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До нового навчального року готові? 
Організовуємо конкурс-огляд груп

Як новий навчальний рік у закладі дошкільної освіти зустрінеш, так його і проведеш. Якісна 
підготовка приміщень груп — одне із щорічних завдань педагогів, від якого залежить 

ефективність освітньої роботи. Аби перетворити рутинну роботу на цікаву і творчу, організуйте 
конкурс-огляд із підготовки груп до навчального року. Чек-ліст вам допоможе

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

Розробіть Положення про конкурс-огляд з підготовки груп закладу дошкільної 
освіти до навчального року, у якому визначте:

  мету і завдання конкурсу-огляду;
  учасників;
  терміни проведення;
  критерії оцінювання груп;
  склад журі. 

Ознайомте з ним педагогів. 

Розробіть орієнтовну структуру підготовки до нового навчального року предмет-
но-ігрового середовища всіх вікових груп закладу дошкільної освіти. Визначте, 
що в якій групі слід змінити, вдосконалити, доопрацювати. Погодьте індивідуаль-
ні плани підготовки до нового навчального року вихователів. 

Надайте методичну допомогу педагогам. Доберіть відповідну методичну літера-
туру, фахові журнали, газети, проведіть індивідуальні та групові консультації, 
розробіть пам’ятки, рекомендації тощо. При цьому обов’язково врахуйте інди-
відуальні особливості кожного педагога: ступінь креативності, професійної май-
стерності тощо. 

ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП

Організуйте методичний супровід підготовки педагогів до нового навчального 
року. Зокрема педагоги:

  оформлюють документацію; 
  добирають дидактичні матеріали;
  складають перспективні плани з освітньої роботи; 
  створюють розвивальне середовище;
  удосконалюють оснащення осередків;
  трансформують їх відповідно до віку дітей та нових ідей і задумів;
  залучають батьків до процесу підготовки приміщень груп.



ВИВЧАЄМО ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС
чек-ліст

 Цифрове видавництво MCFR,  shop.mcfr.ua, 0 800 212 012

Розробіть критерії і бальну систему, аби оцінити діяльність вихователів, розподі-
літь між членами журі напрями роботи, які вони оцінюватимуть на наступному 
етапі. 

ОГЛЯДОВИЙ ЕТАП

Проведіть огляд груп закладу дошкільної освіти у визначені терміни. Спільно 
з журі оцініть:

  інтер’єр групи;
  умови санітарно-гігієнічного режиму та забезпечення охорони життя і здоров’я 
дітей;

  розвивальне середовище і його відповідність потребам дітей певного віку;
  умови для організації фізичного розвитку і оздоровчої роботи у групі;
  наявність і правильність оформлення документації вихователів. 

Також візьміть до уваги наявність необхідних меблів, матеріалів, обладнання 
тощо.

ПІДСУМКОВИЙ ЕТАП 

Підбийте підсумки конкурсу-огляду і розподіліть призові місця. Переможців на-
городіть грамотами і цінними подарунками на засіданні педагогічної ради. 

Наприклад, оформіть для переможців передплату на фаховий журнал «Мето-
дична скарбничка вихователя» на shop.mcfr.ua.

РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП

Організуйте захід, на якому педагоги групи, що зайняла перше місце, презенту-
ють свою роботу для усього педагогічного колективу. Нехай колеги обміняються 
досвідом, обговорять цікаві ідеї щодо підготовки груп до навчального року та ви-
значать перспективи подальшої роботи.


