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1. Вступ
Розвиток закладу дошкільної освіти в умовах реалізації нової державної освітньої

політики, основними орієнтирами якої є:

•створення умов для збереження, зміцнення здоров’я вихованців

•становлення відкритої, гнучкої і доступної системи освіти

•недостатня готовність і включеність батьків в управління якістю освіти дітей через суспільно –

державні форми управління

•необхідність інтенсифікації педагогічної праці, підвищення її якості та результативності щодо

застосування сучасних освітніх технологій

•необхідність створення сфери додаткових освітніх послуг

•створення в дитячому садку системи інтеграційної освіти, що реалізує право кожної дитини на

якісну та доступну освіту

•підвищення якості освіти в ЗДО через впровадження сучасних педагогічних технологій, в тому

числі інформаційно-комунікаційних



Планування розвитку освітньої системи ЗДО до 2025 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.

На сучасному етапі плідна співпраця усіх учасників освітнього процесу набуває

найактуальнішого змісту, насамперед по створенню та оптимізації гармонійного розвивального

середовища для дітей.

Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти визначає стратегічні пріоритети розвитку

установи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обгрунтовує ресурсні потреби. Вона

скеровує учасників освітнього процесу до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства

та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.



Як зазначено в Законі України “Про дошкільну освіту”, основним завданням дошкільної

освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання

любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв,

свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування

особистості дитини.

Сьогодні увага педагогів направлена на створення нової моделі дошкільного навчального

закладу, який використовує в своїй діяльності загальні закономірності сучасного менеджменту, на

оновлення навчальної бази установи. Новий контекст дошкільної освіти змушує педагогів

змінювати свою роль у реалізації освітніх програм, педагог має активізувати процеси

самовиховання та саморозвитку, ознайомлюватися з новими ідеями, оволодівати новими освітніми

технологіями, співпрацювати з батьками своїх вихованців. Тому стає актуальним визначення

стратегічних пріоритетів розвитку закладу та шляхів їхньої реалізації.

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.



2. Паспорт  стратегії   розвитку

Підставою    для   розробки   стратегії   розвитку   є необхідність       

удосконалення  змісту  діяльності   навчального  закладу.

Нормативно-правова база:

 Конституція України;

 Закон України “Про освіту”;

 Закон України “Про дошкільну освіту”;

 Закон України “Про охорону дитинства”.



Розробник  Програми                  Дошкільний  навчальний  заклад №24   

“Горобинка” Тернопільської  міської ради

Авторський  колектив                 Завідувач  ДНЗ – В.Машталір

Вихователь-методист – Н.Шамлі

Учасники  програми                    Колектив  дошкільного наавчального

закладу

Терміни реалізації                         2020 – 2025 роки 



МЕТА: Створити сучасний освітній простір у закладі, що забезпечить потреби дітей

у якісній освіті та потреби педагогів у розвитку власної професійної компетентності.

ЗАВДАННЯ:

Створити умови для формування здоров’язбережувального середовища в

навчальному закладі;

Забезпечити якісне управління освітнім процесом та системне підвищення якості

дошкільної освіти на інноваційній основі;

Удосконалювати зміст методичної роботи;

Здійснювати особистісно – орієнтований підхід у становленні цілісної особистості

дошкільника;

Створити належні умови для функціонування освітнього закладу, який забезпечує

розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних,

творчих можливостей дошкільників шляхом впровадження інноваційних

технологій;

Оптимізувати роботу з батьками і громадськістю;



4. SWOT – аналіз діяльності закладу



№

з/п

Напрямок 

діяльності

Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)

4.1. Організація 

освітнього 

процесу

1.Блочно – тематичне планування.

2. Впровадження ІКТ-технологій.

3. Належний розвиток, виховання і навчання 

дошкільнят, підготовка до навчання в школі.

4. Організація гурткової роботи.

5. Належний рівень програмно – методичного 

забезпечення.

6. Впровадження в практику роботи з дітьми 

інноваційних технологій та методик.    

1.Недостатнє забезпечення матеріально 

– технічної бази , 

2.Невідповідність сучасним 

стандартам.

3.Недостатнє бажання педагогів 

проявляти креативність, творчість.

Можливості

(за умов реалізації)

Ризики (пов'язані із здійсненням)

1.Високий рівень професійності працівників 

та якості послуг.

2.Задоволення потреб громадян у підготовці 

дошкільників до навчання в школі.

3.Підвищення рівня конкурентоспроможності 

дошкільного закладу.

4.Розширення спектру додаткових послуг. 

1.Зміни в потребах споживачів.

2.Обмеженість фінансування.

3.Низький соціальний статус професії 

вихователя у суспільстві.



№ з/п Напрямок 

діяльності

Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)

4.2. Кадрове 

забезпечення

1.Рівень освіти педкадрів:

- вища: 8 педагогів;

- базова вища: 2 педагоги;

-молодший спеціаліст: 1 педагог.

2.Атестація педкадрів:

- вища кв.к.: 4 педагоги;

- І кв.к.: 1 педагог;

- ІІ кв.к.: 1 педагог;

- спеціаліст:2 педагоги;

- звання вих.-методист: 1 педагог.

3.Чіткість в розподілі та якісне виконання обов'язків.

4.Моральна і психологічна згуртованість колективу.

5. Поповнення педколективу молодими кадрами.

1.Низький соціальний статус 

професії вихователя у 

суспільстві.

2.Низька заробітна плата.

Можливості (за умов реалізації) Ризики (пов'язані із 

здійсненням)

1.Зв'язок з педвузами з метою залучення молодих 

спеціалістів.

2.Престиж педагога закладу дошкільної освіти.

3.Висвітлення інформації про закладу на веб-сайті

ДНЗ.

1.Обмеженість фінансування.

2.Відсутність стимулювання 

праці педагогів за досягнення 

високих результатів.



№ з/п Напрямок 

діяльності

Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)

4.3. Інновації 1.Активне використання та впровадження 

педагогами інноваційних та педагогічних технологій 

в освітній процес.

2.Систематичне використання проектної технології.

3. Впровадження у роботу з дітьми інтегрованої 

форми навчання.

1.Недостатність фінансування для 

більш широкого впровадження та 

використання інноваційних 

технологій, альтернативних 

методик.

2.Недостатнє забезпечення 

матеріально-технічної бази. 

Можливості (за умов реалізації)
Ризики (пов'язані із здійсненням)

1.Високий рівень професійності педагогів.

2.Високий рівень якості освітніх послуг.

3.Конкурентноспроможність дошкільного 

навчального закладу.

4.Розширення спектру додаткових послуг, з 

урахуванням запитів батьків.

1.Плинність кадрів.

2.Обмеженість фінансування.



№ з/п Напрямок 

діяльності

Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)

4.4. Фінансування 1.Стабільність бюджетного фінансування. 1.

Можливості (за умов реалізації) Ризики (пов'язані із 

здійсненням)



№ 

з/п

Напрямок 

діяльності

Сильні сторони (переваги) Слабкі сторони (недоліки)

4.5. Матеріально –

технічне 

забезпечення

1.100% заміна віконних блоків на енергозберігаючі.

2.Значне покращення санітарних умов6

- капітальний ремонт І поверху закладу;

- капітальний ремонт музичної зали;

- капітальний ремонт туалетної кімнати І мол. 

групи з частковою заміною опалювальної системи;

- тепломодернізація фасаду основного корпусу;

- капітальний ремонт (частково)асфальтного 

покриття доріжок.

3.Поповнення групових кімнат сучасними меблями 

та ігровими осередками.

1.Аварійний стан асфальтного 

покриття на території закладу.

2.Відсутня пожежна сигналізація.

3. Потребують капітального 

ремонту ІІ поверх основної 

будівлі, методичний, медичний 

кабінети, ізолятор. 

Можливості (за умов реалізації) Ризики (пов'язані із 

здійсненням)



Проект І

Формування життєвої компетентності дитини



Мета: 

 гармонійний розвиток кожної дитини;

 соціалізація дітей;

 забезпечити особистісне зростання кожної дитини з урахуванням її нахилів;

 формування дитячої творчості, вміння не лише репродукувати, а й створювати та 
реалізовувати власні задуми;

 підтримку природного прагнення дошкільника до активності, здатності діяти за 
власним бажанням, самостійним вибором;

 стимулювання м’язової активності дитини, зміцнення її фізичної витривалості, 
прищеплення уміння диференціювати корисне і шкідливе для свого організму та 
особистості;

 виховання у дитини прихильного ставлення до людей, довіри до людського оточення, 
відчуття своєї захищеності ним, прагнення встановлювати та підтримувати з ним щирі 
стосунки;

 розвиток образних форм пізнання світу через дитячі види діяльності;

 формування довільної поведінки, виховання характеру, вправляння в умінні ставити 
мету, виявити цілеспрямованість й наполегливість, долати труднощі;

 досягати високих стандартів якості продуктів праці;

 збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я 
дитини .



Завдання проекту:

 створити належні умови для функціонування ЗДО;

 підвищити ефективність ігрової діяльності;

 здійснювати особистісно-орієнтованого підхід у становленні 
цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження 
інноваційних технологій, альтернативних методик;

 модернізація змісту дошкільної освіти ;

 надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні вмінь та 
навичок, необхідних для продовження освіти в школі;

 створення і запровадження інноваційних технологій розвитку, 
навчання та виховання дитини дошкільного віку; 

 створити оновлене матеріально-технічне забезпечення закладу 
відповідно до вимог часу.



Заходи з реалізації проекту:

 Удосконалювати і поповнювати предметно-
розвивальне середовище відповідно вимог.

Створити матеріальну базу для забезпечення 
реалізації в повному обсязі програми з фізичної 
культури, проведення занять по групам здоров’я.

 Закупити ігри, іграшки і обладнання для проведення 
рольових ігор, розвитку загальної обізнаності дітей, 
життєвих умінь і навичок.

Створити дослідницький куточок

Створити місце  на території дитячого садка для ігор 
на підлозі, у групових приміщеннях розробити 
напольні ігри;

 Поновити фізкультурно-ігрове обладення;

 Замінити пісочниці на території ЗДО.



Проект II

Управління персоналом



Мета :

створення умов для професійного самовдосконалення 
та саморефлексії новопризначених педагогів-
дошкільників 

створити умови для згуртованості та друхніх
стосунків педагогічного колективу

підвищувати рівень психолого-педагогічної, 
інноваційної компетентності педагогів

удосконалити рівень теоретичної та практичної 
підготовки молодих спеціалістів ЗДО



Завдання проекту:
 втілювати в практику роботи демократичний стиль управління закладом;

 створити емоційно – комфортні умови для ефективної діяльності 
працівників закладу;

 розробка, апробація та впровадження новітніх освітніх технологій та 
систем з метою підвищення якості освітнього процесу процесу;

 проведення системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу 
педагогів, вивчення й узагальнення їхнього перспективного педагогічного 
досвіду та його впровадження;

 залучення кращих педагогів до конкурсів професійної майстерності, 
навчально-методичної та науково-дослідницької роботи;

 вивчення нормативно-правової документації і методичних листів з питань 
освіти;

 створити емоційно-комфортні умови для професійного зростання кожного 
працівника закладу;

 сприяти саморозвитку і самореалізації педагогічних працівників.



Заходи з реалізації проекту:

 Поповнити  методичний кабінет:  методичною літературою, 
папками-ширмами, дидактичними іграми.

Створити корпоративну пошту.

 Брати активну участь у розробці відкритих заходів 

Створити дидактичні ігри у вигляді презентацій.



Проект III.

Робота з батьками та громадськістю



Мета:

 створення єдиного освітнього простору «Сім'я –
дошкільний заклад»;

встановлення партнерських відношень з сім'єю 
кожного вихованця;

створення атмосфери загальних інтересів;

надання допомоги сім`ї в питаннях розвитку дітей 
на основі діагностики. 



Завдання проекту:

 будувати довірливі стосунки між працівниками ЗДО та батьками;

 сприяння підвищенню психологічної та педагогічної компетентності 

батьків щодорозуміння закономірностей розвитку дитини, а також 

питань навчання і виховання дошкільнят;

 залучення батьків до співпраці у створенні належних умов для 

життєдіяльності та розвитку дітей;

 залучення батьків до активної участі в заходах, що проводяться в 

дошкільному закладі;

 формування усвідомленого розуміння батьками своєї відповідальності 

за максимальне забезпечення дитині повноцінного життя в 

майбутньому.



Заходи з реалізації проекту:

Створити сайт ЗДО

Кожній групі створити вайбер групи з метою 
інформування  та звітності роботи ЗДО.

Залучати  батьків до оформлення 
ландшафтного дизайну території ЗДО.

Систематично проводити анкетування.

Проводити спільні розваги, конкурси, свята 
та Дні відкритих дверей.



Проект IV

Матеріально-технічне забезпечення ЗДО



Мета:

визначення потреби в матеріальних ресурсах ЗДО;

модернізувати матеріально- технічну базу ЗДО; 

поновити куточки у групі з метою створення у закладі 
належних умов для розвитку, виховання і навчання 
дітей та для реалізації завдань освітніх  програм 
розвитку дитини дошкільного віку;

створити фрагменти природних і культурних 
ландшафтів на території ЗДО. 



Завдання проекту:

забезпечити заклад сучасними 
меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та 
естетичних вимог;

закупити техніку для створення  комфортних умови 
для організації освітньо-виховного процесу;

 забезпечити безпечні умови життєдіяльності всім 
учасникам освітнього процесу відповідно до 
нормативних вимог;

покращити та полегшити роботу вихователів 
придбанням новітніх ігор, комп’ютерів та інших 
технічних засобів.



Заходи з реалізації проекту:

провести благоустрій території закладу.

озеленити територію ЗДО. 

закупити музичний центр, комп’ютери, 

копіювальна техніка, магнітофони. 

обладнати ігрові майданчики.



Проект V «Соціально-психологічний 

супровід освітнього процесу»



Мета:

повноцінний особистісний та інтелектуальний 

розвиток дітей, захист психічного здоров’я шляхом 

здійснення психологічної експертизи і діагностики, 

соціально-психологічної корекції, профілактики, 

соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх 

учасників навчально-виховного процесу.



Завдання проекту:

підвищити ефективність діяльності практичного 

психолога шляхом використання соціально-

педагогічних та психологічних технологій;

забезпечити якісний психологічний супровід процесу 

навчання та виховання дітей;

орієнтувати роботу практичного психолога на 

соціально-психологічну профілактику негативних 

явищ в дитячому середовищі, профілактику девіантної 

і ризикової поведінки дітей.



Заходи з реалізації проекту:

Використання прийому випереджувального 
навчання при підготовці дітей до НУШ.

Проведення циклу тематичних семінарів 
«Формування сучасного іміджу сучасного 
педагога».

Проведення циклу тренінгових занять для 
колективу дошкільного закладу «Емоційне 
благополуччя учасників освітнього процесу».



Основними умовами успішної реалізації:

1. Створення збагачення освітнього середовища 

2. Оновлення матеріально-технічної бази ЗДО.

3. Модернізації форм, методів і засобів навчально-
виховного процесу. 

4. Створення умов для творчої атмосфери

5. Оновлення приміщень та території  ЗДО сучасним 
санітарно-гігієнічним, інженерно-технічним та 
пожежним вимогам умов навчання та 
життєдіяльності;

6. Розвиток цілісної системи навчання і виховання.



Дякую за увагу !!!


