
Звіт завідувача 
щодо роботи  дошкільного закладу 

 у 2016 - 2017 навчальному році



Я,  Бондаренко Юлія Володимирівна ,  освіта вища педагогічна, загальний
стаж роботи 23 роки, з 2010 року – очолюю колектив ДНЗ №2 .

            Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюю відповідно до
Статуту та річного плану роботи.

            Я, як завідувач, забезпечую:
 -  реалізацію  державної  політики  в  галузі  освіти  через  педагогічні  ради,
загальні  збори  членів  трудового  колективу  та  батьківського
комітету;засідання ради закладу.
 - дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, та інших
органах,  установах  і  організаціях,  укладаю  угоди  з  юридичними  та
фізичними особами;
-  у  межах  своєї  компетенції  видаю  накази,  обов’язкові  для  виконання
працівниками закладу;

        - приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі;
- контролюю організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
-  забезпечую  дотримання  санітарно-гігієнічних,  протипожежних  норм  і
правил,  техніки  безпеки,  вимог  безпечної  життєдіяльності  дітей  і
працівників, збереження майна закладу;

-  відповідаю  за  реалізацію  завдань  дошкільної  освіти,  визначених
Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної
освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

-  контролюю  відповідність  застосованих  форм,  методів  і  засобів
розвитку,  виховання  і  навчання  дітей  їх  віковим,  психофізіологічним
особливостям, здібностям і потребам;

- підтримую ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочую
творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу 

-  організовую  різні  форми  співпраці  з  батьками  або  особами,  які  їх
замінюють.

Для  створення  в  дитсадку  сприятливих  умов  для  особистісного
ставлення  та  творчої  самореалізації,  формування  їх  життєвої  компетенції,
розвитку цілісного ставлення до світу педагогічний колектив закладу у  2016-
2017  навчальному  в  своїй  роботі  керувався  :  «Базовоим  компонентом
дошкільної освіти в Україні»,  Програмою виховання та розвитку дітей від
двох  до  семи  років  «Дитина»,  Програмою   розвитку  дітей  старшого
дошкільного віку «Впевнений старт»

№з/п Відомості Показники
1 Кількість вихованців 402
2 Кількість груп. Із них:

Раннього віку 3
Дошкільного віку 9

3 Режим роботи груп: 
10,5 год. 10
12 год. 2

4 Мова навчання Українська



5 Всього  працівників.  Із
них:

63

Педагогічний персонал 31
Обслуговуючий персонал 32

Кількісно – якісний склад педагогічних працівників

Дошкільний  навчальний  заклад  повністю  укомплектований
педагогічними кадрами:
- завідувач - 1;
- вихователь – методист - 1;
- музичний керівник - 3;
-  практичний психолог - 1;
- вихователі — 20
- інструктор з фізкультури — 1.
- керівник гуртка - 2

Усього 19 педагогів, з яких мають освітньо кваліфікаційний рівень: 7
осіб – молодший спеціаліст, що складає 50%; 1 особа бакалавр, що складає
7%;  6  осіб  спеціаліст,  що  складає  43%;  1  особа  магістр,  що  складає  7%.
Медичний персонал складається з 1 особи: старшої медичної сестри. 
Із них мають :
вищу педагогічну освіту – 14 педагогів;
середню спеціальну – 17  педагогів
За наслідками атестації педагогічних працівників встановлено кваліфікаційні
категорії, педагогічні звання:
«Спеціаліст вищої категорії» - 6;
«Спеціаліст І категорії» - 2;
«Спеціаліст ІІ категорії» - 3;

«Спеціаліст» - 5;
Відповідають посаді, яку займають – 8;
«Вихователь методист» - 8;
“Старший вихователь”- 1
Не атестувалися – 3.

Відповідно  до  Типового  положення  «Про  атестацію  педагогічних
працівників» Затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту  України  від  20.12.2011  р.  №1473  проведена  чергова  атестація.  За
підсумками атестації 2016 року зріс кваліфікаційний рівень педагогів: 
підтверджено  кваліфікаційну  категорію  «Спеціаліст   вищої  категорії  »
вихователю Вергуза,   Присвоєно педагогічні звання “вихователь- методист”,
вихователям Вергуза Л.В., Харіна Н.В. Вихователям Лавровій Т.С . Мілько
В.В.  встановлено  9  розряд  посади  вихователя,  інструктору  з  фізкультури
Канівець І.С. Встановлено 8 розряд.

У  дошкільному  навчальному  закладі  забезпечуються  права
педагогічних  працівників  на  підвищення  кваліфікації.  Складено



перспективний  план  курсової  перепідготовки  та  атестації  педагогічних
працівників на п’ять  років. У наявності аналітичні матеріали за підсумками
роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Підвищення
професійної  майстерності  педагогів  здійснюється  шляхом  відвідування
семінарів, семінарів – практикумів, курсів підвищення кваліфікації в КВНЗ
«Харківська  академія  неперервної  освіти»,  педагогічних  майстерень,
методичних об´єднань,  взаємовідвідувань та самоосвіти, що відображені у
річному плані роботи.

Протягом навчального року підвищили свій професійний рівень на курсах
підвищення кваліфікації  при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»
вихователі  Харіна Н.В., Вергуза Л.В.

Для підвищення іміджу ДНЗ та власного професійного педагогічного
рівня, кожен педагог обрав для поглибленого вивчення індивідуальну тему , а
саме :

Економічне виховання дошкільників Сердюк В.В.

Свята, традиції та обряди українського
народу

Дегтярьова Л.В.

Говоримо українською Шаповалова І.М.
Правову освіту дошкільнятам Кругова Г.М.

Формування  екологічної
свідомості,  любові  та  бережливого
ставлення  до  природи  через  чуттєве
сприймання та емоційні враження.

Надєєва В.С.

Природа нам, як рідний дім, як хороше
живеться в нім.

Демідова Т.А.

Розвиток творчих здібностей засобами
музики 

Базавлук С.П.

Формування  логіко-математичної
компетенції  через   інтеграції   різних
видів діяльності

Архіпова О.М.

Про себе треба знати,  про себе треба
дбати.

Приймак Н.М.

Громадянське виховання особистості Мокрій С.М.
Формування  екологічної  свідомості,
детей через пошуково — дослідницьку
діяльність природничого змісту.

Кондратюк О.С.

Формування  екологічної  свідомості,
детей через різні види діяльноті

Чернявська О.Ю..

Родинне виховання дошкільників Семененко Є.М.
Україна - колиска моя! Чура О.В.
Фізичний розвиток дітей дошкільного
віку.

Лаврова Т.С.

Коли гра не доводить до добра. Назаренко Л.І.
Формування  і  розвиток  творчої
особистості  дитини  в  умовах
середовища дошкільньго закладу.

Бровко І.В.



Екологічне виховання дошкільників Макаренко Г.В.
Ознайомлення  дошкільників  з
лікарськими рослинами

Вергуза Л.В.

Традиції  та  обряди  Українського
народу

Мілько В.В.

Психологічний  супровід  всебічно-
гармонійного  розвитку  особистості
дитини дошкільного віку.

Ляшенко І.М.

Розвиток  естетичних почуттів  у  дітей
дошкільного  віку  через  твори
художньої літератури.

Назаренко М.О.

Слухняний язичок Варавенко Н.Г.
Сюжетно-рольова  гра  –  засіб
виховання життєвої
компетентності дитини.

Харіна Н.В.

Використання інноваційних технологій
і  навчання  в  процесі  фізичного
виховання

Канівець І.С.

Інтерактивні підходи до навчання дітей
дошкільного віку танцювальних рухів.

Морозов Є.Ю.

Педагоги  спільно  з  батьками  працювали  над  створенням  ігрового
предметно-розвивального середовища, необхідних умов для розвитку потреб
і інтересів кожної дитини, для її духовного зростання, фізичної досконалості.

Організація  освітньо-виховного  процесу  в  дошкільному  закладі  була
спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при визначенні яких були
враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів .
            Методична    робота в закладі була спрямована у відповідності до 
домінуючих напрямків роботи з педагогами на розв’язання пріоритетних 
напрямків роботи  педагогічного колективу закладу на 2016-2017 навальний 
рік, як то:

І. Зосередження уваги на розв’язанні  Науково-методичної проблеми 
дошкільного навчального закладу:  « Формування морально-духовних 
цінностей особистості як основи людиноцентризма»:
І.1. Продовження роботи по максимальному охопленню дітей дошкільного 
віку закріпленого мікрорайону дошкільною освітою та надання їм якісних 
освітніх послуг.
І.2. Спрямування роботи закладу на актуалізацію освітніх завдань з  безпеки
життєдіяльності дошкільників, охорони життя і збереження дітей раннього та
дошкільного  віку  за  освітньою  лінією  Базового  компоненту  дошкільної
освіти «Особистість дитини”.
І.3. Формування предметно – практичної компетенції вихованців відповідно
до сучасних вимог дошкільної освіти.
1.4.  Продовження  роботи  з  підвищення  якості  дошкільної  освіти  через
застосування  сучасних  психолого-педагогічних  та  інформаційно-



комунікаційних  технологій,  впровадження  в  освітній  процес  найкращого
педагогічного  досвіду  роботи,  удосконалення  механізму  моніторингу
освітнього процесу.
І. 5. Продовження роботи з родинами по наданню фахової психолого-медико-
педагогічної допомоги у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.
     Методична робота з педагогічними кадрами у 2016-2017 навчальному році
була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів. Кількісний і
якісний  аналіз  оцінювання  рівня  організації  методичної  служби  в  ДНЗ
показав, що всі форми методичної роботи (педради, консультації, семінари,
семінари-практикуми,  колективні  перегляди  занять)  носили  науково-
методичний і пізнавальний характер,  сприяли розвитку творчої активності 
педагогів, підвищенню рівня їх інноваційної компетентності. Зміст і форми
методичної  роботи  в  закладі  будувались  на  діагностичних  засадах,
диференціації  освітнього  рівня,  досвіду,  професійних  запитів  кожного
педагога та передбачені в річному плані  . 

          Педагоги закладу систематично брали участь в засіданнях педагогічної
ради  дошкільного  закладу.  Заслуговує  на  увагу  рівень  проведення  та
результативність засідань педагогічних  рад.

На засіданнях педагогічної ради обговорювались проблеми:

 Формування  у  дітей  дошкільного  віку  культури  здорового  способу
життя як складової їх психофізичного розвитку.
 Розвиток  мовленнєвих  здібностей  дошкільника,  навичок  культури

спілкування як важливих чинників соціалізації особистості. 
 Формування екологічної свідомості, любові та бережного ставлення до

природи через чуттєве сприймання та емоційні враження.
 Активну участь  в  засіданнях  педагогічної  ради брали педагоги:   Вергуза
Л.В., Чура О.В., Архіпова О.М., Чернявська О.Ю., Бровко І.В., Надєєва В.С. 

       Робота педагогічних рад була проведена на науковій основі. Педагоги
обмінювалися досвідом своєї  роботи,  активно включалися  до обговорення
«за  круглим  столом»,  інформували,  аналізували,  звітували  про  власні
здобутки, ділились власним досвідом роботи.

         Результативно та з високим рівнем зацікавленості пройшли семінари  з
педагогами. Зміст проведених семінарів складався з теоретичних, практичних
завдань і використання активних та інтерактивних форм роботи з кадрами. В
результаті роботи семінарів, підвищилась ефективність діяльності колективу
за чинною Програмою.

            Розвитку  творчих  здібностей  та  підвищення  професійної
компетентності педагогів сприяв колективний перегляд занять та виховних



заходів  з  дітьми  різного  віку.  Педагогами  підготовлено  і  проведено  12
відкритих заходів.

      

       Досвід роботи вихователя Вергузи Л.В.  «Зелена аптека.  Інноваційні
підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з лікарськими рослинами»
узагальнений,  використовується  в  роботі  відділу  освіти  Зміївської
райдержадміністрації   з  метою  підвищення  професійної  компетентності
вихователів  дітей  раннього  та  дошкільного  віку.  Протокол  засідання
методичної ради РМК №  2 від 28.10.2016.

         Досвід роботи вихователя Харіна Н.В.«Музейна педагогіка як один із
пріоритетних напрямів дошкільної освіти»» узагальнений, використовується
в роботі відділу освіти Зміївської райдержадміністрації  з метою підвищення
професійної компетентності  вихователів дітей   дошкільного віку. Протокол
засідання методичної ради РМК № №  2 від 28.10.2016.

Головними завданнями 2016-2017 н.р. були:

1.  Виховання  національної  громадянської  самосвідомості  особистості
через формування правового світогляду дошкільників.

      2.Розвиток мовлення дошкільників засобами театралізованого мистецтва. 

3. Формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я
через  використання  нетрадиційних  методів  оздоровлення  та   новітніх
оздоровчих технологій.

4. Формування екологічної свідомості, любові та бережливого ставлення
до природи через  трудове виховання.

     Аналіз освітнього процессу
          

Дошкільний  навчальний  заклад  є  базовим  в  районі  з  питання
формування правового світогляду та   інтеграції  його в різні види діяльності
дошкільників.

Правове  виховання важлива  складова  загально  розвиненої
особистості  зі  сформованими  моральними  та  громадянськими  якостями.
Формування  правового  світогляду  дошкільників,  яке  будується  на  трьох
ключових поняттях: права людини, правові норми, обов’язки.

 



В  кожній  віковій  групі  обладнано  національні  куточки,  в  яких
розміщено  національну  символіку,  Конституцію  України,  матеріали  про
рідний край.
Проводились заняття, на яких в доступній формі знайомились з державною
символікою – Державним Прапором, Державним Гербом, Державним Гімном,
розкривали дітям зміст Конституції України, пояснювали, що Конституція є
основним  законом  України,  і  що  саме  в  ній  записані  права  і  обов'язки
громадян України, які дають право на працю, відпочинок, навчання, житло,
лікування,  але  разом з  тим у кожного громадянина є  й свої  обов'язки,  які
повинні неодмінно виконувати – захищати свою Батьківщину, бути відданим
їй громадянином, з повагою відноситись до державної символіки.
Ознайомлення  дітей  з  державною  символікою  розглядали  у  єдності  з
історичним  минулим  українського  народу,  намагались  пробудити  у  дітей
інтерес та розуміння історії України, формували у них повагу до традицій і
звичаїв українського народу.
 Але   педагоги  в  роботі  з  дітьми мало   уваги  приділяли   використанню
дидактичних ігор  та вправ правового змісту.

З метою вирішення завдання щодо підвищення якості освіти в умовах
упровадження нового Державного стандарту дошкільної освіти та реалізації
Національної стратегії  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року у
2015-2016  н.р.  були  проведені  такі  заходи:   педагогічні  ради,  проблемні
семінари  , семінари – практикуми, консультації (групові та індивідуальні –
упродовж  навчального  року);  презентація-відкриття  «Банку  педагогічних
ідей»  (робота  творчих  груп),  виставка  методичної  літератури  за  даною
тематикою.

Впродовж року методична робота  та  робота  методичного кабінету
проводилась таким чином:  формування професійної компетенції педагогів;
збагачення інтересів, задоволення духовних і професійних потреб педагогів
через  цілеспрямований  ,  спеціально  організований  процес  системного
підвищення  професійної  компетентності,  створення  сприятливого
мікроклімату в колективі, формування команди однодумців. 

Робота методичного кабінету проводилась у напрямку надання групових
та індивідуальних консультацій, організації тематичних виставок методичної
літератури  (відповідно  до  тем  педрад);  підготовці  тематичних  стендів;
організації  колективних  переглядів  занять,  оглядів  новинок  методичної
літератури,  допомоги  вихователям   з  підготовки  рефератів,  доповідей  та
повідомлень на методичні семінари.

У  2016-2017  н.р.  основними  формами  методичної  роботи  з
педагогічними кадрами були : педагогічні  ради, інструктивно — методичні
наради, науково — практичні семінари, майстер - класи, самоосвіта.

На  висоому  рівні  проведено   Тижні  педмайстерності,  які  згідно
результатів  опитування  та  анкетування  педагогів,  залишаються  найбільш
ефективною формою роботи з вивчення діяльності педагогів, які атестуються.



У методичному кабінеті зібраний матеріал з досвіду роботи вихователів,
музичних  керівників.  Це   тези,  реферати,  підготовлені  для  виступів  на
педрадах, конспекти занять,  сценарії  свят,  кращі дитячі роботи ,  матеріали
науково — практичних семінарів,  проведених на базі дошкільного закладу,
матеріали  з  фізкультурно — оздоровчої роботи, які  були представлені на
Всеукраїнському   конкурсі  –  захисті  сучасної  моделі  навчального  закладу
«Школа сприяння  здоров’ю».
     Педагоги працювали  над проблемами формування навичок здорового
способу  життя,  охорони  та  зміцнення  фізичного  та  психічного  здоров’я
малюків  .  Діти  мають  знання  з  основ  безпечної  поведінки  та  здорового
способу життя,
 85 % дітей самостійно використовують  набуті знання та навички  у різних
життєвих  ситуаціях.  В  групах  створено  сприятливий  мікроклімат,
проводяться вправи на релаксацію, психогімнастика, аутотренінги, емпатія. В
старших групах проводились комплекси загартувальних процедур: повітряні
та сонячні ванни, прогулянки за будь – якої погоди, топтання по солі, ходьба
по  корегувальних  доріжках  ,  різні  види  масажу,  музикотерапія,
кольоротерапія та інше. Педагоги використовують в своїй роботі інноваційні
методи оздоровлення за методикою М. Єфименка, дихальна гімнастика за А.
Стрельниковою,  К.  Бутейко,елементи  футбол  -  гімнастики  та  інше.  Діти
мають  певні  знання  з  валеології:   будову  тіла,  догляд  за  шкірою,  зубами,
органами зору, слуху.  
          Для  підвищення  фахового  рівня  та  педагогічної  майстерності
педагогічних кадрів педагоги залучаються до роботи в творчих лабораторіях,
групах  на яких презентують свою діяльність та передають досвід молодим
спеціалістам.

Педагогічний колектив з метою удосконалення навчально-виховного 
процесу використовував парціальні програми, альтернативні методики та 
технології, а саме: 

Технологію розвитку творчої особистості (ТРВЗ) (вихователі Вергуза 
Л.В.,  Семененко Л.М.);

Театр фізичного розвитку М.Є.Єфименка (вихователі Бондаренко 
Ю,В.., Надєєва В.С.)

Дихальна гімнастика К.Бутейко , О.М.Стрельнікової (вихователі 
Демідова Т.А., Архіпова О.М.)

Пісочна терапія ( практичний психолог Ляшенко І.М.)
Кольоротерапія (вихователь Мокрій С.М.)
Основними проблемами, які було з’ясовано під час вивчення 

результативності методичної роботи, є:
низький рівень особистої участі педагогів у проведенні заходів для 

батьків;
недостатній рівень творчих здібностей більшості педагогів.



Діагностика рівня знань дітей.

«Мовленнєвий розвиток»
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Старша «А» група - 84%, старша «Б» - 80%, старша 
«В»  - 82%
Середня «А» - 78%, середня «Б» - 76%, середня «В» -
76%;

Молодша «А» - 84%, молодша «Б» - 78%, молодша 
«В» -56%

Рекомендації:
Ст.  «А»,  «Б»,  «В»  групи  –

продовжувати  працювати  над
фонематичною  компетенцією  дітей:
оволодівання  чіткою  вимовою  всіх
звуків  мови,  вживати  слова  всіх
частин  мови,  багатозначні,  складні,
узагальнені  слова.  Словникова
робота:  добирати  синоніми,
антоніми,  фразеологічні  звороти,
розуміти  і  правильно  пояснювати
слова омоніми.

Продовжувати  чітко  і
правильно  вимовляти  всі  звуки  та
звукосполучення у словах.  Вживати
всі  частини мови,  утворювати  різні
форми  дієслів,  прикметників,
узгоджувати слова 

у  словосполученнях,  створювати  нові  слова  за  допомогою  суфіксів,
префіксів.  Діалогічна  компетенція:  дотримуватися  культури  мовленнєвого
спілкування, контролювати своє мовлення щодо вживання слів-паразитів.

Сер.  «А»,  «Б»,  «В»  групи  –  продовжувати  розвивати  вміння  ставити
запитання  різного  типу,  вдосконалювати  навички  діалогічного  мовлення  з
дорослими та однолітками. Продовжувати вчити культурі спілкування. Розвивати
граматичну компетентність.

Молодша  «А»,  «Б»,  «В»  групи  –  удосконалювати  звукову  культуру
мовлення.  Збагачувати  ,  уточнювати  та  активізувати  словник  дітей  різними
частинами мови, Сприяти вихованню культури мовлення.

 «Пізнавальний розвиток» Логіко-математичні завдання
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Старша «А» група – 85%, Старша «Б» - 84%, 
старша «В»  - 84%; 
Середня «А» - 87%, середня «Б» - 85%, середня 
«В» - 85%;
Молодша «А» - 75%, Молодша «Б» - 
73%,Молодша «В» - 57%

Рекомендації:

Старші групи – продовжувати формувати
у дітей логічне мислення, память, увагу.

      Середні групи – продовжувати
працювати  над  формуванням
допитливості,  пізнавальної  активності
дітей, спонукати до

мовленнєвої активності дітей з використанням математичної термінології.
   Молодші групи – розширювати і збагачувати первинні орієнтації дитини в кількісних 
відношеннях навколишньої дійсності. Групувати предмети за формою, величиною, 



кількістю. Формувати уміння визначати просторовість у відношенні предметів стосовно 
самого себе. Розвивати у дітей пам'ять, мислення і увагу.

«Пізнавальний розвиток» Ознайомлення з природою

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

А Б В

С т а р ш і
С е р е д н і
М о л о д ш і

 Р а н н і й в і к

Старша «А»  група – 81%, старша «Б»  -
82%, старша «В»  - 80%; 

Середня «А» - 84%, середня «Б» - 78%,
середня «В» - 78%;

Молодша  «А»  -  76%,  молодша  «Б»  -
73%,молодша «В» - 56%

Ранній вік «А» - 65%, «Б» - 66%, «В» -
67%

 Рекомендації:  Формувати  у  дітей  як  наукову,  так  і  образну  картину
природи на основі гармонійного поєднання наукових і художніх факторів впливу
на  свідомість  дошкільників.  Формувати  уявлення  про  негативний і  позитивний
вплив людини на природу; виховувати бережне ставлення до природи; допомагати
дітям побачити красу у величі природи.
   Середні групи: розширювати уявлення дітей про естетичну своєрідність природи в різні
пори року. Залучати дітей до різних видів діяльності в природі. Виховувати шанобливе
ставлення до всіх виявів життя в природі.
   Молодші  групи:  виховувати  у  дітей  зацікавлену  увагу  до  природи  як  джерела
позитивних  емоцій.  Виховувати  здатність  творчо  реагувати  на  прояви  прекрасного  в
природі, наслідувати явища природи в рухах і звуках.
  Ранній  вік:  заохочувати  пізнавальну  активність,  спостережливість,  допитливість.
Виховувати  гуманне  ставлення  до  рослин  і  тварин,  сприяти  засвоєнню  елементарних
правил взаємодії з ними, безпечної поведінки в довкіллі.

«Мовленнєвий розвиток»
«Грамота»
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Старша «А» група -92%, Старша «А» група – 92 %,старша «Б» - 83%, старша «В»  -

83%, 
Рекомендації:  Спонукати спілкуватися з однолітками і дорослими  дотримуючись
культури спілкування, будувати діалог, брати участь у полілогах.    Продовжувати
розвивати п’ястку руки та дрібні м’язи пальців, координацію рухів руки, окомір,
плавність і точність, ритм рухів.



«Художньо-естетичний розвиток» (музичне виховання)
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Старша «А» група - 86%, старша «Б» - 83%, старша «В»  - 92%, 
Середня «А» - 87%, середня «Б» - 84%, середня «В» - 84%;
Молодша «А» - 79%, Молодша «Б» - 79%,молодша «В» - 63%
Ранній Вік «А» - 72%, «Б» - 73%, «В» - 71%

Рекомендації: Старші: продовжувати закладати у дітей основи музичної культури, 
розвивати в дітях загальну музикальність, музичний слух, чуття ритму, музичне мислення,
музичну пам'ять.

Середні продовжувати працювати над відчуттям контрастного характеру, тем, 
динамічних відтінків музичного твору, співвідносити їх із назвою твору. Продовжувати 
збагачувати музичний досвід знайомленням з вокальними і інструментальними творами 
композиторів класиків та сучасними авторами. 

Молодші: продовжувати учити дітей відтворювати в русі загальний характер 
музики, відгукуватись на темпові та динамічні контрасти.

Ранній вік: формувати у дітей уміння відтворювати звуки навколишнього 
середовища, емоційно-чутливо реагувати на співвідношення контрастних звуків за 
динамікою, висотою, тембром.

«Художньо-естетичний розвиток» (ізодіяльність)
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Старша «А» група - 88%, старша «Б» - 86%, старша «В»  - 89%, 
Середня «А» - 85%, середня «Б» - 82%, середня «В» - 90%;
Молодша «А» - 87%, Молодша «Б» - 72%,молодша «В» - 67%
Ранній вік «А» - 76%, «Б» - 74%, «В» - 67%.

Рекомендації: Старші:  продовжувати  прилучати  дітей  до  культури  свого  народу,
вчити  бачити,  милуватись,  захоплюватись  чарівним  світом  народного  мистецтва.
Створювати власні художні образи в різних видах образотворчої діяльності, передавати
своє ставлення до них.



Середні  групи:  Розвивати емоційну та  зорову чутливість,  здатність  захоплюватись,
дивуватись, радіти розмаїттю барв, звуків у навколишньому світі. 

Молодші:  збагачувати враження дітей від образотворчої  діяльності,  поєднуючи її  з
музикою  та  поетичним  словом.  Розвивати  емоційну  чутливість  дітей,  здатність
захоплюватись і радіти, спостерігаючи за красою барв у навколишній природі.

Ранній  вік:  емоційно  сприймати  іграшки,  картини,  ілюстрації,  впізнавати  художні
образи. Розвивати формоутворювальні рухи руки, дрібну мускулатуру пальців рук.

«Пізнавальний розвиток» (ознайомлення з навколишнім)
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Старша «А» група - 81%, старша «Б» - 79%, старша «В»  - 79%, 
Середня «А» - 85%, середня «Б» - 79%, середня «В» - 82%;
Молодша «А» - 71%, Молодша «Б» - 69%. Молодша «В» - 63%
Ранній вік «А» - 72%, «Б» - 74%, «В» - 70%.

Рекомендації: Старші  групи  –  продовжувати  сприяти  розвитку  само  активності,
свідомого ставлення до життя. Формувати уміння здійснювати власний вибір, приймати
рішення. 

 Середні групи – продовжувати вчити дітей додержуватися культурно-гігієнічних
вимог щодо зовнішнього виду, добирати одяг відповідно до сезону та ситуації. Виявляти
активність, самостійність у ігровій, практичній трудовій діяльності. 

Молодші  групи:  формувати  у  дітей  позитивне  ставлення  до  трудових  завдань,
виконувати деякі трудові доручення дорослих. Підтримувати пері прояви самостійності,
бажання прийти на допомогу дорослому у господарсько-побутовій праці. 

Ранній вік: формувати у дітей позитивне ставлення до дошкільного навчального
закладу,  радіючі  зустрічі  з  однолітками  та  дорослими.  Формувати  елементарні  вміння
безпечної поведінки у техніко-технологічному середовищі.

 «Фізичний розвиток»

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

А Б В

С т а р ш і
С е р е д н і
М о л о ш і

 Р а н н і й в і к

Старша «А» група – 89%, старша
«Б» - 83%, старша «В»  - 91%, старша 

Середня «А» - 90%, середня «Б» -
78%, середня «В» - 79%;

Молодша  «А»  -  78%,  Молодша
«Б» - 76%,молодша «В» - 74%
Ранній вік «А» - 82%, «Б» - 85%, «В» -
80%



Старша група: формувати вправність у виконанні рухів для отримання позитивної
оцінки дорослого, виховувати витримку, чесність, позитивні емоції, уміння переборювати
негативний психічний стан під час виконання фізичних вправ.

Середні  групи:  активно  використовувати  набуті  рухові  вміння  у  самостійній
руховій  діяльності.  Виявляти почуття  товариськості,  співчуття  до однолітків  в  процесі
рухової діяльності.

Молодші групи: виховувати сміливість, рішучість, витримку на наполегливість у
руховій  діяльності.  Дотримуватися  норм  товариських  та  доброзичливих  відносин  з
однолітками.

Діти раннього віку: продовжувати формувати культурно-гігієнічні, рухові навички
та навички самообслуговування.

В усіх вікових групах організована навчально-пізнавальна діяльність за
принципом  розвивального  навчання  відповідно  до  програмових  завдань.
Педагоги  заохочували  дошкільнят  до  творчості,  креативного  мислення,
винахідливості, оцінювали конкретні досягнення дітей, незалежно від їхнього
фізичного та соціального стану, інтелектуального розвитку. 
 
І.6. Діяльність психологічної служби закладу

Робота  практичного  психолога  в  дошкільному  закладі  освіти  є
цілісною, системно організованою діяльністю, у процесі  якої  створюються
соціально  –  психологічні  й  педагогічні  умови  для  успішного  навчання  та
психічного  розвитку  кожної  дитини.  Умови,  які  дозволяють  дитині  в
найбільш  сприятливій  формі  об’єднувати   завдання  особистісного
психологічного розвитку соціалізації й у вирішенні кожного з них досягти
певних особистісно-значущих та соціально прийнятих результатів. 

Головною метою на 2015 – 2016 навчальний рік практичного психолога
закладу Ляшенко І.М. було підвищення рівня психологічної компетентності
вихователя,  як  одна  з  умов  психологічної  безпеки  дитини.  Допомога
кожному вихователю в опануванні методів індивідуального ї зорієнтованого
підходу  у  вихованні,  визнавати  кожну дитину підростаючою особистістю,
поважати  її  надавати  відповідної  допомоги.  В  роботі  з  педагогічним
колективом були використані  наступні  методи роботи:  тренінги,  семінари,
постійна  просвіта  через  консультації  та  виступи  на  заходах  закладу.  За
допомогою цих методів роботи педагоги підвищили свій професійний рівень,
розуміють,   що  дитина  –  це  особистість  і  її  потрібно  поважати.  Деякі
досвідчені  педагоги  сприймають  до  уваги  рекомендації  практичного
психолога та використовують в роботі з дітьми інноваційні методи роботи.

 Постійно велась  просвітницька робота з  батьками через  виступи на
батьківських  зборах,  індивідуальні  бесіди,  випуски дайджесту  в  групах та
куточку психолога.

В  роботі  з  дітьми  використовувались  наступні  методи  роботи:
індивідуальна  та  групова  корекційно  –  розвивальна  робота,  діагностична
робота (спостереження, бесіди).

За  допомогою  корекційно  -  розвивальної  роботи  діти  стали  більше
виражати  свої  емоції  в  ігровій  діяльності,  спілкуванні  з  однолітками.  В



навчанні  та вихованні  в  дітей підвищився рівень комунікативних навичок,
рівень  позитивної  мотивації  до  соціально  важливої  для  дитячого  віку
діяльності.

В  кінці  навчального  року для  виявлення готовності  дітей  до школи,
було продіагностовано 82 дитини із трьох старших груп.

В роботі використовувались наступні методи роботи:
 Спостереження за дітьми в ігровій діяльності, на прогулянці, на

заняттях;
 Діагностика дітей за тестом шкільної зрілості Керна – Ірасека;
 Діагностика  на  визначення  самооцінки  дітей  за  тестом

«Сходинки»;
 Діагностика  мотиваційної  готовності  дітей  до  навчання

(визначення домінуючого мотиву) за М. Гінзбургом.

      Отримали наступні результати : високий рівень мають 16 дітей, середній
– 25 дитини достатній рівень – 39 дітей, нижче середнього – 2 дітей. 

Причинами  неготовності  дітей  до  навчання  стали  недостатня
сформованість пізнавальних процесів – увага, мислення, сприйняття. 

В  2016-2017  навчальному  році  працювали  гуртки  за  різними
напрямами:  художньо-естетичний  напрям  –  вихователі,  Кругова  Г.М.,
Приймак  Н.М.,  Вергуза  Л.В.,  вихованці  яких  оволоділи  нетрадиційними
методами малювання, аплікації, ліплення, орігамі. Їхні роботи беруть участь
у конкурсах дошкільного закладу та району.

Музичні  керівники  Базавлук  С.П,  Бровко  І.В.  ,   -  під  час  гурткової
роботи  значну  увагу  приділяли  розвитку  творчих  здібностей  дітей,
інтонаційної  виразності  мовлення,  фантазі,  креативності  ,  співочих  та
танцювальних навичок, почуття ритму та інше.

Діти  із  задоволенням  демонстрували  свої  вміння  під  час  концертів,
театральних вистав.

Вихователі  Надєєва В.С.,  Шаповалова І.М.,  Лаврова Т.С.,  Семененко
Є.М.  організували  роботу  гуртків  за  пізнавальним  напрямком,  що  дало
можливість розвивати у дітей логічне мислення, пам'ять, увагу, уяву, уміння
аналізувати, спів ставляти, робити відкриття.

Інструктор з  фізкультури Канівець І.С.  організувала роботу  гурта  за
авторською методикою М.  Єфименка,  з  метою  зміцнення  ,  оздоровлення
дітей, вдосконалення їх фізичних якостей.

Керівник  гуртка  «Слухняний  язичок»   Варавенко  Н.Г.  працювала  з
дітьми , які мають вади мовлення. В результаті роботи у дітей покращилась
звуковимова,  фонематичний  слух,  зв’язне  мовлення,  збагатився   активний
словник.



Оздоровча робота
Протягом 2016 - 2017 року  колектив Зміївського ДНЗ №2 

продовжував роботу  зі зміцнення фізичного і психічного здоров’я, 
формування ціннісного ставлення дитини до свого здоров’я, інтересу до 
здорового способу життя. 

Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі 
сприяє чіткий та систематичний медико-педагогічний  контроль за станом 
здоров’я, фізичним розвитком та руховою активністю вихованців. Чітко 
розподілені обов’язки між завідувачем, старшими медичними сестрами, 
вихователем-методистом щодо контролю за фізичним розвитком дітей.  

Медико-педагогічний контроль здійснювався за напрямками:
 контроль за станом здоров’я, фізичного розвитку дітей;
 контроль за розвитком рухів і фізичних якостей у дітей;
 оцінка впливу різних організаційних заходів на дитячий організм;
 нагляд за санітарно-гігієнічними умовами.

        Протоколи медико-педагогічного контролю за проведенням 
фізкультурних занять велися щомісячно.

 Для вирішення завдань фізичного розвитку та забезпечення 
організованої та самостійної діяльності дітей дошкільного віку на свіжому 
повітрі ми  використовуємо  всі доступні ресурси дошкільного закладу.  

    Значна  увага  протягом  навчального  року  приділялася  питанню
безпеки життєдіяльності вихованців. Робота в цьому напрямку здійснювалася
згідно вимог  Програми  виховання та  розвитку дітей від двох до семи років
„Дитина ”. 

Планомірне навчання персоналу прийомам надання першої 
долікарської допомоги на випадок раптових ушкоджень, отруєнь, перегрівів, 
обморожень  здійснювалося на практичних заняттях.

Вирішити питання психологічного комфорту дітей в ДНЗ та   
психолого- педагогічного супрооіду дітей пільгових категорій допомагав 
практичний психолог Ляшенко І.М., яка проводила тренінги та 
психогімнастику для зняття  чи значного зменшення нервово-емоційного 
напруження у дітей та членів колективу, здійснювала профілактику та 
організовувала корекційну роботу, спрямовану на гармонізацію розвитку 
дитини та взаємодії з оточуючим, стимулювала її потенційні можливості, 
з’ясовувала  психологічні труднощі; у разі потреби, ознайомлювала батьків і 
педагогів  з результатами психолого – педагогічного обстеження, 
зафіксованими протоколом, професійно коментувала їх; розробляла 
рекомендації щодо роботи з конкретною дитиною; психологічні обстеження 
проводилися індивідуально, результати не розголошувалися. На кожну 
дитину заведено індивідуальну теку, де формується банк даних про розвиток 
дитячої особистості і зберігаються усі результати діагностування та 
спостереження. 

Узагальнюючи результати роботи психологічної служби ДНЗ, можна 
зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному 



рівню. Але поряд з цим необхідно звернути увагу на систематичність, 
планомірність, удосконалення корекційної роботи, розвиток творчих 
здібностей дітей та аналіз нервово-психічного розвитку дітей раннього віку.

У 2016-2017 навчальному році під постійним контролем було питання 
відвідування дітьми дошкільного навчального закладу. Завдяки 
роз’яснювальній роботі  вдалося знизити відсоток  безпричинного 
невідвідування дітьми  ДНЗ.

Захворювання у середньому склало:
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Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей 
систематично розглядалися на нарадах при завідувачу, аналізувалися 
показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

На належному рівні проводилась робота щодо зміцнення здоров'я 
дітей дошкільного закладу: загартовуючі заходи (загартування повітрям, 
водою, гігієнічна гімнастика.) проведення занять з фізичної культури з 
обов'язковим врахуванням індивідуальних особливостей дітей, правильним 
оцінюванням реакції дітей на загрузку на м'язи, прохолодне повітря тощо: 
своєчасно проводився патронаж відсутніх дітей; забезпечувалась висока 
працездатність дітей протягом всього заняття не допускаючи перевантаження
дітей.

Проводився повсякденний контроль за чітким виконанням режиму 
дня, тривалості прогулянок, санітарним станом приміщень, одягом дітей 
відповідно температурному режиму, що забезпечує тепловий комфорт 
дитини. Протягом року проводились спортивні свята,  розваги,  Дні здоров'я.

 Таким чином, виконання системи профілактично-оздоровлювальних 
заходів сприяло:

зниженню рівня захворюваності у 2016 році (у порівнянні з 
попереднім роком) на    1,5 %

Отже можна зробити висновок, що для реалізації завдань зі зміцнення 
фізичного і психічного здоров’я, формування ціннісного ставлення дитини до
свого здоров’я, інтересу до здорового способу життя в ДНЗ створені всі 
необхідні умови. 



        Стан харчування дітей у дошкільному закладі

Харчування у Зміївському ДНЗ №2 здійснюється відповідно до норм, 
затверджених постановою Кабінету міністрів України від 22.11.2004 р. № 
1291 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах», згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 
навчальних  закладах ( із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту № 202/165 (z 0440-13) від 26.02.2013 р.).        
Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними 
умовами для підвищення опору дитячого організму до захворювань, для 
нормального росту і розвитку дітей, які виховуються у закладі.

Раціональне харчування передбачає використання необхідного набору
продуктів,  які  містять  усі  необхідні  харчові  компоненти,  вітаміни,
мікроелементи  відповідно  до  вікових  фізіологічних  потреб  дитячого
організму.

   Раціональне  харчування  в  дошкільному  закладі  передбачає
складання примірного двотижневого меню.

Під час оздоровчого періоду організовується додатковий прийом їжі –
другий сніданок о 10.00 у вигляді соків, які видаються під час прогулянки.

    Старшими медичними сестрами закладу було проведено аналіз
харчування  за  2016-2017  рік.  Результати  аналізу  такі:  норми  харчування
виконуються  на  80-86%,  харчування  збалансоване,  різноманітне,  в  меню
включаються  овочі, свіжі та сушені фрукти,  соки,  додавання в їжу цибулі,
часнику Щоденне меню вивішується в батьківських куточках, батьки мають
змогу ознайомитись з меню.  

Аналіз  виконання  норм  харчування  за  2016-2017  навчальний   рік
показав,  що  в  цілому  харчування  вихованців  дошкільного  навчального
закладу  здійснювалось  наближено  до  норм  (у  середньому  —  84%).  Слід
зазначити, що минулого року показник виконання норм харчування становив
86%. Це свідчить про  незначне погіршення   якості харчування.

 Взаємодія зі школою

На виконання завдання  «Забезпечення рівних стартових 
можливостей для подальшого успішного шкільного навчання дітям 
старшого дошкільного віку» проводилася робота з організації співпраці 
дошкільного закладу зі школою.
        Старші дошкільники разом з першокласниками брали участь у спільних 
святах, розвагах, виставках дитячої творчості. Вихователі, співпрацюючи з 
вчителями, планували підготовчі заняття  за тематичними блоками, 
закріплюючи навчальний матеріал, що забезпечило достатній  рівень 
проходження адаптації дітей  до шкільного життя та якісне засвоєння  
програмового матеріалу. 



Для забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти наш 
колектив забезпечив тісну співпрацю педагогів Зміївської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№2 та батьків майбутніх першокласників. Відбулося засідання «Круглого 
столу» з теми «Скоро нас чекає школа» вихователі ДНЗ, батьки, вчителі та 
медичні працівники ознайомили  присутніх  із  особливостями  діагностики  
готовності  дітей  до школи, шляхами підготовки дітей до школи та були дані
відповіді на запитання. Як свідчать відгуки учасників „Круглого столу” така 
форма роботи була доцільною та результативною. 

Таким чином, аналіз роботи в минулому навчальному році засвідчує, 
що методична робота була спрямована на оволодіння психолого-
педагогічними теоретичними напрямками роботи з дітьми, а отримані  
результати дають змогу оцінити діяльність дошкільного навчального закладу 
- на достатньому рівні.

 Педагогічний  колектив  Зміївського  ДНЗ  №2  поставив  перед  собою
завдання  забезпечити  рівні  стартові  можливості  для  дітей  при  вступі  до
школи. 

 В результаті проведеної практичним психологом діагностики готовності
дітей  до  навчання  в  школі  були  вивчені  наступні  параметри:  фізіологічна
готовність до навчання в школі, підготовка руки до письма,  емоційна сфера.

  В  2016  –  2017  навчальному  році   фізіологічнийрівень   готових  до
навчання дітей склав: високий рівень - 54 дитини (59%), середній рівень -
35 дитини (41%) .

 В результаті діагностики за 2016 – 2017 навчальний рік, виявилось, що
діти  стали  більш  емоційними,  з  85  дітей  :  52  дитини  (72%)  -  добре
виражають емоції, 25 дітей (21.2%) не всі розпізнають та виражають, а 8
дітей (6,8%) мало емоційні.

Щодо  дослідження  підготовки  руки  до  письма  в  2016  –  2017
навчальному  році,  були  отримані  наступні  результати:   високий  рівень
дрібної моторики мають 17 дітей (20%) дітей, середній –62 дитини (72%), 6
дітей (7%) - низький рівень підготовки руки до письма.

Результати  діагностики   фізіологічної   ,  емоційної  готовності  ,
підготовки  руки  до  письма  за  два  навчальні  роки  дали  змогу  виявити
позитивні зміни в підготовці дітей до школи  і спланувати комплекс  засобів і
методів  фізичного  виховання,  спрямованих  на  корекцію  індивідуального
розвитку  кожної  дитини  :  забезпечення  раціонального  режиму  дня,
дотримання  оптимального  рухового  режиму,  створення  позитивного
емоційного  клімату,  використання  психолого  –  педагогічних  прийомів,
спрямованих  на  попередження  небажаних  проявів  у  дітей,  прийоми
формування самоконтролю і саморегуляції тощо.  

         Співробітництво працівників дитсадка і батьків дошкільнят

Педагогічні  працівники  використовували  різні  форми  роботи  з
батьківським колективом. Були проведені раз у квартал групові батьківські
збори де освітлювались питання виховання та навчання дітей з залученням



спеціалістів:  практичного  психолога,  вихователя-методиста,  старшої
медичної  сестри,  інструктора  з  фізкультури.  Особливу  увагу  приділяли
індивідуальним  формам  роботи  з  батьками:  консультації,  співбесіди.  У
кожній  віковій  групі  були  виготовлені  куточки  для  батьків  де  розміщені
матеріали  на  допомогу  батькам  щодо  виховання  і  навчання  дітей  в  сім'ї.
Батьки залучались до спільної роботи: участі в розвагах, спортивних святах,
виготовленні  поробок  разом  зі  своїми  дітьми  з  природного  матеріалу  для
виставок.  Результатом такої  діяльності  стало  зростання  авторитету  батьків
серед  дітей,  авторитету  педагогів  серед  батьків,  встановлення  емоційно-
позитивних та доброзичливих стосунків з родиною. 
        У грудні проведено   виставку новорічно-різдвяних композицій 
«Зимовий дивограй», у квітні-  “Пасхальний вернісаж”  створених батьками 
разом з дітьми на які було представлено  флористичні композиції, , святкових
букетів  , засушених квітів, мандарин, повітряних кульок, бісеру,  
різнокольорового картону, ниток, тканини, шишок, пір’я, хутра, пластиліну, 
тіста, пластикових пляшок, сухоцвітів,  та  інших природних матеріалів у 
різноманітних техніках: пап’є — маше, гофротрубочки, квілінг, витинанка, 
вишивка, флористика, орігамі, вироби з бісеру, малі скульптурні форми, 
аплікація. Новорічні прикраси, які представлені у широкому аспекті, 
відображали оригінальність творчої думки, емоційність образу та фантазії їх 
авторів, підкреслюючи зовнішнім виглядом доброту і життєрадісність дітей  
Роботи, представлені на виставку, вражали високою майстерністю 
виконання, вмілим використанням народних та сучасних традицій 
виготовлення новорічно-різдвяних атрибутів До кожної композиції додавався
підпис з зазначенням назви композиції поетичним словом та прізвища 
авторів.

     Виставка  продемонструвала  естетичний  смак  ,  активність  та
зацікавленість батьків, бажанняі приймати активну участь у житті дитячого
садка.

       Адміністративно-господарська діяльність закладу

         На виконання завдань річного плану ДНЗ велика увага приділялася
охороні праці та життєдіяльності працівників і вихованців закладу.   
Для покращення перебування дітей в дошкільному закладі  плануються такі
ремонтні роботи під час яких:   капітальний ремонт даху над харчоблоком,
косметичний ремонт групових приміщень, спортивного та музичного залів,
харчоблоку, приміщень закладу, заміну 5 вікон на металопластикові, ремонт
ігрового та  спортивного обладнання,   ремонт  каналізаційної  системи в  ІІ
корпусі, ремонт обладнання дитячих майданчиків  
 




