
Річний звіт 

про діяльність закладу дошкільної освіти в 2018-2019 н.р. 

перед педагогічними колективом та громадськістю 

 

У дошкільному закладі протягом 2018 – 2019 навчального року 

функціонували 2 групи: різновікова група для дітей середнього та старшого 

віку «Долоньки» (вихователі – Заітченко Є.О., Денісова А.Ю.) група для дітей 

молодшого дошкільного віку – «Краплинка» (вихователі –Лєсних Г.В.) 

 
Аналіз умов 
За штатним розписом у дошкільному закладі працювало 13 осіб, з них 5 

педагогів, 1  старша медична сестра, та 7 осіб обслуговуючого персоналу. 

У складі педагогічного колективу: завідувач (1,0 ст.), 3 вихователі (3,1 

ст.), 1 музичний керівник (0,5 ст.), старша медична сестра(0,5ст.) 

За 2018– 2019  навчальний рік закінчила навчання та отримала вищу 

педагогічну освіту та ступінь бакалавра Лєсних Г.В.(вихователь). 

За рівнем освіти педагоги мають: 

2 - вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого навчального 

закладу ІІІ – ІV рівня акредитації; 

1 – неповну вищу відповідну педагогічну освіту в обсязі вищого 

навчального закладу І – ІІІ рівня акредитації. 

За стажем педагогічної діяльності: 

2 - до 1 року; 

1 – до 8 років; 

2 – більше 25 років. 

 
За віком: 

2  – 20 – 35 років 

1 – 35 – 45 років 

2       -  пенсіонерів.  

стаж до 1 - го року

стаж  8 років

стаж більше 25 років



Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності 

навчально – виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяє активна участь 

педагогів дошкільного закладу в методичній роботі району. 

Всі вихователі систематично відвідували методичні об’єднання, що 

відбувалися у дошкільних закладах району. 

Педагоги закладу постійно вивчають і впроваджують кращі здобутки 

спадщини С. Ф. Русової, В. О. Сухомлинського. 

Вихователем Заітченко Є.О. було запропоновано та впроваджено проект 

«Родина і дошкільний заклад: два духовні центри в системі національно- 

патріотичного виховання дитини». В даному проекті брали участь діти 

середньої та старшої групи, вихователі та батьки. Було проведено такі форми 

організації освітнього процесу: заняття, бесіди, розваги, ігрова та 

театралізована діяльність,індивідуальна робота, робота з батьками та творча 

майстерня. 

Педагоги  ведуть  постійно пошукову роботу з метою підвищення якості 

навчально-виховного процесу.  В своїй  роботі користуються  новими 

технологіями, які вивчають  із   різних  методичних видань. Це дає змогу  йти в 

ногу з вимогами часу стосовно оновлення освіти.    Виписуються такі фахові 

журнали: ж. «Дошкільне виховання», ж. «Палітра педагога», ж. «Джміль», ж. 

«Практика управління дошкільним закладом», ж. «Методична скарбничка 

вихователя», ж. «Медична сестра дошкільного закладу».  

За 2018 – 2019 н. р. педагогами закладу було узагальнено і 

систематизовано роботу: 

• роботу по підвищенню соціального статусу патріотичного 

виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості 

дитини дошкільного віку; 

•  з формування комунікативно-мовленнєвої та мовної 

компетентності дошкільників;  

• із збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят, формування 

здорового способу життя, шляхом впровадження в умовах ЗДО 

фізкультурно-оздоровчої роботи у тісній співпраці з батьками; 

•  формування  компетенції з питань безпеки у дітей 

дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 

освіти та Програми «Я у Світі»; 

 

       Керуючись основними положеннями «Національної доктрини розвитку 

освіти в Україні», Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про 

дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти в 

Україні, виконуючи завдання Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я 

у Світі» та завдання на 2018 – 2019 навчальний рік, колектив дошкільного 

закладу перебував у творчому пошуку вирішуючи такі завдання: 

1. Продовжити роботу по підвищенню соціального статусу патріотичного 

виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини 

дошкільного віку. 



2. Продовжити роботу із збереження та зміцнення здоров’я дошкільнят, 

формування здорового способу життя, шляхом впровадження в умовах ЗДО 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

3.Сприяти комунiкативно-мовленнєвому розвитку дошкiльникiв засобом 

інноваційних методів і прийомів. 

 

З метою вирішення основних завдань річного плану проводилась 

різноаспектна за змістом методична робота:  

• педагогічні ради: 

- Аналіз результатів роботи за минулий рік та основні 

педагогічні проблеми і завдання педагогічного колективу на 2018 – 

2019 навчальний рік. 

- Методологічні засади національно-виховної роботи з 

питань формування духовної культури дошкільника. 

- Вдосконалення фізичного розвитку дітей та зміцнення їх  

здоров’я" в умовах ЗДО. 

- Підсумки навчально-виховної роботи за 2018 – 2019  

навчальний рік 

• консультації для педагогічних працівників: 

- Річне перспективне планування освітнього процесу в ЗДО за 

блочно-тематичним принципом. 

- Методичне забезпечення співпраці з батьками 

 

- Національно-патріотичне виховання дошкільників.  

- Робота з дітьми, які часто хворіють. 

- Види та методика проведення мовленнєвих занять з 

дошкільниками. 

- Планування Тижня знань з безпеки життєдіяльності 

дошкільників. 

- Організація і зміст освітньої та оздоровчої роботи в літній 

період. 

• відкриті перегляди занять та режимних процесів.  

• тематичні перевірки: «Готовність груп до нового навчального року: 

атестація робочих місць», «Аналіз стану організації та методики проведення 

мовленнєвих занять з дошкільниками»; 

•  свята та розваги:  

- Перше вересня – Посвята в «Дзвіночки» (музично ігрове 

свято просто неба)  

- Край, де ми живемо, Україною звемо (народознавство, 

мовленнєвий розвиток). 

- Екологічне свято «Подорож до лісової галявини» 

- Свято до дня козацтва 

- Музична вікторина «Заглядає осінь у віконечко» 

- Розвага «День іменинника» 

- Свято Миколая (народознавство, християнське виховання) 

- Новорічні  свята 



- Різдво – театралізоване дійство 

- Театралізоване свято за казкою  (за участю батьків 

- Ми з татом друзі 

- Стрітення, веснянки 

- Під маминим крилом 

- Шануєм сивину твого волосся (для бабусь) 

- Рушник в обрядах та житті українського народу 

- Свято писанки 

- Свято матері 

- Прощавай дитячий садок 

 

• Конкурси, акції: природоохоронна акція «Допоможи птахам 

взимку», акція «Подаруй садочку квітку» (вихованці старшої групи), «Руки 

мами й тата й мої рученята», «Прикрасимо садочок до Новорічного свята», 

«Великоднє свято йдемо зустрічати». 

Усі педагоги систематично працювали над вдосконаленням своєї фахової 

майстерності, відвідували постійно діючи семінари, упроваджували 

перспективний педагогічний досвід з питань оздоровлення вихованців.  

Педагогічний колектив закладу прикладає багато зусиль для зміцнення 

здоров’я дітей: впроваджуємо вправи з елементами коригуючої гімнастики, 

загартовуючі процедури.  

У ЗДО значна увага приділялась питанню харчування дітей. Щомісячно 

аналізується виконання натуральних та грошових норм. Дані аналізу 

заслуховуються на виробничих нарадах, засіданнях при завідувачу. Виконання 

натуральних норм за основними продуктами харчування в середньому 

становить 76 %. Незважаючи на те, що встановлена вартість харчування не 

забезпечує 100% виконання натуральних норм, в ЗДО протягом усього року 

спостерігається найбільш збалансований підбір продуктів харчування. 

№ 

з/п 

 

 

 

Назва продукту 
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норма 

на 

одну 

дитину 
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до 6 

років, 

грамів 
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е 
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ння 

однієюд

итиною 

в день 

 

Відхиле

ння 

(+,-) 

 

Викона

ння 

норм 

харчув

ання у 

відсотк

ах 

Ціна 

продук

ту 

Постачальники  

1 Хліб житній 0,040 0,008 -0,032 20 15,66 ФОП «Миронов» 

2 Хліб пшеничний 0,080 0,067 -0,013 83,75 17,17 

3 Борошно пшеничне 0.025 0,027 0,002 108 9,88 ТОВ «Сумська 

продуктова 

компанія» 

4 Крохмаль 0,004 0,002 -0,002 50 42,47 

5 Крупи, бобові, макаронні вироби 0,045 0,044 -0,001 98 17,90 

6 Картопля 0,190 0,206 0,016 108,4 5,90 батьки 

7 Овочі свіжі 0,230 0,173 

-0,057 

75 17,37 батьки , ФОП 

«ТАРАСЕНКО» 

8 Фрукти свіжі, цитрусові 0,100 0,027 

-0,073 

27 24,77 ФОП 

«ТАРАСЕНКО» 

9 Соки 0,070 0,025 -0,045 36 15,54 ТОВ «СПК» 



 

Педагогічним, медичним та обслуговуючим персоналом заклад 

укомплектований повністю. 

Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного, 

духовного здоров'я дітей; формування особистості дитини, розвиток її творчих 

здібностей, інтересів та нахилів, набуття нею соціального досвіду та готовності 

продовжувати освіту. 

Фінансово-матеріальне забезпечення відбувалось за рахунок бюджетних 

коштів. Постійно поповнюється матеріальна база посудом, відповідно до 

санітарних правил утримання та влаштування дошкільних закладів. Зроблений 

косметичний ремонт групових приміщень, харчоблоку.  

Територія дошкільного закладу має естетичний вигляд, достатньо 

озеленена,огороджена. На майданчиках створено умови щодо безпеки 

життєдіяльності дітей . 

Щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в закладі в 

наявності інструкції з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних 

навчальних закладах, з охорони праці під час проведення спортивно-масових 

заходів у ЗДО, з охорони праці працівників, протипожежної безпеки в 

дошкільному закладі (всі працівники ознайомлені під особистий підпис). 

В наявності Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, 

Журнали реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки. Це питання 

10 Фрукти сушені 0,010 0,010 0 100 29,53 батьки 

11 Кондитерські вироби 0,015 0,015 0 100 45,84 ТОВ «Сумська 

продуктова 

компанія» 

12 Цукор 0,045 0,045 0 100 14,45 

13 Мед, медопродукти 0,002 0 -0,002 0 50,00 

14 Масло вершкове 0,021 0,018 -0,003 85,7 170,87 

15 Олія 0,009 0,009 0 100 36,06 

16 Сало 0,002 0 -0,002 0 80,00 

17 

Яйця (шт.) 

0,5 

шт. 

0,4 

-0,1 

80 3,08 

18 Молоко, кисломолочні продукти 0,400 0,107 -0,293 27 16,47 

19 Сир кисломолочний 0,045 0,029 -0,016 64 92,15 

20 Сир твердий 0,005 0,004 -0,001 80 132,65 

21 Сметана 0,10 0,070 -0,03 70 62,29 

22 М’ясо, птиця , ковбасні вироби 0,100 0,064 -0,036 64 68,41 Фурманенко 

23 Риба, рибопродукти 0,045 0,033 -0,012 73,3 70,86 ФОП «Бондаренко» 

24 Кава злакова, цикорій 0,004 0,002 -0,002 50 117,50 ТОВ «Сумська 

продуктова 

компанія» 

25 Какао 0,002 0,001 -0,001 50 211,38 

26 Чай 0.0002 0.0002 0 100 234,86 

27 Сіль, сіль йодована 0,005 0,005 0 100 4,13 

28 Дріжджі 0,001 0,001 0 100 29,99 

29 Лавровий лист 0,0001 0,0001 0 100 370,40 

30 Сухарі панірувальні 0.002 0.002 0 100 49,75 

31 Томатна паста 0,002 0,002 0 100 42,91 

32 Ванільний цукор 0,0001 0,0001 0 100 155,93 

33 Кислота лимонна 0,0001 0,0001 0 100 31,90 



знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при 

завідувачу, виробничих нарадах та батьківських зборах і конференціях. 

Велика увага приділяється створенню безпечних та нешкідливих умов 

для здійснення навчально-виховного процесу. З цією метою педагоги 

формують у вихованців гігієнічні навички та основи здорового способу життя, 

поняття про норми та правила безпечної поведінки, навчають дітей обачності, 

навичкам швидкої реакції у екстремальних ситуаціях. У закладі традиційно 

проводяться у жовтні та травні Тижні безпеки. Постійно здійснювався контроль 

з питань охорони життя і здоров’я дітей від нещасних випадків. Створена та діє 

комісія по перевірці обладнання в групах та на майданчиках. Дане питання 

висвітлюється на батьківських зборах.  

У 2018 – 2019 н.р. педагогічний колектив ЗДО продовжив роботу з 

пошуку та впровадження нових технологій, форм і методів організації 

навчально–виховного процесу, щодо формування креативного мислення 

старших дошкільнят, мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку через 

розвиток у дитини мовлення, інтелекту і здібностей.  

В закладі широко використовуються оздоровчі технології:  пальчикову 

гімнастику, точковий масаж, гімнастику для очей, коригувальні доріжки для 

профілактики пласкостопості, кольоротерапію як в приміщенні так і на свіжому 

повітрі. 

Вихователі продовжують впроваджувати методику Л.Шелестової, яка 

відповідає сучасним вимогам, що ставлять перед  дошкільниками держава та 

суспільство, оскільки її основним завданням є розвиток здібностей дитини, де 

навчання і навички читання при цьому виконують допоміжну функцію. Мета 

даної методики полягає не в досягненні високої техніки читання, а в 

формуванні позитивної мотивації цієї діяльності, емоційного задоволення від 

процесу читання. Цільовий напрямок такого навчання – це пошук оптимальних 

шляхів поєднання процесів розвитку дітей ( інтелектуального, мовленнєвого, 

чуттєвої сфери, сенсорики, моторики тощо ) і задоволення їхніх вікових потреб, 

з одного боку, та навчання читати – з іншого. Методика Л. Шелєстової 

«Навчання ранньому читанню» базується на принципі навчання дітей 

швидкому читанню і, водночас, вона підпорядковується завданням загального 

розвитку дитини.  

Однією із ефективних додаткових форм організації освітнього процесу в 

умовах дошкільного закладу є гурткова робота, яка спрямована на задоволення 

потреб та інтересівдітей до певного виду діяльності, виявлення та розвиток у 

них загальних та спеціальних здібностей. З огляду на це, у дошкільному закладі 

протягом поточного навчального року функціонував такий гурток:  

• «Казка оживає» театрально драматичний гурток 

Всі освітніпослуги безоплатні. Гурткова робота допомагає розкрити 

творчий потенціал кожної дитини, стимулювати креативний розвиток 

дошкільників.  
Робота по ознайомленню дітей з українською народною культурою, 

традиціями і обрядами проводилася на заняттях з мовленнєвого розвитку, 

художньо-естетичного, пізнавального та в ігровій діяльності. Також що 
кварталу у закладі проводилися розваги, тематика яких відображає національні 

традиції: «Нащадки козацької слави», «Козацькому роду, нема переводу» та 



інші.Традиційним для закладу, стало святкування народних свят: Святого 
Миколая, Стрітення; організація виставок (витинанки, вишивки, малюнки, 

поробки) до Різдвяних свят, днів Пасхи. 
 

Один із засобів патріотичного виховання дітей, що викорустовували в 

садочку, це прилучення дітей до народознавства — вивчення культури, 
звичаїв рідного народу шляхом ознайомлення з характерними ознаками 

побуту українців народних ремесел, державною символікою України, 
столицею нашої Батьківщини, людьми які прославили нашу країну та 

характерні риси українського народу. Ознайомлюючи з рідним селищем



формували уявлення про назви найближчих вулиць. Особливу увагу цьому 
напрямку роботи приділяє вихователі старшо – середньої групи Заїтченко Є.О. 
та Денісова А.Ю. 

Однак, є і недоліки: вихователі недостатньо вправляють дітей у 
розв’язанні проблемних ситуацій морально-патріотичного спрямування, часто 
дають готову інформацію; недостатньо застосовуються прийоми 
дослідницького, пошукового та евристичного способу здобуття знань. 

Педагогам рекомендовано урізноманітнити форми роботи щодо 
ознайомлення дошкільників з українськими традиціями і звичаями, з творами 
класиків української літератури. 

Педагогічним колективом спільно з медичним персоналом в дитячому 
садку проводяться профілактичні оздоровчі заходи, що сприяють підвищенню 

опірності захисних властивостей організму дитини. Особливе значення у 
вихованні дітей надається розвитку рухів через рухливі ігри, як на 

фізкультурних заняттях, так і в повсякденному житті. Фізкультурні заняття в 
усіх вікових групах проводяться 2 рази в тиждень в приміщенні закладу, 2 - 

навулиці та 1 піший перехід. Велике значення приділяється організації 
повноцінного денного сну. Після денного відпочинку проводиться гімнастика 

пробудження. 
 

Водночас під час вивчення роботи вихователів із дітьми було виявлено ряд 
недоліків: потребує систематизації робота з батьками, щодо організації 
здорового способу життя, по загартовуванню дитячого організму вдома. З



 

цією метою необхідно постійно залучати батьків вихованців до участі у 
спільних заходах з фізичної культури (днів Здоровя, спортивні свята, дозвілля). 
Постійно здійснювати роботу, щодо навчання дітей та закріплення набутих 
навичок, щодо дотримання культурно – гігієнічних навичок. 

Педагогам рекомендовано продовжувати роботу по оснащенню 

предметно-розвиваючого середовища в групах, придбати необхідну методичну 
літературу, дитячу художню літературу, дидактичні ігри та розвиваючі 

посібники щодо гігієнічного виховання і здорового способу життя дітей; 
планувати індивідуальну роботу з дітьми по формуванню здорового способу 
життя і гігієнічного виховання з урахуванням рівня сформованості уявлень і 

вмінь, потреб та інтересів дітей; організувати співпрацю з батьками з обміну 
сімейним досвідом, урізноманітнити форми роботи щодо ознайомлення 

дошкільників з кульурно – гігієнічними навичками використовуючи народний 

фольклор та ознайомлювати з українськими традиціями і звичаями. 

Засвоєння дітьми старшого дошкільного віку завдань освітніх ліній 

базового компонента дошкільної освіти за І та ІІ півріччя 2018-2019 н.р. 

В закладі дошкільної освіти з  17.10.2018 по 30.10.2018 року та  з  

06.05.2019 по 17.05.2019 року було проведено І- е та ІІ - е визначення рівня 

розвитку дитини старшого віку за допомогою кваліметричної моделі. 

В дитсадку 9 дітей старшого дошкільного віку. 

З них  високий рівень має  8 дитини, середній рівень – 1 дитина  (перше 

оцінювання не проходила, прийшла в заклад у лютому). 

 

Порівняльні показники рівня знань дітей за 1-е та 2-е оцінювання 

(І та ІІ півріччя) 2018-2019 навчального року представлені у вигляді таблиці 1. 

Термін 

проведення 

  

Фактор 

жовтень травень Зміни 
1-е оцінювання 2-е оцінювання 

Рівень 

розвитку 

Високий рівень – 2 

(25%) 

Достатній рівень -4  

(50%) 

Середній рівень – 2 

(25%)                  

Низький рівень – 0 

(0%) 

  

Високий рівень – 8 

(100%) 

Достатній рівень – 0 

(0%) 

Середній рівень – 0 

(0%)                 

 Низький рівень – 0 

(0%) 

  

Підви

щення 

рівня 

розвит

ку  

 



 

 

Загалом діти старшого дошкільного віку засвоїли знання освітніх ліній 

Базового компонента на достатньому рівні. Якщо порівняти показники рівня 

знань дітей за І та ІІ півріччя навчального рок, видно, що показники значно 

покращилися. 

          

         Харчування в ЗДО здійснювалось відповідно до п.5 ст. Закону «Про 

дошкільну освіту», п.25 Положення про дошкільний навчальний  заклад, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 

1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 

закладах», Інструкції з організації харчування дітей  у дошкільних навчальних 

закладах». Слід відмітити, що з вересня 2018року по червень 2019 року діти 

отримали овочів –  88 %, сухофруктів –  100  %, маславершкового –  100  %,  

олії  соняшникової –  100  %, цукру – 100%, сиру твердого – 75 %, сиру 

кисломолочного – 60 % , сметани – 70 %, м’ясопродуктів – 77 %, риби – 81 %.  

Продукти харчування надходять до навчального закладу разом із 

супровідними документами, які свідчать про їх походження на якість. 

Бракераж сирої продукції здійснюється щоденно старшою медичною 

сестрою. 

Складання меню-розкладу здійснюється старшою медичною сестрою, 

кухарем на підставі двотижневого меню та вчасно підписується керівником 

закладу. Працівники, які займаються з організацією харчування дітей, вчасно 

проходять обов'язкові медичні огляди відповідно до чинного законодавства. 

ЗавідуючоюЛисенко Н.В. здійснюється  контроль за роботою харчоблоку 

щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості страв; ведення 

документації з питань харчування; забезпеченість обладнанням, посудом, 

кухонним інвентарем, спецодягом; маркуванням та використанням за 

призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні ; ведення 

документації з питань харчування; забезпеченістю миючими, дезінфікуючими 
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засобами; дотриманням вимог щодо зберігання продуктів харчування; 

санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та допоміжних приміщень; 

дотриманням строків реалізації продуктів; товарне сусідство  тощо.        

Дітям дошкільного закладу прищеплювались культурно-гігієнічні навички 

прийому їжі, вміння користуватися столовими приборами та індивідуальними 

серветками. Перед початком прийому їжі сервірувались столи. Діти знають 

назви страв, володіють навичками культури харчування. 

В дошкільній групі організовувалось чергування дітей. Діти чергували 

попарно, згідно графіка чергувань. В групі оформлені  куточки чергових, 

наявний привабливий спеціальний одяг для дітей.  Всі групи повністю 

забезпечені необхідним посудом, який має належний естетичний вигляд. 

Періодично здійснюється спостереження та аналіз стану формування 

культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, прийому їжі, 

роздягання та одягання дітей . В ході перевірок були  виявлені недоліки в 

роботі педагогів: 

- не використовувався санітарний одяг під час годування дітей 

(вихователь Лєсних Г.В.), 

- не використовувались паперові серветки під час ,  

- не використовувалось художнє слово під час миття рук в молодшій 

групі. 

Питання організації харчування дітей в ЗДО включались в тематику 

батьківських зборів, засідань ради закладу, розглядались на  виробничих нарад, 

нарадах при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних батьківських 

куточках.  

 

Зміна державної політики в галузі освіти обумовила визначення 

позитивної і провідної ролі сім'ї у вихованні дітей. Зокрема, стаття 3 п. 2 

Закону України “Про дошкільну освіту” передбачено: «Держава надає 

всебічну допомогу сім'ї у розвитку, вихованні та навчання дитини; … 

піклується про збереження та зміцнення здоров’я, психічний і фізичний 

розвиток дитини». В статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» 

передбачені обов’язки батьків по вихованню і розвитку дітей. 

Базовий компонент спрямовує зусилля батьків та педагогів на розвиток 
дитини, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своєрідності 
неповторного життєвого шляху дитини. 

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця навчальних 

закладів з батьківською громадою. З  метою  підвищення  рівня  психолого  -  

педагогічної  культури  батьків, формування у них свідомого розуміння власної 

активної позиції у вихованні своїх дітей, а також  заохочення батьків до участі 



в освітньому процесі, адміністрація та педагогічний колектив дошкільного 

закладу у 2018– 2019 н. р. приділяли велику увагу:  

• Формуванню тісного взаємозв’язку дошкільного закладу із сім’єю, 

вивченню  особливостей  спілкування  у  сім’ях  з  метою  здійснення 

диференційованого підходу до кожного вихованця;  

• Проведенню тематичних консультацій, бесід, батьківських зборів в 

обох вікових групах;     

•  Проведенню оздоровчо -  пропагандистської роботи з батьками, а 

також пропагандистської роботи з питань прав дитини; 

З метою максимального охоплення дітей п’ятирічного віку дошкільною 

освітою ЗДО пропонує:  

• групи короткотривалого перебування;  

• участь дітей у гуртковій роботі;  

• залучення до участі у святах та розвагах;  

• залучення батьків до участі в освітньому процесі ; 

Весь навчальний процес спрямований на розвиток творчих здібностей 

дошкільнят. Щоб даний процес відбувався правильно, педагоги дотримуються 

таких правил: ніколи не давати дитині те, що вона може дізнатися сама чи 

відкрити: на процес навчання треба дивитися, як на самовиховання, оскільки 

головна мета виховання як вважала С.Ф.Русова "не надання дитині готових 

знань, а збудження в неї духовних сил, виявлення самостійності,творчості." 

Вихователі продовжували роботу по створенню відповідного 

розвивального середовища в нашому дитячому садку,  поповнили кількість 

іграшок, розвивальних ігор, демонстраційних та роздаткових матеріалів, 

художньої та методичної літератури для реалізації основних завдань 

дошкільної освіти. 
     Віповідна робота проводилася з дітьми та їх батьками щодо 

попередження дитячого травматизму. 

     Ділова документація по організації роботи з батьками ведеться 
вихователями груп у відповідності до Примірної інструкції з діловодства у



дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки: 

-книга відомостей про дітей та їхніх батьків, 

- протоколи батьківських зборів (та методичні матеріали),  

- журнал обліку відвідування дітьми групи, 

 - листок здоров’я дитини, 

 - тека «Робота з батьками» 

 

       Адміністративно-господарська діяльність у ЗДО здійснювалась згідно з 

річним планом. У 2018 – 2019 н.р. за використання бюджетних, спонсорських 

коштів, добровільних внесках батьків були виконані такі  роботи :  

- Придбання 6 – ти камфорочної електроплити; 

- Придбання мийки та кранів на харчоблок; 

- Придбання матеріалу для крильця в кочегарку; 

- Придбано матеріали для ремонту роздягалки та коридору групи 

«Долоньки»; 

- Придбано три столи виробничі для харчоблоку; 

- Проведений поточний ремонт групових кімнат, спальні, 

туалетної кімнати, харчоблоку; 

- Замінено другі вхідні двері старшої групи; 

- Переклеєно шпалери в коридорах груп; 

- Придбано столовий посуд; 

- Проведено ремонт, фарбування, та виготовлення ігрового, 

спортивного обладнання (придбано фарбу та матеріали для ремонту); 

- На ділянці    для  спостережень  за дикорослими рослинами 

висаджено нові рослини у куточок лісу.  

Зміцнювати матеріально-технічну базу дитячого садка протягом року 

селищній раді та  адміністрації закладу допомагав загальносадовий 

батьківський комітет, який надавав допомогу  в розв’язанні багатьох 

організаційних питань. 

Утримання та влаштування будівлі та території закладу відповідає 

санітарним нормам устрою й утримання дитячих дошкільних закладів.   

Упродовж року систематично проводились санітарні дні по 

облаштуванню території закладу. 

Санітарний стан приміщень ЗДО має задовільну оцінку. Ігрові 

майданчики та територія, що прилягає до них, утримуються в чистоті і 

порядку. 

На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування 

дошкільного закладу, є економічні чинники.  

Пріоритетними напрямами у сфері матеріально-технічного і навчально-

матеріального забезпечення освітньої діяльності залишаються обладнання, 

оснащення, меблі, предметно-ігрове середовище: 



• Педагогічногопроцесу; 

• Усіх видів діяльності дітей; їхнього побуту; 

• фізкультурно-оздоровлювальної, медичної бази; 

• бази психолого-педагогічного супроводу розвитку дітей; 
умов праці працівників дошкільного закладу. 

Окремо доцільно виділити облаштування ігрових майданчиків та 
естетичне впорядкування території дошкільного закладу 

 

 

 

Програмове та методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО 

Підводячи підсумки, можна сказати, що організація освітньо-виховної 

роботи з дітьми в 2018– 2019 н.р. була проведена на достатньому рівні. 

Річний план за 2018 – 2019 навчальний рік був реальним, дозволив досягти 

поставлених цілей.  

Проте в організації освітньо – виховного процесу в 2018-2019 

навчальному році залишаються актуальним питання щодо підвищення 

інформаційної культури педагогів та удосконалення педагогічної 

компетентності у сфері інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ).  

Необхідно продовжувати роботу по забезпеченню реальної наступності 

та безперервності між дошкільною та початковою ланками, розробки і 

впровадження оптимальних технологій виховання та навчання, нових 

підходів до змісту  пропонованих  дошкільникам знань, які включають її 

особистий, індивідуальний досвід взаємодії з навколишнім  світом та 

результати попереднього навчання і виховання.   

Слід продовжувати роботу по поповненню  творів образотворчого 

мистецтва, музичного репертуару.  Також слід продовжувати роботу над 

наочно-дидактичним забезпеченням тематичних циклів, збільшувати 

кількість демонстраційних та роздаткових матеріалів, продовжувати 

працювати над створенням розвивального середовища. 

Потрібно зосередити увагу на організації  освітнього процесу з дітьми 

5-річного віку, використанні  здоровя’зберігаючих  технологій та  

дослідницько – експериментальній діяльності у дошкільному закладі.  

  Залишаються проблемними питання удосконалення роботи з сім’єю 

щодо підвищення психолого-педагогічної культури батьків, формування 

позитивного емоційного ставлення та поваги до вихователів і дітей шляхом 

урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.   

На часі виникла необхідність систематизувати роботу з безпеки 

життєдіяльності, охорони життя і збереження  здоров’я та національно - 

патріотичного виховання дітей  дошкільного віку.   

Зважаючи на вищезазначене роботу педагогічного колективу ЗДО  за 

2018 – 2019 н. р. можна вважати як задовільну. 

 

Пріоритетні напрями роботи дошкільної ланки освіти на 2018-2019 

навчальний рік: 



Ураховуючи досягнення й перспективи розвитку педагогічний 

колектив пріоритетними напрямами освітньої діяльності вважає та з метою 

розвитку професійної компетентності, методичної майстерності, творчого 

пошуку педагогічного колективу, підвищення якості навчально-виховної 

діяльності у 2019-2020 н. р. спрямувати роботу ЗДО над проблемною темою: 

збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, актуалізацію 

питань безпеки життєдіяльності дошкільників, популяризацію обов’язкової 

дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку та визначає головну методичну 

проблему «Формування соціальної особистості через освоєння основних 

видів життєдіяльності дошкільників та основ національно-патріотичного 

виховання». 

На основi Базового компоненту дошкiльноїосвiти, програми виховання 

і навчання дітей  «Я у Світі», Концепцiї Нацiонально-патрiотичного 

виховання дiтей та молодi, з урахуванням актуальної суспiльно-полiтичної, 

соцiально-економiчноїситуацiї в країнi та з метою 

пiдвищенняякостiдошкiльноїосвiти, забезпечення її поступального 

iнновацiйного розвитку, у 2019-2020 навчальному роцi спрямувати 

навчально-виховну роботу ЗДО №3 за такими змiстовими напрямами: 

- патрiотичне виховання;  

- формування основ здорового способу життя; 

- комунiкативно-мовленнєвий розвиток дошкiльникiв. 

 

                  Пріоритетні завдання на 2019 -2020 навчальний рік: 

1. Удосконалювати роботу щодо реалізації завдань національно-
патріотичного виховання через художньо – естетичний розвиток 
дошкільників. 

2. Удосконалювати роботу щодо усвідомлення вихованцями норм і 

правил здорового способу життя, шляхом впровадження в умовах ЗДО 

фізкультурно-оздоровчої роботи у тісній співпраці з батьками. 

3. Продовжувати відпрацювати механізми наступності між 

дошкільною,  початковою ланками освіти та батьківською громадськістю  

щодо розвитку, виховання і  навчання дітей.  

4. Удосконалювати  роботу з формування комунікативно-мовленнєвої 

та мовної компетентності дошкільників в контексті формування в дітей 

культури міжнаціонального спілкування, виховання мовленнєвої культури 

особистості; урахування народних традицій в освітній діяльності, долучення 

дітей до цінностей національної культури свого народу та в світлі вимог 

Базового компонента дошкільної освіти. 
 


