

Сформованість мовленнєвої 

компетентності дітей дошкільного 

віку. 

(середні групи) 

2022 

Завідувач, 

вихователь - 

методист 

Комплексний 

контроль 

 

Тематичний 

контроль 

 

Тематичний 

контроль 

 

Постійне підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників, 

вдосконалення освітнього процесу 

3.  Наступність дошкільної та 

початкової освіти, створення 

фундаменту успішності дитини в 

умовах Нової української 

школи.(старші групи) 

 

Стан роботи з розділу «Фізичний 

розвиток» згідно вимог програми 

розвитку дитини дошкільного віку 

«Українське дошкілля» (молодші 

групи) 

 

Забезпечення педагогічного 

керівництва сюжетно-рольовою 

грою з метою формування ігрової 

компетентності. (спеціальні 

групи) 

2023 

Завідувач, 

вихователь - 

методист 

 

Комплексний 

контроль 

 

 

 

 

Тематичний 

контроль 

 

 

 

 

Тематичний 

контроль 

 

Постійне підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників, 

вдосконалення освітнього процесу 
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4.  Моніторинг готовності дітей 

старшого дошкільного віку до 

навчання у школі за вимогами 

НУШ, використання сучасних 

інформаційно-комп’ютерних 

технологій. 

 

Результативність діяльності груп 

компенсуючого типу. 

 

Організація харчування в ДНЗ. 

 

2024 

Завідувач, 

вихователь - 

методист 

 

Комплексний 

контроль 

 

 

 

 

Тематичний 

контроль 

 

Тематичний 

контроль 

 

Постійне підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників, 

вдосконалення освітнього процесу 

5.  Рівень сформованості  

природничо-екологічної 

компетентності,навичок, 

орієнтованих на сталий розвиток. 

(старші групи) 

 

Моніторинг  виконання 

державних вимог щодо 

патріотичного виховання дітей у 

ДНЗ (групи середнього віку) 

 

Сформованість предметно-

практичної компетентності у дітей 

дошкільного віку через 

організацію трудової діяльності. 

2025 

Завідувач, 

вихователь - 

методист 

 

Комплексний 

контроль 

 

 

 

 

Тематичний 

контроль 

 

 

 

Тематичний 

контроль 

 

Постійне підвищення професійного 

рівня педагогічних працівників, 

вдосконалення освітнього процесу 
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6.  З метою забезпечення системного 

підходу до вивчення якості 

освітнього процесу в закладі 

розробити Положення про 

внутрішню систему забезпечення 

якості освіти 

2021  Завідувач 

Вивчення 

нормативної бази, 

методичних 

рекомендацій 

Державної служби 

якості освіти 

України 

Забезпечення системного підходу до 

вивчення якості освітнього процесу 

в закладі 

7.  Продовжувати впровадження 

системи аналізування небезпечних 

факторів та контролю у 

критичних точках (HACCP) 

2021 

Завідувач, 

старші медичні 

сестри 

Місцевий бюджет, 

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю  

Покращення системи аналізування 

небезпечних факторів в організації 

харчування 

 


