
ЗВІТ ЗАВІДУВАЧА ДОШКІЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ №1 

«ДЗВІНОЧОК» М. САРНИ ПРО РОБОТУ ОЧОЛЮВАНОГО ЗАКЛАДУ У 2016-2017 

НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України 

від 23.03.2005р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі “Положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед колективом та громадськістю". 
  

Мета: 
Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи 

управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за 

прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної 

етики управлінської діяльності завідувача. 
  

 Завдання звітування: 

 1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним 

закладом. 

 2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» — освітньо-виховний заклад 

загального типу. Розміщений за адресою: 34500, вул. Демократична, 3, м. Сарни, 

Рівненської області., тел. 2-16-34. Розпочав функціонування 28 листопада 1966 року, 

як дитячий ясла-садок «Дзвіночок» №39 Львівської залізниці. У 2001 році дитячий садок 

передано у комунальну власність Сарненської міської ради на підставі рішення 

виконавчого комітету Сарненської міської ради від 21 лютого 2001 року за № 121 та 

переіменовано на дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» м.Сарни. 

 

Дошкільний навчальний заклад свою діяльність здійснює відповідно до Законів України 

«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад 

України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. 

№ 305, Статуту ДНЗ №1 (затвердженим рішенням виконавчого комітету Сарненської 

міської ради № 08 від 20.01.2016 р.), свідоцтва про державну реєстрацію (Серія А01 

№ 699954 ідентифікаційний код № 37261350) та інших нормативно-правових актів. 

 

Дошкільний заклад  має офіційний сайт у всесвітній мережі Інтернет. Електронна адреса 

сайту http://dzvinochoksarny.wix.com/dnz1//. На даному веб-ресурсі висвітлюється 

достовірна інформація про нормативні засади та основні напрями діяльності навчального 

закладу; про освітні послуги, які надаються дошкільним навчальним закладом, специфіку 

його роботи; відбувається інформування громадськості про досягнення та перспективи 

розвитку ДНЗ, про інновації та нововведення у галузі освіти.  

 

Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Конституції України, законів про 

мови навчально-виховна діяльність, ведення ділової документації у дошкільному 

навчальному закладі здійснюється українською мовою. 

 

Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має вивіску, печатку і штамп 

установленого зразка. 

http://dzvinochoksarny.wix.com/dnz1/


Режим роботи дошкільного навчального закладу — п'ятиденний, встановлений відповідно 

до Статуту ДНЗ №1. Заклад працює з 7.30 до 18.00 години, з 10.30 годинним 

перебуванням дітей. 

 

Площа території закладу становить 0,7910 га, наявний державний акт на право постійного 

користування земельною ділянкою (Серія ЯЯ № 270025). 

 

Робота адміністрації ДНЗ №1 «Дзвіночок» з питань формування дитячого контингенту, 

а саме прийому дітей в ДНЗ організована відповідно до вимог чинного законодавства: 

групи формуються та переводяться одна до іншої наприкінці оздоровчого періоду, 

зарахування дітей здійснюється протягом календарного року на підставі заяви батьків або 

осіб, які їх замінюють, відповідно до створеної черги на влаштування дітей до 

дошкільного закладу; медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що 

дитина може відвідувати дошкільний заклад: довідки дільничного лікаря про 

епідеміологічне оточення; свідоцтва про народження дитини, підписується договір про 

співпрацю між батьками або особами, що їх замінюють та завідувачем ДНЗ, оформляється 

особова справа на дитину. В закладі ведеться журнал прибуття (вибуття) дітей. 

 

Комплектування груп в дошкільному навчальному закладі №1 «Дзвіночок» здійснюється 

відповідно до Статуту ДНЗ за віковими ознаками, з дотриманням санітарно-гігієнічних 

норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах. 

 

Відповідно до ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту» наповнюваність груп 

дошкільного закладу має становити 115 дітей. Станом на 01.05.2017 року в ДНЗ 

влаштовано 147 дитину, а саме: 

 І молодша група «Сонечко» — 27 вихованців; 

 ІІ молодша група «Ромашка» — 23 вихованці;   

 ІІ молодша  група «Барвіночок» — 23 вихованці; 

 середня група «Капітошка» — 27 вихованців; 

 старша група «Метелики» — 24 вихованці; 

 старша група «Теремок» — 23 вихованці. 

   

Наповнюваність груп загального розвитку перевищує нормативи наповнюваності 

на 27,82%. 

 

Відрахування дітей здійснюється відповідно до Статуту ДНЗ №1: 

 за бажанням батьків або осіб, що їх замінюють; 

 на підставі медичного висновку про стан здоров'я, що унеможливлює перебування 

дитини в ДНЗ; 

 у разі несплати без поважних причин батьками або особам, які їх замінюють, плати 

за харчування дитини протягом 2-х місяців. 

 

Важливе місце в закладі приділяється питанням охоплення дітей дошкільною освітою. 

Педагогами дошкільного закладу ведеться систематична робота щодо вивчення 

контингенту дітей, які не відвідують ДНЗ: створено банк даних дітей від 0 до 6 років, які 

не відвідують дошкільний заклад із зазначенням відомостей: про прізвище, ім'я, по 

батькові дитини, дати народження, про одного з батьків, місця проживання, форму 

здобуття дитиною дошкільної освіти. 

 

Відповідно до Статуту ДНЗ №1 в дошкільному навчальному закладі організовано 

консультативний пункт для батьків, метою діяльності якого є надання допомоги батькам 



з питань навчання та виховання дітей, створення умов для фізичного та розумового 

розвитку дитини, забезпечення психологічного комфорту та формування особистості 

дошкільника. 

 

З метою оптимізації роботи щодо прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів 

відповідно до освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами 

дошкільної освіти, обліку дітей від 0 до 6 років, що проживають на території мікрорайону 

ДНЗ, щороку в дошкільному закладі наказом по ДНЗ «Про створення робочої групи по 

обліку дітей дошкільного віку», з числа педагогів, створюється робоча група, яка і 

забезпечує проведення моніторингу кількості організованих та неорганізованих дітей 

дошкільного віку, в тому числі і 5-річного віку, вивчення стану охоплення та причин 

невідвідування дітьми ДНЗ. Найбільш вагомою причиною невідвідування дітьми ДНЗ є 

проблеми перевищення наповнюваності груп дошкільного закладу. 

 

ІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Дошкільний навчальний заклад №1 «Дзвіночок» має власну будівлю. Будівля закладу 

типове двоповерхове цегляне приміщення, має два окремі центральні входи, два окремі 

входи для груп, два входи до службових приміщень. Загальна площа приміщення 

становить 1322,8 м.кв. Проектна потужність закладу — 6 групових приміщень з окремими 

роздягальнями, спальнями, туалетними кімнатами. На сьогодні в даних приміщеннях 

функціонують всі групи, наявна музично-фізкультурна зала, кабінети завідувача, 

практичного психолога, вихователя-методиста, старшої медичної сестри, завідувача 

господарством, пральня, харчоблок. В ДНЗ є овочесховище та підсобні приміщення. 

 

Приміщення пральні знаходиться у задовільному стані, проведений капітальний ремонту, 

наявне обладнання знаходиться у доброму стані. 

 

Опалювальна газова система дошкільного навчального закладу знаходиться в належному 

стані. 

 

В усіх групах дошкільного закладу встановлені бойлери для безперервного постачання 

гарячої води. 

 

Санітарний стан приміщень дошкільного закладу відповідає санітарно-гігієнічним 

вимогам. 

 

Територія закладу огороджена металевим парканом. Санітарний стан території 

дошкільного навчального закладу задовільний. Прилегла територія облаштована та 

утримується відповідно до санітарних правил та норм. 

 

Кожна група закладу має свій ігровий майданчик, який забезпечено тіньовим навісом, 

пісочницею з кришкою, ігровим обладнанням та зеленими насадженнями. Ігрове та 

фізкультурне обладнання в задовільному стані. На території розміщено фізкультурний 

майданчик: футбольні ворота, перекладини, стояки для метання, попадання в кільце. 

  

Дошкільний заклад в достатній мірі забезпечений м'яким інвентарем, постільною 

білизною, твердим інвентарем, який відповідає зросту дітей, посудом, інвентарем, який 

використовується за призначенням. 

 

Групи забезпечено новим столовим посудом, інвентарем для прибирання приміщень, 

пилососами. 



Усі приміщення ДНЗ відповідають не лише санітарно-гігієнічним нормативам, але і 

естетично оформлені. Кожна спальня, групова, роздягальня по своєму оформлена: 

картини, сюжети казок сприяють гармонійному розвитку та забезпеченню психологічного 

комфорту у дітей. 

 

Озеленення території постійно оновлюється, висаджуються нові дерева, кущі, квіти. 

 

Суттєво збагачено матеріально-технічну базу з організації навчально-пізнавальної 

діяльності ігровими посібниками, розвивальними іграми, роздатковим матеріалом, 

настільно-друкованою продукцією. 

 

Дошкільний навчальний заклад забезпечений технічними засобами навчання, а саме: 

музичний центр — 1, принтер — 4, комп'ютер — 4, ксерокс — 1, телевізор — 4. 

 

В цьому поточному навчальному році значно покращилась матеріальна база дошкільного 

закладу. У 2016-2017 навчальному році за кошти з міського бюджету придбано: 

 миючі засоби — 2621,13 грн.; 

 підписка періодичних видань — 2621,88 грн.; 

 канцтовари — 918,5 грн.; 

 посуд — 3966,40 грн.; 

 заправка принтера — 1952,00 грн.; 

 будівельні матеріали — 6900,00 грн.; 

 господарчі товари — 5563,47 грн.; 

 медикаменти —1430,00 грн.; 

 ялинка — 3340,00 грн.; 

 подарунки на Новий рік для дітей — 7150,00 грн.; 

 вивіски «ВИХІД» — 500,00 грн.; 

 меблі — 19980,00 грн.; 

 для харчоблоку придбано шафу духову та сковороду жароворочну на загальну 

суму — 49000,00 грн.;  

 на ігрові майданчики придбано ігрові комплекси на суму — 35500,00 грн.;   

 

З вересня 2016 року по травень 2017р. залучення коштів, отриманих від благодійних 

внесків батьків, дозволили проводити заходи, які підтримали матеріальну базу установи,  

а саме:  

 комплекти стендів «Інформація для батьків» група «Капітошка»та «Теремок» — 

2592,00 грн.; 

 вінок  у музичну залу — 500 грн.; 

 фізкультурне обладнання  — 978,00 грн.; 

 канцтовари — 6452,00 грн.;  

 господарчі товари — 3387,00 грн.;  

 методична література — 1100 грн.; 

 ремонтні деталі — 2353,00 грн.; 

 іграшки — 9586,5 грн.; 

 меблі дитячі в групу «Барвіночок»:«Кухня», диван, пуф — 3050 грн.; 

 меблі: «Кухня» в групу «Метелики», меблі для роздягальні в групу «Сонечко», 

комплект педагогічних шаф в групу «Теремок», фізкультурний куточок, стільці 

дитячі «Фантазія» в групу «Ромашка», тумба для таблиць, ремонт дивана в кабінет 

психолога — 31500,00грн.; 

 тканина на дитячі костюми — 2230,5 грн.; 

 магнітно-маркетні дошки в групу «Капітошка» та «Барвіночок» — 1873,00грн.; 



Резервом в роботі адміністрації є подальше збагачення матеріальної бази закладу, а саме: 

 проведення капітального ремонту 4 туалетних приміщень, підлоги 2 

групових приміщень та 2 роздягалень; 

 проведення капітального ремонту 3 тіньових навісів та поповнення ігрового 

обладнання на майданчиках; 

 проведення капітального ремонту огорожі закладу; 

 подальше оснащення ігрових центрів груп сучасними ігровими модулями; 

 проведення штучного освітлення в спальнях ДНЗ. 

 

Колектив дошкільного навчального закладу здійснює свою діяльність з питань організації 

роботи з профілактики дитячого травматизму, охорони життя та безпеки життєдіяльності 

дітей відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Інструкції з охорони життя 

і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженої наказом МОН України 

від 28.10.08р. № 985. У дошкільному навчальному закладі проводиться змістовна робота 

з охорони праці і безпеки життєдіяльності. 

 

Здоров'я, його охорона та зміцнення, безпека дітей є життєвою стратегією, і одним 

із пріоритетів у роботі дошкільного закладу, тому в ДНЗ забезпечується право дитини 

на охорону здоров'я та здоровий спосіб життя, через створення умов для безпечного, 

нешкідливого утримання дітей. Робота з безпеки життєдіяльності дітей проводиться 

згідно з нормативно-правовими документами, на основі Закону України «Про дошкільну 

освіту», (від 21.11.2002), Закону України «Про охорону праці», Кодексу цивільного 

захисту України. 

 

Відповідно до спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, 

Міністерства з надзвичайних ситуацій України, Державної інспекції техногенної безпеки 

України від 25.04.2012р. № 721/ 519/92 «Про проведення Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах України»,  

п.9 наказу обласного управління освіти і науки Рівненської ОДА за № 3 від 06.01.17 року, 

листа відділу освіти, молоді та спорту Сарненської РДА №01-23-341 від 07.03.17 та 

з метою поліпшення якості організаційної і навчально-виховної роботи у дошкільному 

навчальному закладі з питань охорони здоров'я та норм поведінки під час надзвичайних 

ситуацій в дошкільному закладі впродовж навчального року проводяться тижні з безпеки 

життєдіяльності та охорони праці, які виконують завдання поглибленого знайомства усіх 

учасників НВП з основними питаннями безпеки та охоплюють усі форми роботи з дітьми, 

педагогами та батьками. 

 

Робота педагогічного колективу дошкільного закладу щодо профілактики дитячого 

травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, який 

спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, 

елементарної життєвої компетентності. 

 

Організація роботи з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки в дошкільному 

навчальному закладі здійснюється відповідно до вимог закону України «Про охорону 

праці», «Про пожежну безпеку», наказу МОН України від 01.08.01 р. № 563 

«Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників НВГ 

в установах і закладах освіти», зареєстрованого в Мін'юсті від 20.11.2001 р.. та наказу 

МОН України від 18.04.06 р. №304 «Про затвердження Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань ОП в закладах, установах, організаціях, 

підприємствах, підпорядкованих МОНУ», зареєстрованого в Мін'юсті України 

від 07.07.06р. №806/12680. 



В дошкільному закладі забезпечені умови для дотримання працівниками вимог Інструкції 

з безпеки діяльності працівників дошкільного закладу під час навчально-виховного 

процесу затвердженої наказом МО України від 30.12.1999р. № 462, створене безпечне 

навколишнє середовище. Із співробітниками закладу систематично проводяться 

інструктажі з охорони праці, пожежної безпеки .безпеки життя дітей, тренувальні заняття.  

 

У групах створене предметно-розвивальне середовище для набуття дітьми знань та 

навичок з охорони життя. З вихованцями згідно перспективних планів, проводяться 

різноманітні навчальні заходи (заняття, ігри, бесіди, створення навчальних ситуацій, 

творчі завдання). Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає 

важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Головними завданнями ми 

вважаємо: поглиблення та закріплення уявлень дітей про користь та шкоду вогню, 

формування навичок правильного, обережного поводження з вогнем; ознайомлення дітей 

з працею рятувальників: підвищення рівня пожежно-технічних знань працівників 

дитячого закладу та батьків; ознайомлення з правилами захисту життя та здоров'я дітей на 

пожежах та під час інших НС. 

 

Згідно з Законом України «Про дорожній рух»,доручення Кабінету Міністрів України від 

01.03.2016 № 2571/1/1-16 з ініціативи ДП «Український медичний центр безпеки 

дорожнього руху та інформаційних технологій» Міністерства охорони здоров’я України 

з метою виконання заходів у рамках «Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху 

2011-2020 рр» з вихованцями та працівниками здійснюється робота з вивчення правил 

дорожнього руху. 

 

ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно 

до штатного розпису ДНЗ №1 «Дзвіночок», затвердженого головою Сарненської міської 

ради. Відповідно до штатного розпису ДНЗ №1 кількість штатних одиниць педагогічних 

працівників становить 15,55 ставок, спеціалістів 3,00 ставок та обслуговуючого персоналу 

становить 19,8 ставок. На даний час колектив дошкільного закладу укомплектовано 

педагогічними працівниками, спеціалістами та обслуговуючим персоналом на 100%,  

що становить 36 працівників. 

 

Якісний склад педагогічних працівників. 

Функціонування та забезпечення освітньої діяльності дошкільного навчального закладу 

№1 «Дзвіночок» здійснють творчі педагоги. Кадровий склад педагогічних працівників 

становить 17 педагогів: завідувач — 1; вихователь-методист — 1; вихователь — 12; 

музичний керівник — 1; інструктор з фізкультури — 1; практичний психолог — 1. 

 

Розподіл педагогічних кадрів за рівнем освіта: 

 повна вища освіта — 12 педагогів (71%); 

 середньо-спеціальна — 5 педагогів (29%). 

   

Розподіл педагогічних кадрів за стажем роботи: 

 до 3-х років — 1 (6%); 

 до 10 років — 5 (29%);  

 до 20 років — 5 (29 %); 

 більше 20 років — 6 (36%). 

 

Розподіл педагогічних кадрів за освітньо-кваліфікаційним рівнем: 

 «вихователь 8 тарифного розряду» — 1 (6%); 



 «вихователь 9 тарифного розряду» — 7 (41%); 

 «спеціаліст ІІ категорії» — 3 (18%); 

 «спеціаліст І категорії» — 4 (23%); 

 «спеціаліст вищої категорії» — 2 (12%). 

 

Працівники дошкільного навчального закладу здійснюють свою діяльність відповідно до 

посадових інструкцій, що відповідають вимогам кваліфікаційних характеристик, 

затверджених наказом завідувача по ДНЗ. 

 

Атестація педагогічних працівників, медперсоналу. 

З метою активізації та розвитку професійної діяльності, цілеспрямованого неперервного 

підвищення професійного рівня педагогічних працівників, визначення відповідності 

займаній посаді, рівню кваліфікації, встановлення кваліфікаційних категорій в — 

навчальному закладі проводиться атестація педагогічних працівників та медичного 

персоналу. Атестація педагогічних працівників проходить згідно з Типовим положенням 

про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти 

України в д 06 10 2010 № 930 змін до Типового положення, внесених наказом МОНМСУ 

від 20.12.2011№ 1473. Атестація підпорядкована перспективному плануванню на п'ять 

років і проводиться в зазначені Положенням терміни. На підставі рішення атестаційної 

комісії дошкільного навчального закладу, протокол №3 від 21.03.2017року, було 

відхилено атестацію вихователя Крупко Олени Анатоліївни у зв'язку з її звільненням  з 

посади  вихователя за угодою сторін (Наказ №122-к/тр від 25.10.2016). 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу впродовж року підвищують 

свій кваліфікаційний рівень шляхом відвідування районних методичних об'єднань, 

майстер-класів для педагогів, семінарів-практикумів, самоосвіти. Один раз на п'ять років, 

згідно з графіком, педагоги проходять курси підвищення кваліфікації при РОІППО в 

м.Рівне. 

  

Адміністрація ДНЗ здійснює перспективне планування на п'ять років курсів підвищення 

кваліфікації педагогів, медичних працівників, атестації педагогічних працівників згідно 

з нормативно-правовими документами. 

 

Найбільш поширеними формами організації самоосвіти педагогічних працівників 

дошкільного закладу є робота з періодичними виданнями, опрацювання нормативних 

документів участь у заняттях з елементами тренінгу, у засіданнях семінару-практикуму, 

тощо. Форми узагальнення та представлення результатів самоосвіти є традиційні: 

доповіді, виступи на педагогічних радах, семінарах, районних методичних об'єднаннях на 

базі нашого закладу, підготовка теоретичного чи практичного матеріалу, конспектів 

різних видів роботи з дітьми, показ відкритих занять. Цікавими формами узагальнення 

та представлення результатів самоосвіти у деяких педагогів дошкільного закладу є 

і інноваційні форми, такі як: розробка дидактичних посібників, пам'яток. 

 

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює його завідувач 

Канська А.В., яка в 1996р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за 

спеціальністю викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь. Загальний 

педагогічний стаж роботи 14р. В даному закладі працює з 07.09.15р.  

 

 

 

 



Завідувач ДНЗ №1 «Дзвіночок»: 

 відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України 

«Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних 

вимог до її змісту та обсягу; 

 здійснює керівництво і контроль за діяльністю ДНЗ №1 «Дзвіночок»; 

 діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, 

установах і організаціях; 

 розпоряджається в установленому порядку майном закладу, відповідає за 

дотриманням фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази ДНЗ;  

 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників ДНЗ; 

 видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх виконання; 

 контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей; 

 затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції 

працівників за погодженням із профспілковим комітетом; 

 забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил 

техніки безпеки, охорони праці, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників; 

 контролює відповідність застосовуваних форм, методів і засобів розвитку, 

виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям 

і потребам: 

 підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі 

пошуки педагогічних працівників; 

 організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють; 

 щороку звітує про свою діяльність на загальних зборах колективу дошкільного 

закладу та загальних зборах батьків або осіб, які їх замінюють. 

 

ІV МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється 

медичною сестрою дошкільного закладу Смирновою К.Г. та працівниками Сарненської 

дитячої поліклініки. 

 

Дошкільний заклад забезпечує облаштування приміщень, створення належних умов для 

роботи медичного персоналу та проведення оздоровчої, корекційної роботи. В закладі є 

медичний кабінет та ізолятор. 

 

В дошкільному навчальному закладі медичне обслуговування забезпечується відповідно 

до Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 №826, наказу 

Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства освіти і науки України 

від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей 

у дошкільному навчальному закладі». 

 

Медичний кабінет оснащено обладнанням відповідно до «Переліку оснащення медичного 

кабінету ДНЗ» та укомплектовано медикаментами. (Положення про медичний кабінет 

ДНЗ, затв. наказом МОЗ України, МОН України від 30.08.2005 №432496, та спрямована 

на виконання нормативних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

документів, а саме: Закону України «Про дошкільнуосвіту», 2001 р. (ст. 34,35); 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, Інструкції з організації 



охорони життя і здоров'я дітей у дошкільних навчальних закладах (Затверджена Наказом 

МОНУ від 28. 01.№ 983). 

 

В дошкільному навчальному закладі ведеться відповідна документація щодо медичного 

обслуговування дітей, а саме: 

 Медична картка дитини (ф.026/о); 

 Карта профілактичних щеплень (ф.ОбЗ/о); 

 Журнал обліку профілактичних щеплень (ф.064/о); 

 Журнал обліку захворюваності; 

 Журнал обліку дітей , щовідносяться до «Д» групи; 

 Контрольна карта диспансерного нагляду (ф.ОЗО/о); 

 Журнал обліку інфекційних захворювань (ф.ОбО/о); 

 Журнал реєстрації екстрених повідомлень (ф,058/о). 

 

Згідно з п.4.2 Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу, 

затвердженого наказом МНОУ, МОЗУ від 30.08.2005 № 432/496 щорічно проводиться 

поглиблений огляд вихованців дошкільного закладу лікарями педіатрами Сарненської 

дитячої поліклініки на базі цього ж закладу. 

 

Порівняльний аналіз за результатами медичних оглядів: 

 

 2015 рік 2016 рік 

Захворювання ССС 0.7% 1.4% 

Захворювання крові - - 

Захворювання нервової системи 0,7% - 

Захворювання органів зору 5,3% 6,8% 

Захворювання опорно-рухового 

апарату 
10.6% 11.6% 

Захворювання органів дихання 2% 2% 

Захворювання органів травлення - - 

Захворювання сечостатевої 

системи 
1.3% 1.4% 

ЛОР- патології 3.3% 1.4% 

 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», на виконання постанови Першого заступника головного 

державного санітарного лікаря України від 16.09.2013 №20 «Про забезпечення заходів 

щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 

2015-2016» проведено аналіз стану захворюваності дітей за 2016 рік. 

 

За даний період  дітьми закладу пропущено 12793 дітоднів: з них по хворобі 2275 

дітоднів, з інших причин 10518 дітодні. За 2016 рік у закладі зафіксовано 384 випадки 

захворювань (2015р. – 413, що на 29 випадків менше). 

 

 



Із них: 

 236 випадок гострих респіраторних захворювань в т.ч. грип. (2015р. — 268, що на 

32 випадки менше); 

 56 випадків інших простудних захворювань (захворювання ЛОР-органів, 

г.фарингіти) (2015р. — 75); 

 21 випадків бронхіту (2015р. — 27); 

 8 випадки ангіни (2015р. — 3); 

 4 випадки пневмонії (2015р. — 4); 

 3 випадків захворювання очей (2015р. — 7); 

 31 випадків інфекційних захворювань (в. віспа) (2015р. — 5); 

 0 випадок скарлатини (2015р. — 1); 

 3 випадків захворювань шкіри (2015р. — 6);  

 22 випадів інших захворювань (2015р. — 16). 

 

Аналізуючи показники захворюваності у порівнянні 2015 та 2016 років спостерігаємо  

зменшення показників захворюваності у 2016 році: 

 пропущено днів по хворобі у 2015 — 2593,  у 2016 — 2275; 

 випадків захворювань з 268 до 384. 

 

У структурі загальної захворюваності залишається значним відсоток гострої простудної 

захворюваності. Відсоток днів пропущених по простудним захворюванням за 2016 рік  

складає 87%. 

 

Протягом року медичною сестрою  закладу з метою профілактики захворюваності 

проводився огляд дітей при прийомі в групи, діти оглядалися на педикульоз та коросту — 

випадків виявлення педикульозу в закладі не було, здійснювався контроль за ранковим 

прийомом дітей в групах раннього віку та дошкільних групах, за проведенням 

фізкультурно-оздоровчих заходів. 

 

Також за результатами оглядів діти розподіляються за группами здоров’я 

та фізкультурним групам. Ці дані інструктор по фізкультурі та вихователі використовують 

при розподілені фізичного навантаження на заняттях. 

 

Розподіл дітей за групами здоров' я 

Группа здоров'я 2015 рік 2016рік 

І 32,9% 33,2% 

II 64,5 % 65,4 % 

III 2,6% 1,4% 

IV - - 

 

Можна зробити висновок , що в дошкільному закладі більшість дітей мають ІІ групу 

здоров'я — це пов'язано з тим, що ДНЗ відвідує більше дітей, які мають різні соматичні 

захворювання.  

 

На виконання наказу МОЗ України від 16.09.11 №595 «Про порядок проведення 

профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обсягу медичних 

імунобіологічних препаратів» медичною сестрою здійснюється планування, проведення 

щеплень та туберкулінодіагностики. Профілактичні щеплення та туберкулінодіагностика 

проводяться згідно плану Сарненської дитячої поліклініки, на базі кабінету щеплень цього 

ж закладу. За результатами туберкулінодіагносгики медична сестра проводить відбір дітей 

для направлення на консультацію до фтізіатра. 



Медичний кабінет дошкільного закладу оснащений необхідним медичним обладнанням, 

медикаментами та мікроукладками для надання, у разі потреби, невідкладної медичної 

допомоги дітям. 

 

Проходження медичних оглядів працівниками ДНЗ є необхідною вимогою 

у функціонуванні дошкільного навчального закладу. Графік проходження медичних 

оглядів працівниками дошкільного закладу складається старшою медичною сестрою 

відповідно періодичності визначеної наказом МОЗ України №280 від 23.07.2002р. 

«Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів окремих 

професій, виробництв і організації, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням 

населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб». В закладі ведеться 

відповідна медична документація, до якої вноситься інформація про стан здоров'я 

працівників та проходження ними медичних оглядів, а саме: 

 Журнал обліку проходження працівникамио бов'язкових медичних оглядів; 

 Особові медичні книжки; 

 Журнал здоров'я працівників харчоблоку. 

 

Наданий час медичні огляди працівниками ДНЗ пройдені на 100%. 

 

V ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Організація харчування дітей у дошкільному закладі здійснюється відповідно 

до «Інструкції про організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, 

затвердженої спільним наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, 

зі змінами, затвердженими наказом МОН молоді спорту України від 26.02.2013р. 

№ 202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей 

у дошкільних навчальних закладах», Державних санітарних норм та правил 

«Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації 

життєдіяльності дітей», затверджених наказом МОЗУ від 01.08.2013р. № 678 

зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 09.08.2013р. за № 1370/23902.  

 

Режим харчування залежить від режиму роботи ДНЗ. В дошкільному закладі в групах 

з 10.30 годинним режимом роботи втановлено трьох-разове харчування. 

 

Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей дошкільного віку, 

забезпеченню ассортименту продуктів відповідно до перспективного меню, технології 

та якості приготування страв, організації харчування в групах. 

 

Контроль за харчуванням у дошкільному закладі здійснюється завідуючем Канською А.В. 

і старшою медичною сестрою Смирновою К.Г. Питання організації харчування 

у дошкільному закладі розглядаються на виробничих нарадах, зборах колективу, 

батьківських зборах. 

 

Приміщення харчоблоку та допоміжних приміщень знаходиться у задовільному стані 

та відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Стан технологічного та холодильного 

обладнання, його кількість відповідають нормам. Старша медсестра систематично 

проводить моніторинг виконання норм та вартості харчування. Інформація доводилась 

до відома батьків на батьківських зборах, інформаційних стендах. 

            

 



 

Порівняльний аналіз виконання норм харчування за 2015-2016 роки: 

 

Продукти харчування 2015 рік 2016 рік 

Масло вершкове 100% 90% 

Молоко 42% 44% 

Яйце куряче 91% 101% 

Сир кисломолочний 61% 66% 

Сметана 92% 95% 

Сир твердий 22% 35%  

М'ясо 48% 53% 

Риба 49% 58% 

Овочі 78% 85% 

Картопля 100% 112% 

Фрукти 14% 20% 

Цукор 94% 95% 

Олія 122% 133% 

Крупи 109% 103% 

Хліб пшеничний 74% 75% 

Хліб житній 100% 100% 

Борошно 104% 106% 

Фрукти сухі 102% 104% 

Кондитерські вироби 96% 90% 

 

Протягом року у дошкільному закладі дотримувались всі вимоги щодо забезпечування 

якісного і повноцінного харчування дітей, питного режиму та об'єктивного обліку 

використання продуктів харчування. Продукти та продовольча сировина приймалася 

в заклад при наявності відповідних супроводжуючих документів. 

 

Для правильної організації раціонального харчування дітей на основі перспективного 

меню та з урахуванням наявності продуктів харчування та продовольчої сировини 

складалось щоденне меню. Меню складалося згідно з картотекою страв. 

 

На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину проводився 

аналіз та корекція виконання натуральних норм харчування. Аналіз показав, що за 2016 

року середнє виконання щоденних норм продуктів харчування становить 77 %. 

 

Підрахунки хімічного складу харчування показали, що за щоденної норми отримання 

білків, жирів і вуглеводів дітьми раннього та дошкільного віку фактично становлять: 

 білків — 47,16 (ясла), 49,66 (сад) проти 46,2 та 47,7 від норми; 

 жирів — 44,11 (ясла), 45,17 (сад) проти 43,3 та 44,3 від норми; 

 вуглеводів — 216 (ясла), 272 (сад) проти 200 та 203 від норми; 

 калорійність їжі 1385 (ясла) та 1400 (сад) проти 1348 та 1367 від норми. 

 

Отже, аналіз щоденних норм харчування та хімічного складу їжі показав, що в цілому 

організація харчування у 2016/2017 навчальному році проводилася на достатньому рівні. 

Але нестабільне відвідування закладу дітьми з різних причин, висока вартість продуктів 

харчування сприяли зменшенню норм деяких продуктів. 

 

Виховання культурно-гігієнічних навичок у дітей дошкільного віку займає щільне місце в 

режимі дня дошкільного закладу. Діти кожної вікової групи мають певний рівень 



сформованості культурно-гігієнічних навичок відповідно віку. Кожен вихователь 

дотримується вимог програми щодо виховання культурно–гігієнічних навичок у дітей, 

враховує вікові та індивідуальні особливості дітей. 

 

Документація щодо організації харчування ведеться згідно вимог «Інструкції про 

організацію харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним 

наказом МОН та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227, зі змінами, затвердженими 

наказом МОН, молоді та спорту України від 26.02.2013р. V 202/165 «Про затвердження 

Змін до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».  

 

Медичною сестрою та працівниками ведеться відповідна документація:  

 Журнал обліку відходів; 

 Журнал бракеражу готової продукції;  

 Журнал бракеражу сирої продукції; 

 Журнал облікувиконання норм харчування; 

 Журнал здоров'я працівників харчоблоку; 

 Журнал контролю за закладкою основних продуктів;  

 Журнал хімічного складута енергетичної цінності продуктів харчування; 

 Примірне двотижневе меню;  

 Картотека страв; 

 Журнал заявок на продукти харчування;  

 Книга складського обліку. 

 

VІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Навчально-виховну діяльність дошкільний навчальний заклад здійснює відповідно до 

річного плану освітньо-виховної роботи на навчальний рік, який складено відповідно до 

програми розвитку ДНЗ на 2015-2020 роки, затверджено завідувачем ДНЗ, схвалено 

педагогічною радою ДНЗ, погоджено відділом освіти Сарненської райдержадміністрації. 

План роботи закладу на літній оздоровчий період затверджено завідувачем ДНЗ, 

погоджено відділом освіти Сарненської райдержадміністрації та Управлінням 

держпродспоживслужби в Сарненському районі. 

 

Упродовж 2016/2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу 

був спрямований на вирішення пріоритетних завдань: 

1. Патріотичне виховання у контексті розвитку морально-духовного, правового, 

громадянського потенціалу особистості дитини дошкільного віку. 

2. Інтеграція родинного і суспільного виховання, пошук нових форм роботи з 

батьками вихованців. 

3. Розвиток компетентності і практичної готовності педагогів працювати в умовах 

реалізації особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти шляхом впровадження 

інноваційних педагогічних технологій з метою гуманізації освітньо-виховного процесу.  

4. Особистісне становлення, самореалізація, формування життєвої компетентності 

кожної дитини з метою реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти. 

 

Дошкільний навчальний заклад № 1 «Дзвіночок» реалізує державний, обов'язковий 

для всіх дошкільних закладів зміст освіти, зафіксований у програмах розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля» та виконує державні вимоги щодо рівня 

розвитку, виховання, та навчання дітей дошкільного віку згідно з Базовим компонентом 

дошкільної освіти. 



Вся навчально-виховна робота в закладі здійснюється за програмами, науково- 

методичною літературою, яка рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді 

та спорту України. 

 

Методична робота в ДНЗ була спрямована на удосконалення педагогічної майстерності, 

розвиток творчої індивідуальності педагогів, підвищення їх рівня психолого–педагогічної 

інноваційної компетентності, розширення діапазону педагогічної самореалізації, 

створення атмосфери педагогічного пошуку та оновлення педагогічного процесу. 

 

Протягом 2015-2016 навчального року були проведені засідання педагогічних рад: 

 Про завдання діяльності педколективу (31.08.2016р.);  

 Соціально-економічний розвиток дошкільників» (30.11.2016р.);  

 Педагогічна вітальня «Вчимося пишатися Батьківщиною» (28.02.17);  

 «Підсумовуємо зроблене» (26.05.2017р.). 

 

З метою формування патріотичних почуттів у  дітей, змістовно  та  цікаво проходили 

засідання семінару-практикуму з теми «Виховання дошкільників на основі цінностей 

українського народу», основним  завданням  якого  було — прищепити дітям  любов 

до Батьківщини, родини, сім’ї тощо. 

 

Робота  семінару збагатила  педагогів  теоретичними знаннями  та  сприяла оволодінню 

практичними  вміннями  та  навичками щодо організації роботи з дітьми з патріотичного 

виховання дітей, про що  свідчать  цікаві  заняття  колективного  перегляду: 

 «Ту країну де живем, Україною зовем» (20.10.16 вихователь Сульжик М.С,); 

 «Світе тихий , краю милий , моя Україно» (21.10.16  Олішевко С.М.); 

 «Козацькі розваги» (інструктор з фізкультури Довгопола Л.М.); 

 «Патріотичне виховання за творами В.О. Сухомлинського  

(30.01.17 Данильчик О.В.); 

 Заняття з використанням українського фольклору (31.01.17 Мельник Ю.С.); 

 «Подорож по чудовій країні — Україні» (08.04.16 Сивопляс Л.П.); 

 «У родинному колі» (28.03.17 Денисевич Н.П.); 

 «Повертайся, журавлику» ( 06.04.17 Бунечко О.Г.); 

 «У нашім серці — Україна» (21.04.17 Поцікайло Н.М.); 

 «Від зернини до хлібини» (27.04.17 Городнюк Н.В.). 

 

Протягом  року в нашому  закладі проводилися  тематичні  свята: «Осінь-чарівниця», 

«Солов'їна наша мово», «На святого Миколая», «Новорічні засяяли вогні», «Коляд, коляд, 

коляда», «Стрітення», «Вітаєм любих наших мам», літературна вітальня, присвячена  

творчості Т. Шевченка, День Матері. Мета наших заходів — виховання   любові і поваги  

до традицій українського  народу, поглиблення  знань  дітей про народні звичаї та  обряди, 

особливості святкування  свят тощо. 

 

Протягом року проводилась гурткова робота слідуючих напрямків: 

 художньо-естетичного: «Настрій на долоньках» (керівник Городнюк Н.В.); 

 народознавчий «Барвінок» (керівник Сульжик М.С.); 

 літературно-фольклорний «Забавляночка» (керівник Ласкаржевська Н.Л.); 

 художньо-літературний «У світі чарівної казки» (керівник Данильчик О.В.); 

 вокальний «Веретенце» (керівник Пупко Н.А.); 

 фізкультурно-оздоровчого «Малятко-здоров'ятко» (керівник Довгопола Л.М.); 

 театралізований «Грайлик» (керівник Сивопляс Л.П.); 

 мовленнєвий «Від звука до букви» (керівник Добринська С.Б.). 



З метою забезпечення інтегрованого навчання та здійснення  успішної  соціалізації дитини  

в  сучасному  світі, розвитку її  креативності активно впроваджувались в  навчально-

виховний процес інноваційні технології:  

 ТРВЗ Г.С.Альтшуллера (Сивопляс Л.П.), дає змогу організувати та координувати 

діяльність вихованців,  сприяє розвитку  допитливості ,мислення , мовлення; 

 «Ейдетика» І.Ю.Матюгіна (Данильчик О.В.), діти з цікавістю сприймають 

пропоновані школою ейдетики методи розвитку пам'яті, мови, спостережливості, 

уміння знаходити оригінальні рішення, які ґрунтуються на уяві, фантазії, образних 

асоціаціях;  

 експериментальна діяльність «Барви натхнення» Л.Шульги (Городнюк Н.В.), 

впливає на розвиток колірного сприйняття  та активізації експериментально-

дослідницької діяльності дітей у колористичній творчості  відповідно 

до   експериментальної діяльності; 

 авторська методика М.Єфименка (Довгопола Л.М.), що спрямована на розвиток 

і оздоровлення дітей; 

 педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського «Пізнавати світ розумом і серцем» 

(Бунечко О.Г.), що є взірцем поєднання глибоких, національних традицій 

із загальнолюдськими цінностями; 

 К.Єгорушкіна «Казкотерапія» (Олішевко С.М.); 

 О.І.Білан, К.Крутій  «Навчання дітей розповідання за схемою» (Сульжик М.С.); 

 А.Савенко «Дитяче дослідження, як метод навчання дошкільників» 

(Поцікайло Н.М.). 

 

Проаналізувавши організацію роботи щодо виконання річних завдань, можна зазначити, 

що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів. 

Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого 

природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, вольового та 

морально-духовного розвитку вихованців. 

 

Однак є недоліки, на усунення яких слід спрямувати діяльність колективу дошкільного 

навчального закладу: 

 викликає занепокоєння рівень сформованості у дітей мовленнєвої компетенції, 

культури спілкування; 

 недостатній рівень сформованості технічних навичок з зображувальної діяльності; 

 потребують удосконалення обрані форми та методи роботи щодо формування 

знань з безпеки життєдіяльності дітей; 

 

Залишаються питання, які потребують вирішення: 

 забезпечення високої якості та результативності методичної та навчально–виховної 

роботи; 

 підвищення освітнього та кваліфікаційного рівнів педагогів; 

 вдосконалення системи застосування інноваційних технологій; 

 оснащення НВП відповідно до Типового переліку обов’язкового обладнання; 

 покращення рейтингової позиції закладу серед ДНЗ міста; 

 підвищення іміджу ДНЗ; 

 забезпечення безпеки життєдіяльності. 
 

 

 

 



VІІ УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

    

Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі дошкільної освіти. 

Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого 

права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. 

 

Управлінська діяльність здійснювалась на засадах гуманних партнерських відносин, 

поваги та довіри до працівників.  

 

З метою вивчення стану життєдіяльності дітей дошкільного здійснювався   контроль:  

 тематичний «Стан організації роботи з формування та виховання дошкільників 

на основі цінностей українського народу», (17.10.16-21.10.16) «Вивчення рівня 

розвитку економічного виховання  дошкільнят» (07.11.16-11.11.16); 

 оглядово-оперативний, «Виховання культурно-гігієнічних навичок» (07.12.15-

11.12.15), «Підготовка вихователів  до занять», (14.11.16-18.11.16) «Організація роботи 

з питань захисту здоров’я та життя дітей у надзвичайних ситуаціях» (10.10.16-14.10.16), 

«Контроль за самоосвітою педагогів » (26.09.16-30.09.16);(20.03.17-24.03.17); 

 фронтальний «Стан  організації життя і виховання в ІІ молодшій  групі 

«Барвіночок» (27.03.17-07.04.17); 

 поточний «Ведення  ділової документації» ( 19.09.16-23.09.16). 

 

Аналізуючи планування роботи дошкільного закладу визначено, що такі його принципи 

як актуальність, конкретність, об’єктивність, динамічність дотримуються. Пріоритетні 

завдання пройшли через усі складові річного плану. Так до кожного завдання були дібрані 

консультації, організовані семінари, педагогічні читання, проведені педагогічні ради. Ці 

заходи дали змогу в комплексі проаналізувати роботу колективу у відповідності 

до визначених пріоритетів. 

 

Планомірно проводилося вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Складений 

на рік план контролю допоміг охопити найбільш значущі сторони організації 

життєдіяльності та навчально-виховного процесу відповідно до пріоритетних завдань 

та мети закладу. Щодня проводився моніторинг відвідування дітей, щоквартально —
моніторинг захворюваності, організація харчування та виконання натуральних норм. Один 

раз на півроку здійснюється моніторинг розвитку дитини 4-6 року життя згідно 

з  програмовими вимогами, відповідно до моделі випускника та критеріями, розробленими 

для дітей кожної вікової групи. 

 

Відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти, за результатами 

проведеного  моніторингу в кінці  2017  навчального року визначені такі показники 

розвитку :  

 У І молодшій групі діти вже мають достатні та середні показники з більшості ліній 

розвитку та видів діяльності. Найнижчі показники мають: мовлення дітей (13%), 

дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку (9%), всі інші лінії розвитку мають 

однаковий результат (8%); 

 У II молодшій групі «Ромашка» за багатьма лініями розвитку та видами діяльності 

діти мають достатній та середній рівень. Високий рівень діти досягли з таких ліній: 

мовлення дітей (26%), гра дитини (24%), дитина в соціумі (20%). Найбільш низький 

рівень: дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку (11%);    

 Діти II молодшої групи «Барвіночок» за всіма критеріями мають достатній і 

середній рівень. Найвищий показник розвитку займає гра дитини (13%), найнижчий — 

мовлення дитини (22%) 



 Проаналізувавши результати моніторингу дітей середньої групи «Капітошка», 

бачимо, що діти за всіма лініями розвитку та видами діяльності мають достатній  

рівень: дитина у світі культури — 75%, дитина в соціумі — 81%, дитина в сенсорно 

пізнавальному розвитку — 72%. Низький рівень, на жаль, становить мовлення дитини 

(13%). 

 

Діти старшого дошкільного віку проходили обстеження за допомогою кваліметричної 

моделі. За її результатами  можна зробити висновок що:  

 діти старшої групи «Метелики» досягли високого (4д. — 17%) і достатнього рівня 

(3д. — 12%); низький (3д. —13%), середній рівень (14д. —58%); 

 діти старшої групи «Теремок» здебільшого мають високий (13д. — 57%) і 

достатній рівень (7д. — 30 %), середній (3д. — 13%), низького рівня не має. 

 

На основі отриманих результатів педагоги зробили відповідні висновки та визначили  

завдання для здійснення індивідуальної роботи  по підвищенню основних показників 

життєдіяльності дошкільників ,що допомагає відстежити рівень зростання та оволодіння 

навичками та дає можливість проаналізувати процес набуття компетенцій дитиною 

впродовж дошкільного дитинства. 

 

VІІІ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 

Робота з батьківською та громадськістю в дошкільному навчальному закладі проводиться 

у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту», Конвенції про права дитини, 

Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про батьківський комітет 

дошкільного навчального закладу. 

 

Керуючись нормами Закону України «Про звернення громадян» в закладі ведеться 

відповідна ділова документація. Всі звернення громадян реєструються в журналі. 

На інформаційному стенді дошкільного закладу розміщено графік прийому громадян. 

 

Батьки є активними учасниками освітньо-виховного процесу центру ДНЗ №1 

«Дзвіночок», роблять вагомий внесок у благоустрій закладу, його розвивального 

середовища та території. На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання 

і протидії корупції», «Про благодійництво та благодійні організації», листів МОНУ від 

15.04.2011 №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та 

спонсорських внесків», від 11.08.2011 № 1/9-610 «Про вжиття заходів щодо викриття 

службових зловживань та хабарництва в системі освіти», від 09.04.2012 № 1/9-272 «Щодо 

благодійних внесків» прийом благодійних внесків здійснюється на добровільній основі 

у безготівковій формі відповідно до постанови КМУ від 04.08.2000 № 1222 (із змінами) 

з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням 

у бухгалтерському обліку. 

 

В дошкільному закладі створена Рада закладу в яку входять голови батьківських комітетів 

груп та члени колективу. 

 

Проаналізувавши думку провідних вчених, програму «Українське дошкілля», а також 

спираючись на педагогічний досвід, ми прийшли до висновку, що батьки повинні 

перестати бути сторонніми спостерігачами, експертами, а стати активними учасниками 

педагогічного  процесу, адже у нас спільна мета — це благополуччя наших дітей. Ще ми 

помітили, що рівень психолого-педагогічних знань і вмінь основної маси батьків 

залишається невисоким.  



З огляду на це, ми поставили собі за мету, створити в групах такі  взаємовідносини, 

де б батьки були рівноправні партнери в навчально-виховному процесі, невід’ємна 

органічна частина нашого колективу, озброїти їх системою знань і вмінь необхідних 

для організації сімейного виховання дітей. 

 

Протягом 2016-2017 навчального року в ДНЗ №1 пройшли Дні відкритих дверей:  

 «Світ в якому завжди сонячно», (16.11.16); 

 «Україна – наша країна», (16.02.17). 

 

Та  родинні свята: 

 Хай в серці кожної родини- живе любов до України» (середня група «Капітошка» 

Данильчик О.В.); 

 «Ой роде наш красний, роде наш прекрасний!» (старша група «Теремок» 

Сульжик М.С.); 

 «Андріївські вечорниці» (старша група «Метелики» Поцікайло Н.М.); 

 Майстер –клас з батьками вихованців «Намалюєм гарну зиму (ІІ молодша група 

«Ромашка» Городнюк Н.В.); 

 «Свята наша родина» (ІІ молодша група «Барвіночок» Сивопляс Л.П.); 

 «Тато, мама, я — дружна сім'я!» (старша група «Метелики» Довгопола Л.М.); 

 «Світлиця любові» ( старша група «Метелики» Ласкаржевська Н.Л.) 

 «Весела Масляна» (ІІ молодша група «Ромашка» Денисевич Н.П.) 

 «Всі ми родом з дитинства» ( ІІ молодша група «Барвіночок» Бунечко О.Г.) 

 «Ми веселі і розумні» (середня група «Капітошка» Олішевко С.М.) 

 

ПІДСУМОК 

 

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми 

велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей 

дітей та відповідно вимог Базової компоненту. 

 

Колектив дошкільного навчального закладу у наступному навчальному році надалі 

продовжуватиме працювати в такому режимі. 

 

Я щиро вдячна всьому колективу за підримку та розуміння, усім батькам за тісну 

співпрацю! 
 


