
Аналіз роботи 

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 196 

«Рожева зоренька» 

за 2017-2018 н. р. 

1.1. Інформаційна довідка про дошкільний навчальний заклад. 
 

Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) № 196 «Рожева зоренька» Запорізької 

міської ради Запорізької області (далі – дошкільний заклад) – навчальний комунальний 

заклад, у складі якого функціонують групи загального розвитку, в яких забезпечується 

розвиток, навчання та виховання дітей відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної 

освіти з урахуванням фізичного та психічного розвитку дітей. 

Статут дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №196 «Рожева зоренька» 

затверджено рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради №38 від 30.11.2016р. 

Діяльність дошкільного закладу згідно статуту направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я 

дитини; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до 

народних традицій і звичаїв, державної мови. 

Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1965 року; юридична адреса: 69014,  

м. Запоріжжя, вул. К-Карого, б. 13 «а», тел. 286 24 70, Е-mail: dnz196zp@ukr.net.  

Впродовж 2017-2018 навчального року заклад відвідувало 134 вихованця; 

функціонувало 6 груп дітей: І - ша молодша група (третього року життя) - 2; ІІ - га молодша 

група (четвертого року життя) - 2, середня група (п’ятого року життя) - 1, старша група 

(шостого року життя) - 1. 

Режим роботи ДНЗ з 6.30 до 18.30 (5 груп - з 12-годинним режимом роботи, 1 група - 

10,5 годин).  

Для забезпечення навчально-виховного процесу у дошкільному закладі створені 

належні умови: обладнано 6-ть групових приміщень, музична зала. 

Мова навчання і виховання - українська.  

Матеріально - технічний стан будівлі та приміщень задовільний. 

Впродовж навчального року освітній процес здійснювався 16 педагогами, з них: 

завідувач ДНЗ, вихователь-методист(з навантаженням 1ставки), практичний психолог (з 

навантаженням 0,5 ставки), музичний керівник(з навантаженням 1,5 ставки), 12 вихователів. 

Аналіз кадрового забезпечення впродовж навчального року свідчив, що заклад 

укомплектований педагогічними кадрами: за освітнім рівнем - з вищою освітою 9 п. - 56%, 

середньою спеціальною освітою 7 п. - 44%;  

- за результатами атестації: «спеціаліст вищої категорії» 2 п. - 12,%, «спеціаліст першої 

категорії 2 п. - 12%, «спеціаліст другої категорії» 3 п. - 19%, «спеціаліст» 2 п. - 12%, 

вихователів з тарифним розрядом 7 п. - 45%, педагогічні звання мають 2 педагога – 

«вихователь-методист», «старший вихователь» (додаток, таблиця №1).  

Рівень потенційних можливостей педагогічного колективу за віком достатній, 

педагогів продуктивного віку до 45 років - 50%. Педагогічна освіта та професійна 

підготовленість педагогічних працівників дозволяє надавати освітні та оздоровчі послуги на 

достатньому рівні.  

Зміст освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі визначається 

комплексною освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки» (наук. керівник Крутій К. Л., 

2015р.), програмою розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років «Оберіг» (наук. 

керівник Богуш А.М.). 

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу з метою реалізації вимог 

Базового компоненту дошкільних освіти реалізовувалося за допомогою парціальних програм 

які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних 

навчальних закладах, а саме: «Україна - моя Батьківщина», програма національно-
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патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. Кичата І.І., Каплуновська О.М., Палець 

Ю.М., за наукового редагування Рейпольської О.Д.), «Про себе треба знати, про себе треба 

дбати», програма з основ здоров’я і безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. 

Лохвицька Л.В.), «Дитина у світі дорожнього руху» - програма з формування основ безпечної 

поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху (авт. Тимовський О.А, Репік І.А.), 

«Мудрі шахи» - програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного 

віку грі в шахи (авт. Семизорова В.В., Духновська О.І., Пащенко Л.Ю), «Веселкова 

музикотерапія» Програма  оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку 

(авт. Малашевська І. А., Демидова С. К.), використовувалися традиційні методики та 

інноваційні технології Н.В. Гавриш, К.Л. Крутій, Т.О. Піроженко, Л.О. Шульги. 

На адміністративному контролі та реалізації завдань дошкільного закладу знаходяться 

реалізація Концепції національно-патріотичного виховання та молоді, Програми розвитку і 

функціонування української мови в Запорізькій області на 2016-20120 роки затвердженої 

рішенням обласної ради від 25.02.2015№5, Програми наступності і перспективності 

дошкільної і початкової ланки (затвердженої науково-методичною радою НМЦ від 14.02.2017 

протокол №5); Програми розвитку освітньої системи міста Запоріжжя на 2017-2022 роки. 

Велика увага приділялася матеріально-технічному забезпеченню дошкільного закладу 

для цього було вжито ряд заходів щодо залучення додаткових джерел фінансування: 

організовано відповідну роботу батьківського комітету, благодійного фонду діяльності, була 

продовжена робота з шефами АТ «Мотор-Січ». За депутатські кошти придбано ноутбук та 

МФУ, пральну машину, лінолеум для двох кабінетів та роздягальні; за бюджетні кошти 

зроблено капітальний ремонт туалетної кімнати, теплопостачання, встановлені 

металопластикові вікна. Силами батьків дошкільного навчального закладу: проведено 

косметичні ремонти груп, фасаду будівлі закладу; висаджені троянди. Благодійний фонд 

сприяння впродовж року був спрямований на розвиток матеріально-технічного забезпечення 

закладу, працював прозоро, цілеспрямовано, систематично звітувався перед батьківською 

громадою. Але, поряд з вищезазначеним, резервом в роботі залишається: ремонт спортивного 

майданчика, який потребує залучення допоміжних коштів; оновлення ігрового обладнання на 

всіх ігрових ділянках; заміна кахлю на харчоблоці, каналізаційних труб. Ці роботи внесені в 

перспективний план адміністративно-господарчої роботи ДНЗ з метою поступового 

вирішення вищезазначених проблем.  

 

1.2.Аналіз результатів роботи колективу за 2017 - 2018 навчальний рік. 

Дошкільний навчальний заклад діє згідно з основними положеннями Конституції  

України, Законом України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення «Про 

дошкільний навчальний заклад», «Про охорону дитинства», Конвенції «Про права дитини», 

законами «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів, згідно Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції 

Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, листа МОН України від 19.04.2018 

№1\9 -249 «Забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» та іншими 

нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність закладу. 

Зусилля педагогічного колективу впродовж 2017-2018 навчального року були спрямовані 

на реалізацію річних завдань:  

1. Виховання початкових форм екологічної культури дітей, формування розуміння ними 

елементарних взаємозв‘язків у природі і вироблення початкових практичних навичок у 

взаємодії з природними об’єктами. 1- й рік  

2. Збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, в тому числі дітей з 

особливими потребами, формування мотивації здорового способу життя, підвищення 

оцінно-контрольної компетенції у дошкільників шляхом впровадження 

здоров’язберігаючої технології стретчингу. 2- й рік  

http://osvita.ua/legislation/law/2234/
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3. Забезпечення цілісного підходу до формування комунікативно-мовленнєвого розвитку, у 

контексті національно-патріотичного виховання, шляхом впровадження прийомів 

мнемотехніки.  3- й рік  

Пріоритетними напрямками методичної роботи були: підвищення методологічної, 

інформаційної, загальної культури педагогічних працівників; впровадження сучасних 

методик, інноваційних технологій; проведення моніторингу якості освіти дошкільників; 

надання практичної допомоги вихователям. Сплановані методичні заходи впродовж 

навчального року були спрямовані на реалізацію річних завдань, підвищення професійної 

майстерності, якості освітнього процесу.  

Успішній реалізації річних завдань сприяло створення умов щодо підвищення якості 

освітньої та розвивальної роботи з дошкільниками:  

- продовження збагачення безпечного екологічного, розвивального, комунікативного, 

здоров’язберігаючого середовища;  

- збагачення дидактичного матеріалу для освітньої роботи з дітьми щодо реалізації 

освітніх ліній, 

- впровадження проектної діяльності з метою створення умов для творчого 

саморозвитку та самореалізації вихованців, формування необхідних життєвих 

компетенцій;  

- впровадження в освітній процес прийомів мнемотехніки; комплексів ігрового 

стретчингу;  

- продовження збагачення освітнього процесу в групі дітей третього року життя іграми 

з технології Марії Монтессорі; 

-  розробка пам’яток, методичних порад з метою покращення освітнього процесу; 

Зміст і форми методичної роботи будувалися на діагностичній основі, диференціації 

освітнього рівня, досвіду, професійних запитів педагогів. 

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі 

форми методичної роботи: педагогічні ради, теоретико-практичний семінар, семінари - 

практикуми, консультації, колективні перегляди, круглі столи, ділові ігри, майстер класи, 

педагогічне читання, участь в конкурсах, анкетування педагогів та батьків в ході вивчення 

освітньої діяльності груп.  

Педагогічні ради які підводили підсумок проведеної роботи були спрямовані на 

обговорення позитивних та проблемних питань, проходили у формі круглого столу, 

дискусій, обміну досвідом, ділових ігор. 

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними кадрами включали 

консультування, взаємовідвідування занять, самоосвіту педагогів. Протягом 2017-2018 н.р. 

традиційною формою роботи було проведення з вихователями педагогічних днів - саме 

вони давали можливість своєчасно вирішувати повсякденні проблеми, завдання, реалізацію 

наказів та заходів що виникали у буденній роботі. Протягом року в їх тематику включались 

огляд публікацій, Інтернет сайтів, участь в конкурсах, виконання наказів, заходів, 

покращення рівня життєвої компетентності дошкільників, рекомендації після проведеного 

контролю.  

У 2017 - 2018 навчальному році педагогічний колектив розпочав поглиблену роботу з 

виховання початкових форм екологічної культури дітей, формування розуміння ними 

елементарних взаємозв‘язків у природі і вироблення початкових практичних навичок у 

взаємодії з природними об’єктами. Проведений проблемний семінар з педагогами було 

спрямовано на підвищення професійної майстерності педагогів та цілеспрямовану 

організацію роботу з дітьми з питань формування відповідального відношення до природи, 

виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у природі. На семінарі 

обговорювали питання важливості виховання у дітей і дорослих потреби у спілкуванні з 

природою, формування здатності та вмінь піклуватися про природні об'єкти та своє здоров'я; 

педагоги прийшли до висновку про великий діапазон роботи з даного напрямку та 

необхідність екологічного спрямування освітньої роботи з дітьми в наступному році.  
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Практичним психологом Бут І. С. проведено еколого-психологічний тренінг з метою 

сприяння формування суб’єктивного відношення вихователів до природи. Це допомогло 

вихователям під час створення умов щодо сприйняття дітьми світу природи за допомогою 

літературних творів, стимулювало у дітей допитливість та інтерес до пізнання природи 

шляхом екологічних асоціацій та сприяло формуванню у дітей екологічної емпатії. 

Освітній процес в закладі впродовж навчального року було спрямовано на навчання 

дітей вмінь спостерігати й відчувати красу природу та гармонію; на формування інтересу до 

об’єктів живої природи, бажання до пізнання природи. Ефективною була робота з проектної 

діяльності на тему: «Допоможемо пташкам взимку», вечір розваг «Дерева наші друзі», до 

Дня землі проведено екологічне свято: «Збережемо життя планеті Земля». Організовано і 

проведено екологічні акції: «Допоможемо пташкам взимку», «Зберемо насіння для птахів». 

Педагогічний колектив ДНЗ№196 підтримав Міський екологічний місячник «Краса землі 

моєї». В рамках якого разом з батьками вихованців проведено суботник щодо благоустрою 

території закладу, прикрашено ландшафт території дитячого садка, висаджені квіти, кущі 

калини, на городах висаджено лікарські та культурні рослини.  

Проведений тематичний контроль, який проходив згідно річного плану, в групах 

молодшого дошкільного віку, здійснювався згідно вимoг Бaзoвoгo кoмпoнeнтa освітньої лінії 

«Дитина у світі природи» та програми «Дитина в дошкільні роки». Аналіз перевірки показав, 

що 50% дітей згідно вікових особливостей обізнані з природним середовищем планети 

Земля, мають елементарні знання про рослинний та тваринний світ, 37% мають уявлення що 

на Землі є вода і вона знаходиться у річках, і озерах, розуміють функцію Сонця, розрізняють 

місяць та зірки на небі. 43% дітей молодшої групи на задовільному рівні орієнтуються у 

явищах природи, сприймають природу як естетичну цінність. В ознайомленні дошкільників з 

природою вихователі використовували різні методи: спостереження, бесіди, демонстрування 

картин, нескладні досліди, дидактичні ігри з природничого матеріалу, працю в природі, 

розповідь вихователя, бесіди, резервом є системна та планомірна робота пошуково- 

дослідницької діяльності, проведення занять з природи на майданчиках, з метою включення 

всіх аналізаторів та чуттєвого досвіду у дитини під час ознайомлення з природою, 

впровадження сучасних технологій та форм роботи з дітьми з екологічного виховання.  

Проведений моніторинг якості освіти старших дошкільників з освітньої лінії «Дитина у 

світі природи», на кінець навчального року засвідчив, що вихованці старшої групи на 

високому та достатньому рівні обізнані з правилами доцільного природокористування. 

Старші дошкільники обізнані про необхідність чистоти природного довкілля, розуміння 

заощадливого використання природних багатств, використання води, електричної та 

теплової енергії в побуті. Діти усвідомили, що природні об'єкти – живі організми, які 

потребують нашої допомоги та турботи; це упереджує жорстокість у взаємодії з ними; 

виховує відповідальність. Діти старшого дошкільного віку проявляли піклування про 

природу. Проте резервом залишається робота з екологічного виховання а саме формування 

пізнавального інтересу до природи, встановлення причино наслідкових зв’язків шляхом 

проведення пошуково-дослідницької діяльності, впровадження вихователями нових форм і 

методів в роботі з дітьми щодо ознайомлення дітей з природою.  

У 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив планує створити на території 

дошкільного закладу «Екологічну стежинку» з метою активізації пізнавальної діяльності 

дошкільників та системної роботи з екологічного виховання. Підвищити ефективність 

роботи з дітьми щодо екологічної сфери дошкільників допоможе впровадження нової 

сучасної програми «Дошкільнятам - освіту сталого розвитку» (автори Н. Гавриш О. 

Саприкіна, О. Пометун ), яка має сучасні підходи до освітнього процесу, оновлену структуру 

заняття, охоплює три сфери суспільного життя екологічну, економічну і соціальну, тож 

робота з екологічного виховання буде продовжуватися та розширюватися в наступному році.  

Одним із пріоритетних напрямків виховання дошкільнят, згідно Базового компоненту 

дошкільної освіти України є забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей, охорона 

та зміцнення їхнього здоров'я.  
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Другий рік педагогічний колектив продовжує роботу з збереження та зміцнення 

фізичного та психічного здоров’я дітей, в тому числі дітей з особливими потребами,  

формування мотивації здорового способу життя, підвищення оцінно - контрольної 

компетенції у дошкільників шляхом впровадження здоров’язберігаючої технології ігрового 

стретчингу. Для вирішення проблеми формування, збереження й зміцнення здоров'я дітей 

дошкільного віку здійснювалося профілактичне медичне обстеження дітей, впроваджувалися 

заходи щодо зміцнення здоров’я, заняття з формування основ здорового способу життя, 

впроваджувалися різні види фізкультурно - оздоровчої роботи.      

На виконання річного плану з педагогами закладу проведено семінар «Здорова дитина 

- міцна Україна», на якому визначено інтегрований підхід фізкультурно – оздоровчої роботи 

в закладі (лист МОН України від 02.09.2016р. №1/9-456 щодо «Організації фізкультурно – 

оздоровчої роботи в дошкільних закладах»). Обговорили необхідність змін в освітньому 

процесі підходів, форм роботи з дітьми, ефективність оздоровчих технологій, впровадження 

ранкових зустрічей, особливо для дітей які мають проблеми розвитку. Розглянули зміст 

роботи з формування оцінно - контрольної компетенції та її складових: когнітивної, 

емоційної, поведінкової. На семінарі вихователі познайомилися з оздоровчою технологію 

ігрового стретчингу, суджок терапією, на практиці з'ясували, що система вправ яка основана 

на грі позитивно впливає на статичне розтягнення хребта та м’язів тіла, запобігає 

порушенню постави, має оздоровчий вплив на весь організм дітей, допомагає активізувати 

його захисні сили, познайомилися та розпочали впровадження досвіду ДНЗ № 210 «Ігровий 

стретчинг» Цветкової Л.І. Крім того, стретчинг використовувався в повсякденній роботі для 

профілактики плоскостопості а гра позитивно сприяла на емоційний настрій дітей. З метою 

вдосконалення практичних вмінь було вирішено проведення практикум для вихователів з 

ігрового стретчингу, це дало змогу вихователям на практиці оволодіти вправами стретчингу 

та правильно впроваджувати їх  роботу з дітьми. На семінарі опрацьовано види оздоровчої 

роботи засобами музики та відмічено необхідність впровадження музично-оздоровчих 

хвилинок на занятті з музичного виховання. Дана робота позитивно вплинула на теоретичні 

та практичні підходи щодо організації фізкультурно-оздорочої роботи з вихованцями. 

Родзинками педагогічних знахідок з фізкультурно-оздоровчої роботи вихователів, як 

підведення підсумків стало: зібрання конспектів занять з технології ігрового стретчингу, 

систематизація матеріалів з оздоровчих технологій, підвищення мотивації у дітей з 

формування здорового способу життя, через роботу з казковими героями, залучення дітей до 

різних форм образотворчої діяльності, закріплення отриманих дій впродовж дня. 

Підтвердження тому стали колективні перегляди, які були організовані до педагогічної ради 

з формування культурно – гігієнічних навичок у дітей, здорового способу життя та ігрового 

стретчингу. Проведені консультації та висвітлені методичні поради з питань фізичного 

розвитку дошкільників на сайті ДНЗ в рубриці Джерело батьківських знань. 

Впродовж навчального року практичним психологом Бут І.С. проводилася кропітка  

робота з дітьми які мають освітні проблеми розвитку: вона впроваджувала ігри на розвиток 

психічних процесів; арт терапію, проводила ігри які сприяють розвитку емоційно-

особистісної та поведінкової сфер; підготувала відеоматеріали для дітей старшої групи з 

метою ознайомлення їх з поняттям «особлива дитина – яка вона?». Консультувала 

вихователів та батьків з питань психічного здоров’я та психічного розвитку 

Під час тематичного контролю в середній групі було встановлено, що вихователі 

створюють емоційно – позитивний настрій для дітей, формують оцінно-контрольну 

компетенцію дошкільників, навчають дітей складати певну думку про себе, формують 

розуміння, що вона - дитина – індивідуальність, порівнювати себе з іншими та співвідносити 

себе з своїми можливостями, адекватно реагувати на різні життєві ситуації тощо. 

Впроваджують ігровий стретчинг ні тільки на заняттях з фізичної культури, а й в 

повсякденному житті, під час загартування, ранкової гімнастики, гімнастки після сну, 

приділяється увага формуванню здорового способу життя. Проводяться валеологічні 

хвилинки, міні заняття з формування здорового способу життя. Приділяється увага 
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формуванню культурно - гігієнічних навичок дітей, безпеці життєдіяльності. 100% дітей 

середньої групи володіють культурно-гігієнічними навичками згідно вікових особливостей 

та вимог програми. Вихователі постійно працюють з питань реалізації освітньої лінії 

«Особистість дитини» тож діти обізнані з питань здорового способу життя, безпеки 

життєдіяльності. Вихователі розуміють сукупність завдань, змісту, методів і форм фізичного 

виховання, впроваджують їх  в освітній процес. Постійно підтримується емоційно-ціннісна 

сфера дитячої особистості. Резервом залишається урізноманітнення форм і методів роботи з 

дітьми та батьками щодо збереження фізичного та психічного здоров’я дошкільників 

шляхом впровадження оздоровчих технологій а саме пропагування  вправ з психогімнастики, 

дихання, крапкового масажу, стретчингу, кінезеологічних вправ, арттерапії та казкотерапії 

для дітей які мають проблеми розвитку. Недостатньо уваги приділялося щодо формування 

психічного здоров’я дитини, формування ціннісних орієнтацій;  внаслідок  колектив планує у 

новому навчальному році спрямувати роботу  на формування у дітей ціннісних орієнтацій, 

які є складовою психічного розвитку і позитивно будуть впливати на цілісний і гармонійний 

розвиток дошкільників, а саме розуміння значення таких понять та суджень як: сім’я, щастя, 

здоров’я дружба, співпереживання та інші. На основі становлення ціннісних орієнтацій у 

дитини урегулюється емоційна та поведінкова складова життєвої компетентності, це 

допоможе реалізовувати завдання Базового компоненту дошкільної освіти, вимоги програми, 

позитивно вплине на  розвиток мислення дитини, емоцій, навчить дитину регулювати власну 

поведінку що теж позитивно відобразиться на психічному здоров’ї дитини. 

Підводячи підсумок даної роботи, можна відзначити, що всі заходи які пройшли з 

педагогами відображалися в формах роботи з дітьми, вони позитивно вплинули на 

організацію освітнього процесу. Діти з задоволенням займаються фізичною культурою, їм 

подобаються вправи стретчингу, їх ігрові сюжети, у дітей підвищився емоційний фон під час 

виконання вправ ранкової гімнастики, фізкультури, гімнастики після сну, фізкультхвилинок, 

фізпауз. Вихователями закладу та практичним психологом Бут І.С, впродовж навчального 

року впроваджувалися здоров‘язберігаючі технології: арт-терапія, кольоротерапія (старші 

групи), ігри і вправи для дрібної моторики рук (всі групи), музикотерапія. Це позитивно 

вплинуло на покращення емоційного стану дитини, на зниження агресивності та 

тривожності. В групах молодшого віку впроваджувалася музично-рухливі ігри Железнових, 

А. Комлікової, яка підтримувала емоційно позитивний настрій дітей, поліпшувала процес 

проходження адаптації та позитивно впливала на ранкові зустрічі дітей, необхідно залучати 

всі групи до  впровадження музично-рухливих ігор в повсякденному житті.  

Третій рік педагогічний колектив поглиблено працював з проблеми 

національно-патріотичного виховання. За минулі роки були розглянуто: 

2015 - 2016 н.р. - впровадження системи роботи з патріотичного виховання по 

забезпеченню соціально – морального розвитку особистості та формування у дітей стійкого 

інтересу до найближчого соціального, природного і культурного оточення; 

2016 - 2017 н.р. - формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично 

налаштованої особистості засобами інтегрованої освітньої діяльності; 

2017 - 2018 н.р. - забезпечення цілісного підходу до формування комунікативно-

мовленнєвого розвитку, у контексті національно-патріотичного виховання, шляхом 

впровадження прийомів мнемотехніки.      

В минулому навчальному році робота була спрямована на забезпечення цілісного 

підходу до формування комунікативно-мовленнєвого розвитку, впровадження прийомів 

мнемотехніки. З метою підвищення професійної майстерності педагогів проведено семінар 

«Плекати патріотів», розглянуті питання щодо інтегрованої моделі патріотичного виховання 

в освітньому процесі та збалансування напрямків цілісного підходу з формування 

комунікативних навичок у дітей на основі розвитку мовлення, поєднання завдань з питань 

формування національно-патріотичного виховання та виховання інтелектуально розвиненої 

особистості. В ДНЗ створені умови для мовленнєвого розвитку дошкільників. В 

методичному кабінеті оформлені методичні рекомендації для педагогів щодо удосконалення 
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роботи з дітьми з освітньої лінії «Мовлення дитини», оформлена картотека статей, 

методичних посібників з теми. В групах створено мовленнєво-розвивальне середовище, 

збагачено іграми і вправами з звукової культури, зібрані ігри з активізації лексики, 

граматично правильного мовлення. В усіх групах освітній процес збагачено 

мнемотаблицями, мнемодоріжками, лексико-граматичними схемами. Для батьків вихованців 

оформлені методичні поради з мовленнєвої компетентності дошкільників. 

Результати контролю показали, що в закладі створено умови для реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання та реалізації «Програми розвиту і функціонування 

української мови в Запорізькій області на 2016 – 2020 роки». В групах створено осередки з 

національно-патріотичного виховання, зібрано дидактичний матеріал з українською 

символікою, народними оберегами, в дошкільних групах 1 раз на тиждень проводилися 

заняття з народознавства. Традиційними в закладі є проведення Дня незалежності, Дня рідної 

мови, Дня захисника вітчизни, Дня міста Запоріжжя, святкування народних свят: Миколая, 

Різдвяні свята, Свято Великодня, Шевченківські дні.      

Тематичний контроль в групах №1, №2 (перші молодші групи) показали, що 

патріотичне виховання починається з самих маленьких: це вивчення колискових, народних 

пісень, розвиток українського мовлення, знайомство з народно-прикладним мистецтвом, 

залучення дітей до народних свят та вшанування народних традицій. Вихователі залучають 

дітей до сенсорних ігор з різними кольорами, використовують мнемодріжки та мнемотаблиці 

з метою складання речень, навчають дітей переказувати українські казки, вчать потішки та 

народні пісеньки, вірші за допомогою кольорових ілюстрованих схем. В роботі з дітьми з 

питань комунікативно-мовленнєвого розвитку діти поднюють всі види діяльності, грають в 

народні ігри, вчаться поважати дорослих, засвоїли елементарний мовленнєвий етикет.  

 Проведена педагогічна рада на тему: «Комунікативно – мовленнєвий розвиток в 

контексті національно-патріотичного виховання» підвела підсумок роботи колективу щодо 

формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, патріотично налаштованої особистості 

шляхом комунікативно-мовленнєвого розвитку та впровадження прийомів мнемотехніки. 

Педагогічний колектив ухвалив про завершення роботи  над даною проблемою, проте 

питання з національно-патріотичного виховання будуть продовжуватися і у подальшому. В 

новому навчальному році педагогічний колектив вирішив стартувати разом із Новою 

українською школою, в основі реалізації якої: Концепція НУШ та нового ЗУ «Про освіту» 

від 05.09.2017 № 2145-VIII, спрямувавши роботу на впровадження в освітній процес з дітьми 

нових ігрових технологій, розширення діапазону дидактичних методів і прийомів через 

розвивальні ігри і вправи, логічні задачі, проблемні питання, що активізують у дітей 

мислення і уяву. 

 Психологічний супровід та сприяння психічному, особистісному та індивідуальному 

розвитку учасників навчально-виховного процесу здійснювався практичним психологом  

Бут І. С. Впродовж року проходила індивідуальна розвиваюча робота з дітьми з особливими 

освітніми потребами( за запитом учасників освітньо-виховного процесу та батьків), 

створювалися умови для повноцінного й гармонійного розвитку дітей; проводилася 

діагностика розвитку психічних процесів, функцій, характерних особливостей дітей та  

розвиваюча робота з тими, які відстають від вікових норм та мають труднощі у вихованні. 

 Ефективною роботою було застосування арт-терапевтичних технік для полегшення 

адаптаційного процесу новоприбулих дітей. Проведення в старшій групі занять за 

програмою ігрового тренінгу «Граю, уявляю, пам’ятаю» для формування ейдетичних 

навичок та розвитку образної пам’яті та творчого мислення. Проведення тренінгу – «Такий 

як я», метою якого було формування моральної компетентності, у дітей старшого 

дошкільного віку, до дітей з особливими потребами. Проведення майстер класу для дітей з 

особливими потребами – малювання на воді за технікою «Ебру». Впродовж року надавалися 

консультації для педагогів та батьків, оформлювалися довідникова інформація та пам’ятки. 

Діагностичне дослідження готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у школі 
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показало, що 52%(15 дітей) дітей мають високий рівень готовності до навчання, достатній 

рівень мають 31% (9 дітей), середній рівень властивий для 17% (5 дітей).  

 Комплексне вивчення рівня розвитку дітей старшої групи №4 засвідчило, що модель 

випускника, до якої ми прагнемо, значною мірою відображається у дитини старшого 

дошкільного віку на виході із закладу (більшість дошкільників характеризуються різним 

набором оцінок кожного показника): фізично та інтелектуально розвинені, психічно здорові, 

відповідальні, здатні вирішувати життєві проблеми та бути освіченою та культурною 

дитиною. Моніторинг якості дошкільної освіти за кваліметричним підходом до оцінки 

розвитку дитини свідчить, що з високим рівнем - 50%, достатнім рівнем - 44%, середнім 

рівнем - 6%, це свідчить про високий рівень розвитку наших вихованців. Проведено 

обстеження готовності дітей до школи практичним психологом Бут І.С. показало  діти 

старшої групи готові до навчання в школі.  
Фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному закладі реалізовувалася згідно листа 

МОН України від 02.09.2016 №1/9-456 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах» була одним з пріоритетних напрямків у 2017-2018 

навчальному році. Педагогічний колектив спрямував свою діяльність на створення умов для 

повноцінного фізичного розвитку дошкільників через всі напрямки а саме: взаємозв’язку 

методичної, медичної роботи у спільній взаємодії з батьками. Зміст і форми спільної роботи 

сприяли вирішенню завдань фізичного та психічного розвитку дітей. Проведена робота з 

дошкільниками була спрямована на своєчасне формування у малюків життєво важливих 

рухових умінь та навичок, розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня 

фізичної підготовки взагалі, на виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в 

ній, вироблення здорового способу життя. Заслуговують на увагу планомірне, системне 

проведення занять з фізичної культури (за сюжетом, в ігровій формі з інноваційними 

оздоровчими методиками) у поєднанні з валеологічним вихованням, використання сучасних 

підходів до фізкультурно-оздоровчої роботи. 

В ДНЗ постійно реалізуються заходи щодо зміцнення здоров’я дошкільників, 

зниження захворюваності. Педагогічним колективом створені умови щодо впровадження 

Програми розвитку освітньої системи міста Запоріжжя на 2017 - 2022 роки в частині 

Підпрограми 1 «Здорова дитина». З метою збереження та зміцнення здоров‘я дітей 

дошкільного віку, формування у них засад здорового способу життя в ДНЗ розроблено План 

заходів щодо забезпечення дотримання санітарно-епідеміологічних вимог до умов 

перебування дітей у ДНЗ та проведення оздоровчих заходів у закладі на 2018 рік внаслідок 

реалізації заходів вдосконалювався механізм медичного обслуговування вихованців, 

проводилися моніторингові дослідження стану здоров’я, харчування, диспансеризація, 

профщеплення.  

Медико-оздоровча робота у дошкільному навчальному закладі упродовж 

навчального року організовувалася у відповідності з нормативно-правовими актами 

органів охорони здоров’я, освіти та науки, згідно розроблених заходів оздоровчої 

спрямованості. Медичне обслуговування здійснювалося лікарем 3-ої дитячої поліклініки 

Кравченко І. А. та сестрою медичною старшою дошкільного навчального закладу Бутенко  

В. А. 

Медичною службою постійно впроваджувалася система профілактичних заходів: 

комплекс препаратів для укріплення імунної системи в період епідемії грипу та простудних 

захворювань, повітряні ванни, крапковий масаж, лікувальна фізкультура, дихальна 

гімнастика, активні прогулянки на свіжому повітрі. Здійснювався медико-педагогічний 

контроль за фізичним розвитком дітей, проводилось відстеження за відповідністю 

використання меблів згідно антропометричних даних вихованців, контроль за вадами зору, 

рухового режиму, за станом роботи щодо ранкового прийому дітей, виконання санітарно-

гігієнічних норм в групах. Впродовж року проводився моніторинг стану здоров’я, 

захворюваності, харчування дітей. 
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Впродовж навчальних років медико-профілактична робота була спрямована на виконання 

наказу № 595 Міністерства охорони здоров’я України «Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні», згідно з яким профщеплення проводилися медичною 

службою згідно річного та місячного плану. За результатами проведеної 

туберкулінодіагностики діти направлялися на консультацію до фтизіатра. В порівнянні з 

2015-2018н.р. відмічено зменшення кількості дітей, які стоять на обліку в тубдиспансері на 

5,0%,(додаток, таблиця №2). 

На постійному контролі були діти, які стояли на диспансерному обліку. Вони 

своєчасно направлялися до консультпунктів при спеціалізованих дитячих закладах району: 

ДНЗ  № 39    -  1 дитина   (порушення зору); 

ДНЗ  № 244  - 2 дитини   (порушення звуковимови); 

ДНЗ  № 226  - 4 дитини   (дефекти опорно-рухового апарату); 

За показниками влаштовано: в ДНЗ № 244 - дві дитини. 

Аналіз захворюваності дошкільників за останні роки дає підставу стверджувати, що 

впровадження оздоровчих заходів в освітньо-виховному процесі сприяло досягненню 

позитивних результатів. У 2017-2018 н.р. спостерігалося зменшення простудних 

захворювань на 1%, інфекційних хвороб на 0,8%, внаслідок зменшення всього 

захворюваності на 1,7 %. (додаток, таблиця №4).  

За даними поглибленого медичного огляду дітей у 2017- 2018 н. році відмічено, що в 

порівнянні з попередніми роками зменшилися хвороби: серцево-судинної системи на 7,3%, 

захворювання опорно-рухового апарату на 29,8%, ЦНС  на 4%, в порівняні з минулими 

роками зменшилися хвороби ЛОР на 1,8%. Вади зору на 1,9%, ендокринної патології на 

7,9%, інші захворювання на 0,6% (таблиця №5). 

За результатами поглибленого медичного огляду діти направлялися до вузьких 

спеціалістів для подальшого обстеження та підтвердження виявлених діагнозів. Діти були 

поставлені на диспансерний облік, що дало змогу своєчасно провести профілактичне та 

консервативне лікування дітей. Дана робота позитивно впливала на стан здоров’я дітей, 

відвідування дошкільного закладу. 

Аналіз розподілу дітей за фізичними групами та групами здоров’я свідчить, про  

зменшення І- ої групи здоров’я на 7,5 %, збільшення кількості дітей ІІ – ої групи здоров’я на 

9,1 %, ІІІ - я група здоров’я зменшилася на 1,6%. 

Аналіз розподілу дітей за фізичними групами та групами здоров’я свідчить що на 

27,4% зменшилась кількість дітей основної групи з фізичної культури, збільшилася 

підготовча група на 31,4%, спеціальна група зменшилася на 4,0%. 

Дані результати вихователі приймали до уваги під час організації освітнього процесу, 

враховуючи індивідуальні особливості та стан здоров’я кожної дитини (додаток, таблиця 

№6, №7).  

Постійно та системно проводились антропометричні вимірювання дітей, відповідні 

дані враховувалися під час маркування меблів, розсаджування дітей за столами, регулювання 

розумового та фізичного навантаження на дітей, дані доведені до відома батьків. 

За попередні роки медичним та педагогічним персоналом покладено багато зусиль на 

вирішення проблем збереження та зміцнення здоров’я. Проте, дана проблема залишається 

невирішеною. Колектив дошкільного закладу постійно працює в пошуку нових форм роботи 

з метою зниження захворюваності дітей, формування у дітей здорового способу життя, 

фізичного розвитку, залучення батьків та дитячої поліклініки до сумісної діяльності. 

У контексті формування гармонійно розвиненої особистості постало питання щодо 

створення умов для збереження здоров’я дітей, їх всебічного розвитку і навчання. Одним із 

основних факторів впливу на здоров’я дітей було забезпечення їх повноцінним і 

раціональним харчуванням. 

Організація харчування дошкільників здійснювалася згідно Постанови КМ України 

№1591 від 22.01.04р.«Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у 
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дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2013р. 

№202/165, відповідно чинних санітарних норм та правил. Дошкільники отримували 3-х 

разове харчування. Складалася меню-розкладка з урахуванням єдиного примірного меню, 

затвердженого Держпродспоживслужбою Запорізької області та територіальним відділом 

освіти Шевченківського району.  

З метою здійснення громадського контролю за організацією повноцінного 

збалансованого харчування вихованців, роботою харчоблоку, організацією постачання 

продуктів до навчального закладу в ДНЗ створена та працює Комісія громадського контролю 

за якістю харчування, до складу якої увійшли представники адміністрації закладу, 

профспілкового комітету та батьківських комітетів груп. Робота Комісії полягає в тому, щоб 

виявляти недоліки у діяльності працівників харчоблоку і активно допомагати їх усуненню, 

вносити пропозиції на розгляд адміністрації ДНЗ та вимагати усунення вказаних недоліків. 

Комісія громадського контролю звітує про свою роботу на засіданнях Ради ДНЗ (згідно 

затвердженого плану Ради ДНЗ). 

Результати перевірок стану харчування розглядалися на виробничих нарадах, 

батьківських зборах. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму дня кожної 

вікової групи. Сестрою медичною старшою проводився моніторинг виконання норм, 

вартості та раціональності харчування у порівнянні з показниками попереднього місяця, 

кварталу, року. (додаток, таблиця №8, №9, №10). На літній період вартість харчування 

підвищилась на 10% за рахунок додаткового введення до раціону меню овочів, фруктів та 

соків. 

В навчальному році колектив докладав чимало зусиль щодо вирішення проблеми з 

формування здорової особистості. Системна та послідовна робота вихователів як на заняттях, 

так і під час організації рухового режиму впливала на психічний та фізичний стан дітей, 

розвивала і зміцнювала опорно-руховий апарат, сприяла розвитку рухових якостей: 

швидкості, спритності, гнучкості, витривалості, укріплювала основні групи м’язів. Фізичний 

розвиток дітей свідчить про достатній рівень оволодіння основними рухами.  

З метою покращення якості освіти впродовж року впроваджувалися досвіди роботи 

педагогів закладу: «Розвиток творчих здібностей засобами музично-театрального мистецтва» 

музичного керівника Овчатової І. Л., впровадження досвіду роботи практичного психолога 

Нестеренко О.М. ДНЗ № 280 Запорізької міської ради Запорізької області на тему: 

«Формування морально-духовних цінностей у дітей у взаємодії ДНЗ з родинами», авторський 

досвід ДНЗ №10 «Ромашка» Енергодарської міської ради на тему: «Зміцнення та збереження 

здоров’я дітей дошкільного віку засобами арт-терапії та інших оздоровчих технологій в 

умовах сенсорно-пізнавального простору». Впровадження досвіду ДНЗ№210 «Ігровий 

стретчинг», а саме практичний матеріал, допомагав реалізовувати річні завдання, сприяв 

якісній організацій роботи з вихованцями щодо ігрового стретчингу, успішній фізичній 

підготовці їх до школи. 

Пріоритетним напрямом діяльності дошкільного навчального закладу є спрямування 

освітнього процесу на реалізацію Базового компоненту дошкільної освіти, вимог програми. 

Згідно листа МОН України від 06.11.2015 №1/9-535 «Щодо визначення рівня розвитку 

дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі», два рази на рік 

проводилося оцінювання якості дошкільної освіти вихованців старшої групи.  

Моніторинг якості дошкільної освіти свідчить про позитивну динаміку рівня 

розвитку за освітніми лінями та їх практичне застосування (таблиця №10,11). 

Освітня лінія «Мовлення дитини»: свідчить про достатній рівень розвитку 

мовленнєвої та комунікативної компетенції, дошкільники застосовують мовні та немовні 

засоби з метою комунікації, орієнтуються в ситуаціях спілкування, володіють мовленнєвою 

культурою. Діти вступають в розмову, оперують узагальнюючими словами, вживають різні 

частини мови, етикетну українську лексику, володіють лексичною, граматичної 

компетенцією. Рівень розвитку мовленнєвої та комунікативної компетенції під час бесіди 

засвідчив сформованість усіх видів мовленнєвої компетенції. 
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Освітня лінія «Дитина у світі культури»: на кінець навчального року покращилися 

знання з літератури, культури та образотворчої діяльності. Рівень художньо-практичної 

компетенції теж задовільний: вихованці естетично сприймають мистецький твір, володіють 

технічними прийомами роботи з кольоровими олівцями, творчо застосовують можливості 

лінії, кольору, композиції. 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»: на достатньому рівні і в 

повній мірі сформована математична компетенція у дошкільників: володіють термінами, 

операціями, розуміють відношення між числами і цифрами, знають склад числа з одиниць і 

двох менших, згідно вікових особливостей. Старші дошкільники уміють розв’язувати задачі та 

приклади на додавання і віднімання в межах 10-20. Рівень сенсорно-пізнавальних знань, 

логіко-математичних уявлень дітей відповідає вимогам Базового компоненту дошкільної 

освіти в України. 

Освітня лінія «Гра дитини»: діти дошкільного віку надають перевагу рухливим, 

конструкторським  та сюжетно-рольовим іграм. Можна відмітити високий рівень активності у 

використанні настільно-друкованих дидактичних ігор. Серед сюжетно-рольових ігор надають 

перевагу іграм: «Перукарня», «Лікарня», «Сім’я», «Водії», «Супермаркет», «Дитячий садок». 

За результатами спостереження старші дошкільники проявляють пізнавальну активність під 

час гри в широкому соціальному контексті. 

Освітня лінія «Особистість дитини»:на високому та достатньому рівні діти обізнані з 

будовою свого тіла, гігієнічними навичками та його доглядом. 100% дошкільників володіють 

основними рухами: ходьбою, бігом, стрибками у висоту та довжину, лазінням, метанням. 

Знають та свідомо дотримуються правил у рухливих та спортивних іграх. Старші дошкільники 

свідомо реагують на елементарні потреби організму, витримують відповідно віку фізичне 

навантаження. На кінець навчального року мають стабільні знання з безпеки життєдіяльності, 

диференціюють поняття «безпечне» і «небезпечне», усвідомлюють важливість безпеки, 

орієнтуються в основних показниках власного здоров’я, усвідомлюють роль фізичних вправ у 

розвитку та зміцненні організму. 

Освітня лінія «Дитина в соціумі: на кінець навчального року старші дошкільники 

мають високий і достатній рівень знань з родинно-побутової компетенції: 100% старших 

дошкільників називають членів родини, їхні імена, по батькові, прізвища, вік, місце 

проживання, рід занять. Діти можуть розповісти про свою сім'ю, родину, вміють коректно 

звернутися за допомогою. Соціально-комунікативна компетенція старших дошкільників теж 

на достатньому рівні: діти обізнані з різними соціальними ролями людей, з елементарними 

морально-етичними нормами міжособистісних стосунків, здатні взаємодіяти з людьми, уміють 

підтримувати доброзичливі, дружні стосунки. 

Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі»: рівень навченості дошкільників на 

кінець року показав задовільний рівень. На високому та достатньому рівні володіють 

знаннями з природи старші дошкільники: мають елементарні уявлення про природне 

середовище планети Земля та Всесвіт, про взаємодію повітря та води, рослини та тварини, 

людей. Діти встановлюють причинно-наслідкові зв’язки між живою та неживою природою. . 

Володіють елементарними правилами поведінки в природі. Проте потребує удосконалення 

знань про необхідність дотримання людиною природокористування, чистоти природного 

довкілля, заощадливого використання природних багатств, використання води, електричної та 

теплової енергії в побуті.  

Аналізуючи діагностичні показники рівня розвитку дітей І- их молодших груп (3-й рік 

життя) з’ясовано, що діти мають достатній рівень знань згідно вимог програми «Оберіг». 93% 

дітей володіють сенсорними знаннями, згідно вимог програми, групують предмети за 

кольорами, формою, величиною, підбирають предмети за вказівками дорослого, визначають 

сенсорні еталони, володіють культурно-гігієнічними навичками. Діти володіють 

елементарними комунікативними навичками та мовленнєвими вміннями, звертаються з 

проханням до вихователя, виконують доручення, дорослого. Діти на задовільному рівні 

володіють культурно-гігієнічними навичками.  
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Результативність освітнього процесу відстежувалася за допомогою щорічного 

моніторингу, який давав змогу своєчасно виявити резерви в освітній роботі з окремих розділів 

програми та спрямувати їх на подолання труднощів. Отримані дані давали змогу здійснювати 

індивідуально-диференційований підхід та забезпечити всебічний повноцінний розвиток 

кожного малюка. Освітня модель базувалася на засадах партнерства та взаємодії педагога з 

дітьми, основною формою освітньої роботи для реалізації освітніх ліній були інтегровані 

заняття. 

Ефективним в роботі з дошкільниками були впровадження інноваційних технологій. 

Авторська технологія психолого-педагогічного проектування (автор Т. О. Піроженко) мала 

позитивний вплив на підвищення рівня знань дітей з пізнавальної, літературної, художньо-

естетичної діяльності. У дітей покращилися знання про рідний край, рідне місто, знання з 

основ безпеки життєдіяльності. Робота з технологією автора К. Л. Крутій «Використання 

схем-моделей у лексико-граматичній та мовленнєвій роботі» сприяла засвоєнню мовленнєвих 

вмінь, засвоєння граматичних форм. Впровадження технології Л. О. Шульги «Розвиток 

творчих здібностей на заняттях з образотворчого мистецтва» сприяло розкриттю художніх та 

креативних здібностей дітей, починаючи з молодшого дошкільного віку. Технологій 

швидкого запам’ятовування прийоми мнемотехніки, методика Г.Чепурного. Оздоровчих 

технологій: ігровий сретчинг, хатха йога, суджок терапія, ігри для розвитку дрібної моторики 

руки, музичні оздоровчі хвилинки. В наступному році плануємо розпочати роботу з 

впровадження ейдетики, як технології яка зорієнтована на розвиток образної пам’яті, навичок 

концентрації уваги, здатності до уяви.  

Однією з масових форм методичної роботи в закладі була організація виставок, як 

тимчасових, так і постійно діючих. Це виставки дитячої творчості, спільних робіт дітей з 

батьками, виставки поробок, виставка іграшок-саморобок з покидькового матеріалу; 

спеціальні виставки за тематикою та згідно сезонів.  

Впродовж навчального року вихованці та педагоги закладу активно приймали участь 

у міських, районних конкурсах. У 2017-2018 н. р. участь вихованців у міському екологічному 

проекті «Екологічний вектор», відмічено грамотою за ІІ місце у районному турі. Вихованці 

старшої групи учасники районного конкурсу «Талановиті діти Шевченківського району». 

Нагороджені дипломами територіального відділу освіти вихованці старшої групи за участь у 

районному турі Міжрегіонального конкурсу ораторського мистецтва «Заговори, щоб я тебе 

побачив». Педагогічний колектив на чолі музичного керівника Овчатової І. Л. приймав 

участь у районному конкурсі на кращий музичний сценарій, відмічені грамотою 

територіального відділу освіти за ІІ місце. Вихователь старшої групи Будовська М. В. і  

музичний керівник Овчатова І. Л. приймали участь у районному турі методичних здобутків 

«Україна – рідний край». Педагогічні розробки вихователів Будовської М.В, Каряки С.М. 

представлені до участі у Міському проекті екологічного вектору з проектної діяльності. 

Досвід вихователя Каряки С.М. «Збережемо планету нашим дітям» представлено на УІІІ - ій 

Міській педагогічній виставці педагогічних технологій. 

Впродовж року педагоги закладу підвищували професійну майстерність шляхом 

відвідування районних методичних об’єднань, семінарів, тренінгів, заходів організованих 

ІАМЦ, ЗОІППО, іншими освітніми установами, отримували сертифікати впроваджували 

отриманні знання в освітньому процесі. 

Протягом року в закладі проведено: Тиждень знань безпеки життєдіяльності, 

Шевченківські Дні, свято Святого Миколая, Великдень, День незалежності. Крім 

традиційних тематичних тижнів впроваджувалися творчі проекти «Допоможемо пташкам 

взимку, художньо-тематичні виставки, конкурси, Дні відчинених дверей. 

Впродовж навчального року продовжувалася робота щодо перспективності та 

наступності між дошкільною й початковою ланками ЗОШ№4. Адміністраціями школи та 

дошкільного закладу було укладено угоду про сумісну діяльність, розроблено заходи щодо 

спільної роботи ДНЗ та школи. Скоординовано діяльність усіх підрозділів освітньої системи 

щодо створення єдиного освітнього простору для дитини на етапі її переходу від дошкільної 
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до початкової ланки. Результативною була спільна взаємодія педагогічних та дитячих 

колективів дитячого садка і школи ЗОШ №4. Вихователі відвідували заняття в школі, 

приймали участь у психолого-педагогічних консиліумах. Організовано спільні виставки 

малюнків дітей старшої групи та першокласників, дітей перших класів запрошували на 

Свято рідної мови. В січні проведено спільні батьківські збори «Готуємось до школи», 

традиційним є проведення Дня відчинених дверей, під час якого проходять зустрічі та 

знайомство батьків старших груп із вчителями початкових класів шкіл району: ЗЗОШ № 12, 

ЗЗОШ № 18, ЗЗОШ № 4, ЗЗОШ № 68. Це допомагає батькам познайомитися з умовами 

шкільного життя для першокласників, вимогами, програмами школи та визначитися з її 

обранням.  

Підвищенню професійного рівня педагогів сприяла курсова перепідготовка та 

атестація педагогічних кадрів, яка здійснюється згідно графіку територіального відділу 

освіти. Впродовж 2018 р. сплановано курсову перепідготовку три педагоги, при КЗ 

«ЗОІППО» ЗО. У 2018 р., згідно плану чергової атестації педагогів було атестовано одного 

педагога при територіальному відділі освіти(підтвердження тарифного розряду), заяв на 

позачергову атестацію не поступало. 

Простежується постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх 

майстерності, розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності навчально-виховного 

процесу. В цілому управлінська діяльність ДНЗ була направлена на загальне керівництво 

усіма підрозділами закладу. Стиль керівництва базований на гуманному ставленні до всіх 

учасників навчально-виховного процесу, та дієвий контроль, сприяли успішній діяльності 

колективу в рішенні завдань дошкільного закладу. 

Проте в організації освітньо - виховного процесу в 2017-2018 навчальному році 

залишаються актуальними питання: 

- забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітям з особливими 

потребами шляхом максимального охоплення цих дітей дошкільною освітою та надання їм 

якісних освітніх послуг, а також надання фахової психолого-медико-педагогічої допомоги їх 

родинам; 

- створення умов для психолого-педагогічної адаптації дитини до шкільного освітнього 

середовища та мотивації до навчання; 

- створення екологічної стежинки; 

- створення розвивального безпечного середовища;  

- впровадження сучасних форм і методів в роботі з дітьми; 

- розширення діапазону дидактичних методів і розвивальних ігор,логічних завдань, ігрових 

технологій;  

З метою виконання чинного законодавства з охорони праці і безпеки 

життєдіяльності, формування, збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного і 

соціального здоров’я та згідно річного плану в поточному році в дошкільному навчальному 

закладі створювалися необхідні умови для реалізації заходів, комплексних програм з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності. Діяльність працівників дошкільного закладу 

регламентувалася їх посадовими інструкціями, інструкціями з охорони праці відповідно до 

посад. З метою збереження життя і здоров'я дітей та працівників відповідальними особами 

планово проводилися різні види інструктажів. У 2017 - 2018 н.р. випадків виробничого 

травмування вихованців та працівників не зареєстровано. В полі зору адміністрації 

знаходилися питання про дотримання працівниками безпечних умов виховання і розвитку 

вихованців в дошкільному закладі. Робота педагогічного колективу та всіх працівників ДНЗ 

щодо профілактики дитячого травматизму спрямована на реалізацію завдань програми 

дошкільної освіти, зокрема на формування у дошкільників активної позиції, елементарної 

життєвої компетентності. Впродовж навчального року робота з працівниками, вихованцями 

та батьками була спрямована на профілактику дитячого травматизму, безпечної поведінки, 

забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму, профілактику захворюваності, 

збереження життя і здоров’я дітей, охорону праці. В наявності всі журнали реєстрації 
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інструктажів з питань охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної 

безпеки. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на виробничих 

нарадах та батьківських зборах. З дошкільниками проведено ряд заходів з безпеки 

життєдіяльності та цивільного захисту, а саме: Тиждень безпеки,  День цивільного захисту, 

Місячники безпеки, протягом яких була проведена робота з дітьми на тему: «Служба 101», 

«Один вдома», «Школа екстремальних умов», «Пригоди Світлофорчика». Ефективними в 

освітньо-виховній роботі з дітьми були: бесіди, вікторини, розваги, виставки дитячих 

малюнків, цільові прогулянки, читання художніх творів відповідної тематики, аналіз 

небезпечних ситуацій, моделювання правильної поведінки, тощо. Проведення даної роботи з 

питань безпеки життєдіяльності у комплексі сформувала у маленьких громадян уміння 

бачити небезпеку, свідомо підходити до питання особистої безпеки, правильно діяти у 

небезпечних ситуаціях, набувати стереотипу поведінки в природі та суспільстві. 
Аналізуючи роботу з охорони праці та техніки безпеки впродовж років відмічаємо, що 

побутовий травматизм вихованців має місце в роботі закладу, тому робота з батьками буде 

продовжена в наступному році з метою створення безпечних умов вдома, на ігрових і 

спортивних майданчиках, під час перебування на вулиці.  

Впродовж навчального року здійснювалася цілеспрямована робота щодо соціального 

захисту родин. Дошкільний навчальний заклад керувався в роботі нормативно-правовими 

документами з питань соціального захисту дітей. Кожного кварталу оновлювалася база даних 

дітей пільгового контингенту, інформація доводилася до територіального відділу освіти. У 

навчальному році зареєстровано 10 родин, які мають статус багатодітної сім’ї, 1 родина 

переселенців з Луганської області, 6 родин, батьки яких є учасниками АТО, 3 родини, які мають 

статус малозабезпечені, дітей – інвалідів немає. Робота з пільговою категорією дітей своєчасно 

та у повній мірі обговорювалася під час виробничих нарад, батьківських зборів, на 

засіданнях батьківського комітету. Аналіз родин давав можливість цілісно бачити і 

поступово вирішувати проблеми пільгових категорій. Впродовж навчального року 

дошкільний заклад забезпечував реалізацію листа Міністерства освіти і науки України від 

04.10.2007р. №1/9/583 «Про системну роботу з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні 

заклади». Проводилась робота щодо охоплення дітей дошкільною освітою. З цією метою з 

батьками дітей мікрорайону проведено наступні форми роботи: 

 створено банк даних про сім’ї неорганізованих дітей; 

 створено електронний реєстр майбутніх вихованців дошкільного закладу, ведеться 

інформаційно-консультативна робота з їх батьками, корекційна робота щодо списків 

дітей, які стоять в черзі до ДНЗ, постійно узгоджується з ТВО Шевченківського району; 

 родини запрошуються до відвідування Дня відчинених дверей, свят, Дня захисту дітей, 

спортивних розваг, Днів здоров’я 

З метою соціального захисту працівників в ДНЗ забезпечено систему відповідної 

роботи. Між адміністрацією та профспілковим комітетом ДНЗ щороку укладається 

колективний договір, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, 

виробничих і трудових відносин.  

Управлінська діяльність: інформаційно-методичне забезпечення з проблем 

організації освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі здійснювалось у тісній 

взаємодії з Департаментом освіти м. Запоріжжя, територіальним відділом освіти 

Шевченківського району , ІАМЦ, кафедрою дошкільної освіти ЗОІППО.  

Впродовж навчального року вивчався рівень якості освітньої роботи через різні види 

контролю, а саме: комплексного, тематичного, оглядово-оперативного, персонального та 

вибіркового. Основними напрямами контрольно-аналітичної діяльності були: 

- адаптація дітей раннього віку до умов ДНЗ; 

- фізкультурно-оздоровча работа; 

- екологічне вихованння; 

- реалізація Базового компоненту дошкільної освіти; 

- формування культурно-гігієнічних навичок; 
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 - підготовка дітей до школи; 

- національно-патріотичне виховання дошкільників; 

Система внутрішнього контролю відповідала нормативним вимогам, актуальним 

проблемам, визначалася річним планом роботи, своєчасно коректувалася.  

Інформація тематичного, комплексного вивчення узагальнювалася в довідках, наказах 

та доведена до працівників ДНЗ. Результати контрольно-аналітичної діяльності 

обговорювалися на педагогічних та виробничих радах, Раді ДНЗ, враховувалися при 

подальшому плануванні річних завдань. 

Організація управлінської діяльності ДНЗ базувалася, враховуючи результати 

методичної, господарчої роботи та результати контролю. 

В ДНЗ була створена інформаційна база, що сприяла рішенням управлінської 

діяльності, методичної служби. Це допомогло своєчасній корекції щодо прийняття вірних 

рішень. 

Щорічне звітування керівника закладу здійснювалося на підставі наказу МОН 

України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». Звіт керівника «Про результати 

роботи за 2017-2018 н.р.» доведено до відома працівників та батьків на загальних зборах від 

07.06.2018. Особлива увага зверталася на створення у навчальному закладі належних умов 

для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти на розвитку матеріально-

технічного забезпечення ДНЗ та виконання педагогічних завдань. Педагогічний колектив та 

батьківська громада оцінила діяльність завідувача закладу за 2017-2018 н.р. як задовільну. 

Взаємодія дошкільного навчального закладу з сім'єю ґрунтується на засадах 

партнерських відносин і реалізується згідно річного плану роботи. З метою заохочення 

батьків до спільної роботи ДНЗ і сім’ї були сплановані традиційні і нетрадиційні форми 

роботи з батьками:  

-  звіт завідувача перед громадою; 

-  анкетування батьків; 

-  групові та загальні збори (ділові ігри, дискусії); 

-  дні відчинених дверей; 

-  консультації; 

-  робота батьківського комітету; 

-  інформаційні куточки, папки-пересувки; 

-  спільні свята та розваги. 

Зважаючи на сучасні тенденції в суспільстві, пов’язані з підвищенням престижу сім'ї 

та ролі сімейного виховання, робота закладу спрямована на активне залучення батьківського 

загалу до освітнього процесу з метою створення для кожної дитини єдиного виховного 

середовища. На батьківських зборах проходило знайомство батьків із законодавчими 

документами, формами і методами роботи з дошкільниками. Батьки приймали участь у 

святах, спортивних розвагах, конкурсах, про те відмічено низький рівень відвідування 

батьківських зборів, участь батьків у освітньому процесі.  

Резервом в подальшій роботі з батьківською громадськістю залишається: 

- продовження підтримання іміджу ДНЗ серед батьківської громадськості; 

- продовження роботи з підвищення психолого-педагогічної культури батьків з питань 

гармонійного розвитку дитини, формування усвідомленого відповідального ставлення до 

своїх батьківських функцій; 

- з метою формування позитивної мотивації до шкільного навчання, розвитку у старших 

дошкільників морально-етичних якостей, залучати батьків старшої групи до спільної роботи 

щодо формування ціннісних орієнтації у дітей. 

Впродовж навчального року активним помічником в організації роботи закладу був 

батьківський комітет, який піклувався про формування позитивного іміджу закладу в районі, 
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дбав про організацію свят та розваг, сприяв збагаченню розвивального середовища та 

функціонуванню закладу. 

З метою ведення єдиної бази даних батьків, вихованців, груп дошкільного навчального 

закладу впродовж навчального року реалізовувалася програма «КУРС: Дошкілля», яка 

регулювала єдину базу даних дитячого закладу, здійснювала облік дітей дошкільного віку, 

враховувала всі відомості про педагогічний склад, вихованців, їх батьків або опікунів. Завдяки 

єдиній електронній базі покращилася ефективність роботи закладу, створювалися комфортні 

умови для плідної роботи персоналу. На допомогу батькам в дошкільному навчальному закладі 

здійснюється реєстрація на сайті електронної черги майбутніх вихованців ДНЗ. Подача в 

електронному вигляді заяви забезпечує попередню реєстрацію дитини в електронній черзі з 

визначенням дати постановки на облік, яка є основою формування черговості.  

Впродовж навчального року педагогічний колектив своєчасно реалізовував на 

практиці з педагогами, вихованцями та батьками районні програми та заходи.  

 

Розділ 2.  
Відповідно до нового Закону України «Про освіту», листа МОН України від 

13.06.2018 №1/9-396 «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 

2018/2019 навчальному році», Концепції нової української школи, нормативно-правових 

актів МОН України, Програми розвитку освітньої системи міста Запоріжжя на 2017 - 2022 

роки, виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи за 2017-2018 н.р., враховуючи 

досягнення і перспективи розвитку закладу педагогічний колектив ставить перед собою 

наступні завдання на 2018 - 2019 н.р.: 

 

1. Модернізація структури змісту та організація освітнього процесу на засадах 

компетентнісного підходу, через розширення діапазону дидактичних методів і 

прийомів розвивальними іграми і вправами, логічними задачами, проблемними 

питаннями, ігровими технологіями, що активізують у дітей мислення і уяви. 1-й рік 

 

2. Створення умов щодо формування природодоцільної, екологічної поведінки, 

емоційно-ціннісного розвитку дошкільників шляхом впровадження пошуково-

дослідницької діяльності з використанням програми «Дошкільнятам – освіту сталого 

розвитку». 2-й рік 

 

3. Вдосконалення роботи з збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я 

дошкільників, у тому числі і дітей з особливими потребами, шляхом збагачення 

цілеспрямованої роботи педагогів та батьків щодо формування ціннісних орієнтацій 

дошкільників. 3-й рік 


