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НАКАЗ   

09.04.2019                                                                                                     № 65-ОД 

 

Про виконання рішення колегії управління  

освіти і науки Сумської  міської ради від  

26.03.2019 «Про стан роботи щодо забезпечення  

підвищення якості дошкільної освіти 

 

       На виконання наказу управління освіти і науки Сумської міської ради від 

26.03.2019 року № 216 «Про виконання рішення колегії управління освіти і 

науки  Сумської міської ради від 26.03.2019  року «Про стан роботи щодо 

забезпечення підвищення якості дошкільної освіти в ЗДО №№ 2, 28, 31, 39,  

НВК № 11, 42»,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи, вихователю-

методисту Бенькалович О.М.: 

         1.1. Опрацювати довідку та рішення колегії від 26.03.2019 року «Про стан 

роботи щодо забезпечення підвищення якості дошкільної освіти в ЗДО №№ 2, 

28, 31, 39, НВК № 11, 42» для практичного використання. 

         1.2. Створювати постійно безпечне освітнє середовище, умови розвитку,  

виховання  та навчання  дітей,  режим  роботи,  умови  для фізичного розвитку 

та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог  та забезпечити 

їх дотримання, рівний доступ всіх дітей до дошкільної освіти у дитячому садку.  

        1.3. Здійснювати поглиблений аналіз причин плинності кадрів у 

дошкільному підрозділі та розробити заходи щодо зниження плинності  кадрів 

та їх стабілізації. Удосконалити систему наставництва, що існує в закладі, з 

метою вирішення питань кадрового забезпечення закладу, підвищення їхнього 

професійного рівня. Мотивувати протягом навчального року педагогів до 

здобуття фахової освіти, проводити просвітницьку роботу щодо переваг її 

отримання.  

       1.4.  Продовжувати роботу щодо зміцнення методичної та матеріально-

технічної бази, оснащення освітнього процесу відповідно до Примірного 

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів 

дошкільної освіти, затвердженого наказом МОНУ від 19.12.2017 № 1633.  



       1.5.  Упроваджувати постійно в роботу закладу інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі, організації харчування, 

медичному обслуговуванні, задіювати Інтернет-ресурси (портал освітян 

України «Педрада» тощо).  

       1.6.  Втілювати постійно у систему управління дошкільним підрозділом 

нові технології менеджменту та сервісу з метою підвищення ефективності 

управлінської діяльності та підтримки позитивного іміджу ЗДО.  

      1.7.  Формувати протягом навчального року в закладі сучасний 

розвивальний простір, враховувати його мобільність, оптимальну насиченість 

та збалансованість, можливість вільного вибору.  

       1.8. Організовувати  навчально – виховний процес відповідно до вимог  

Базового компонента дошкільної освіти. Проводити щорічно у березні – травні 

моніторинг рівня засвоєння програмових вимог дітьми, результати розглядати 

на  методичних годинах, педагогічних радах, нарадах при директорові. 

      1.9. Використовувати постійно у освітньому процесі ефективні форми 

роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою освітою, 

спрямовані на реалізацію Концепції Нової української школи. 

       2. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з 

навчально-виховної роботи, вихователя-методиста Бенькалович О.М. 

 

                        Директор                                       О.С.Стайко 

 
Бенькалович   615-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАКАЗ  
 

     26.03.2019                                                                                                       № 216  

 

Про виконання рішення колегії  

управління освіти і науки   

Сумської міської ради 

від 26.03.2019  року «Про стан  

роботи щодо забезпечення 

підвищення якості дошкільної 

освіти в ЗДО №№ 2, 28, 31, 

39,  НВК № 11, 42» 

 

Ураховуючи зауваження, пропозиції членів колегії, вимоги рішення 

колегії 26.03.2019  року  «Про стан роботи щодо забезпечення підвищення 

якості дошкільної освіти в ЗДО №№ 2, 28, 31, 39, НВК № 11, 42» 
           

НАКАЗУЮ: 
 

      1. Довідку і рішення колегії «Про стан роботи щодо забезпечення 

підвищення якості дошкільної освіти в ЗДО №№ 2, 28, 31, 39, НВК № 11, 42» 

надіслати закладам дошкільної освіти до 05.04.2019 року для практичного 

використання в роботі та усунення недоліків. 

      2. Головному спеціалісту управління освіти і науки Сумської міської ради 

Феденко О.О.: 

      2.1. Сприяти протягом року дотриманню конституційних прав і державних 

гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного 

віку. 

      2.2. Координувати постійно діяльність керівників закладів дошкільної 

освіти з питань створення безпечного освітнього середовища та умов для 

одержання громадянами дошкільної освіти і рівного доступу всіх дітей до цієї 

освіти у дитячому садку. 

      3. Інформаційно-методичному центру: 

      3.1. Спланувати до 01.09.2019 року роботу з педагогами щодо балансування 

ігрової та навчальної діяльності у єдиному просторі форм та методів організації 

взаємодії дорослих із дітьми. 

      3.2. Надати до 01.10.2019 року методичні рекомендації щодо забезпечення 

академічної доброчесності у закладах дошкільної освіти.  

      4. Керівникам закладів дошкільної освіти та навчально-виховних 

комплексів:  

4.1. Створювати постійно безпечне освітнє середовище, умови 

розвитку,  виховання  та навчання  дітей,  режим  роботи,  умови  для фізичного 

розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до  санітарно-гігієнічних  вимог  та 

забезпечити їх дотримання, рівний доступ всіх дітей до дошкільної освіти у 

дитячому садку.  

4.2.   Здійснювати поглиблений аналіз причин плинності кадрів за 

допомогою спеціальних обстежень та розробити заходи щодо зниження 



плинності  кадрів та їх стабілізації.  Удосконалити систему наставництва, що 

існує в закладах, з метою вирішення питань кадрового забезпечення навчальних 

закладів, підвищення їхнього професійного рівня. Мотивувати протягом 

навчального року педагогів до здобуття фахової освіти, проводити 

просвітницьку роботу щодо переваг її отримання.  

4.3.   Продовжувати роботу щодо зміцнення методичної та матеріально-

технічної бази, оснащення освітнього процесу відповідно до Примірного 

переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів 

дошкільної освіти, затвердженого наказом МОНУ від 19.12.2017 № 1633.  

4.4.   Упроваджувати постійно в роботу закладу інформаційно-

комунікаційні технології в освітньому процесі, організації харчування, 

медичному обслуговуванні, задіювати Інтернет-ресурси (портал освітян 

України «Педрада» тощо).  

4.5.   Втілювати постійно у систему управління нові технології 

менеджменту та сервісу з метою підвищення ефективності управлінської 

діяльності та підтримки позитивного іміджу ЗДО.  

4.6.   Формувати протягом навчального року в закладах  сучасний 

розвивальний простір, враховувати його мобільність, оптимальну насиченість 

та збалансованість, можливість вільного вибору.  

4.7. Організовувати  навчально – виховний процес   відповідно до   

вимог  Базового компонента дошкільної освіти. Проводити щорічно у березні – 

травні моніторинг рівня засвоєння програмових вимог дітьми, результати 

розглядати на  методичних годинах, педагогічних радах, нарадах при 

завідуючому. 

4.8.   Використовувати постійно у освітньому процесі ефективні форми 

роботи по забезпеченню наступності між дошкільною та початковою освітою, 

спрямовані на реалізацію Концепції Нової української школи. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на головного спеціаліста 

управління освіти і науки Сумської міської ради Феденко О.О. 

 

 

Начальник  управління освіти і науки        А.М. Данильченко 
 

Феденко  
 

 


