
З В І Т
завідувача дошкільними навчальним закладом 

№1 «Дзвіночок» м. Сарни про роботу 
очолюваного закладу

у 2017-2018 навчальному році



І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
ПРО ДОШКІЛЬНИЙ

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД



Назва закладу
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №1 «Дзвіночок» 
комунальної власності Сарненської міської ради

Контакти дошкільного навчального
закладу

34500, Рівненська область, Сарненський район, м. Сарни,
вул. Демократична, 3, тел.: 2-16-34

Тип дошкільного навчального закладу
Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) загального
розвитку

Тип приміщення, в якому розташовано
дошкільний навчальний заклад

Двохповерхове цегляне приміщення загальною площею
1322,8 м.кв.

Рік побудови закладу 1966

Проектна потужність
Заклад розрахований на 115 місць
(відповідно до ст.14 Закону України «Про дошкільну освіту»).

Мовний режим Український

Режим роботи закладу 7.30 - 18.00

Кількість груп, кількість дітей за списком
В закладі 6 груп загального розвитку.
Станом на 01.05.2018 року в заклад влаштовано 164 дитини.



Кількість груп для дітей раннього віку
та вихованців у них

В закладі функціонує одна група дітей раннього віку.

Станом на 01.05.2018 року списковий склад становить 30 дітей.

Кількість груп для дітей дошкільного
віку та вихованців у них

В закладі функціонує п'ять груп дітей дошкільного віку.

Списковий склад станом на 01.05.2018 року — 134 дітей.

Наповнюваність дошкільного
навчальго закладу

• Середня група «Ромашка» — 28 вихованців;  

• Середня група «Барвіночок» — 27 вихованці

• старша група «Капітошка» — 27 вихованців;.

• ІІ молодша група «Метелики» — 26 вихованців;

• ІІ молодша група «Теремок» — 26 вихованців.

Спеціальні групи -

Соціальний патронат Соціально-педагогічним патронатом охоплено 133 дітини мікрорайону.

Додаткові освітні послуги -

Робота гуртків, секцій

• художньо-естетичний: «Настрій на долоньках»

(керівник Городнюк Н.В.);

• 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.);

• хореаграфічний «Перлинки» (керівник Сивопляс Л.П.).



ІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 
БАЗА ДОШКІЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ



У 2017-2018 навчальному році за кошти з міського бюджету 
придбано:

• миючі засоби — 6189,07 грн.;

• підписка періодичних видань — 5444,24 грн.;

• канцтовари — 5341,00 грн.;

• посуд — 8392,50 грн.;

• обслуговування принтера — 380,00 грн.;

• будівельні матеріали — 38756,90 грн.;

• господарчі товари — 71139,99 грн.;

• медикаменти —2860,00 грн.;

• постіль — 29810,21 грн.;

• меблі — 16166,00 грн.;

• іграшки — 11090,00 грн.; 

• Проведено ремонт електрощитової — 5095,80 грн.;

• Встановлені двері для аварійних виходів — 14532,00 грн.;

• Встановлені протипожежні двері в щитову — 9553,00 грн.;

• Замінено лампочки на енергозберігаючі — 2385,00 грн.;

• Проведено послуги вимір. опору ізоляції — 148,80 грн.;

• Проведено перевірку пожежних гідрантів — 954,84грн.;

• Проведено перезарядку вогнегасників — 1445,70 грн.;

• Проведено повірку димоходів — 240,00 грн.;

• Закуплено протипожежні люки — 12000,00грн.



З вересня 2017 року по травень 2018р. залучення коштів, 

отриманих від благодійних внесків батьків, дозволили проводити

заходи, які підтримали матеріальну базу установи, а саме: 

• телевізори в  групах «Метелики», «Сонечко», 
«Ромашка», «Капітошка» — 21544,00 грн.;

• трибуна у музичну залу — 700,00 грн.;

• магнітно-маркетні дошки в групах
«Метелики», «Ромашка», «Теремок»
— 2825,00 грн.;

• канцтовари — 7860,30 грн.; 

• господарчі товари — 11090,32 грн.; 

• методична література — 1849,00 грн.;

• будівельні матеріали — 1135,00 грн.

• іграшки — 12232,90 грн.;

• меблі в групу «Метелики» шафа для прибирання 
— 2200,00 грн.; 

• вішалка для рушників — 1750,00 грн.; 

• шафа для одягу «Теремок» — 2500,00 грн.;

• диван «Капризулька» в групу «Ромашка» —
1600,00 грн.; 

• фізкультурне обладнання — 6421,00 грн.;

• декорації на «Алею казок» — 3323,00 грн.;

• мобільний музичний динамік для занять
на вулиці — 650,00 грн.



Резервом в роботі адміністрації є подальше збагачення

матеріальної бази закладу, а саме:

• облаштування території закладу новим
парканом;

• першочергово потребують капітального
ремонту туалетні кімнати двох груп, 
коридорів;

• встановлення вентиляційної системи на 
харчоблоці;

• ремонт асфальтного покриття на території
закладу;

• залишається проблема оновлення обладнання
на ігрових майданчиках;

• необхідна закупівля шаф для роздягання, шаф
для рушників.



ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ



Якісний склад педагогічних працівників

Функціонування та забезпечення освітньої діяльності дошкільного навчального закладу 
№1 «Дзвіночок» здійснють творчі педагоги.

Кадровий склад педагогічних працівників становить 17 педагогів:

12

Розподіл педагогічних кадрів за рівнем освіти:

• завідувач • вихователь-методист • музичний керівник •
• інструктор з фізкультури • практичний психолог  • 12 вихователів •

Педагогів з повною
вищою освітою (71%) 5 Педагогів з середньо-

спеціальною освітою (29%)



Розподіл педагогічних кадрів за стажем роботи:

• до 3-х років — 2 (12%);

• до 10 років — 4 (24%); 

• до 20 років — 6 (35 %);

• більше 20 років — 5 (29%).

Розподіл педагогічних кадрів

за освітньо-кваліфікаційним рівнем:

• «вихователь 10 тарифного розряду» — 2 (12%);

• «вихователь 11 тарифного розряду» — 5 (29%);

• «спеціаліст ІІ категорії» — 2 (12%);

• «спеціаліст І категорії» — 5 (29%);

• «спеціаліст вищої категорії» — 2 (12%);

• педагогічне звання «вихователь методист» — 1 (6%).



ІV. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



2016 рік 2017 рік

Гострі респіраторні захворювання в т.ч. грип. 236 156 •
Інші простудні захворювання (захворювання ЛОР-органів, г.фарингіти) 56 33 •
Бронхіт 21 31 •
Ангіна 8 1 •
Пневмонія 4 8 •
Захворювання очей 3 4 •
Інфекційні захворювання (в. віспа) 31 0 •
Захворювання шкіри 3 1 •
Скарлатина 0 0 •
Інші захворювання 22 11 •

Аналіз стану захворюваності дітей за 2017рік
За даний період дітьми закладу пропущено 13570 дітоднів: з них по хворобі 1451  дітоднів, з інших причин 

12119 дітодні.

За 2017 рік у закладі зафіксовано 245 випадків захворювань (2016р. — 384, що на 139 випадків менше) із них:



V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



2016 рік 2017 рік

Масло вершкове 90% 67% •
Молоко 44% 44% •
Яйце куряче 101% 108% •
Сир кисломолочний 66% 55% •
Сметана 95% 64% •
Сир твердий 35% 10% •
М'ясо 53% 39% •
Риба 58% 72% •
Фрукти 20% 8% •
Олія 133% 131% •
Крупи 103% 112% •
Борошно 106% 113% •

Порівняльний аналіз виконання норм харчування



Норма 2017 рік

Білки (ясла) 53 48,54 •
Білки (сад) 68 55,76 •
Жири (ясла) 53 40,15 •
Жири (сад) 68 42,47 •
Вуглеводи (ясла) 216 204,17 •
Вуглеводи (сад) 272 206,99 •
Калорійність їжі (ясла) 1540  1338,20 •
Калорійність їжі (сад) 1597 1343,50 •

Щоденна норма отримання білків, жирів і вуглеводів дітьми

раннього та дошкільного віку



VІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



Протягом 2017-2018 навчального року були проведені

засідання педагогічних рад:

• Про завдання діяльності
педколективу
(28.09.2017р.)

• Екологічне виховання дітей в 
сучаному дошкільному закладі
(24.11.2017р.)

• Трудове виховання як важливий засіб
ранньої соціалізації дітей дошкільного віку
(23.02.2018р.)

• Підсумовуємо зроблене
(25.05.18р.)



Цікаві заняття  колективного  перегляду:

• «Три бажання золотої рибки»
(13.11.17 Добринська С.Б.);

• «Подорож до лісу»
(26.04.18 Бунечко О.Г.); 

• «Подорож лісовою стежкою»
(28.03.18 Ласкаржевська Н.Л.); 

• Інтегроване заняття з екологічного
виховання, пізнавального розвитку та праці
в природі з використанням інноваційних
технологій (13.11.17 Городнюк Н.В.); 

• «До бабусі у село»
(21.11.17 Олішевко С.М.); 

• «Українці сили — ні в кого не просили» 
(спортивне свято Довгопола Л.М.);

• «Колобок рум’яний бочок»
(23.01.18 вихователь Мельник Ю.С.);

• «Ключі від форту Буаяр»
(24.04.18 Данильчик О.В.);

• Інтегроване заняття з екологічного виховання, 
пізнавального розвитку та праці в природі з 
використанням інноваційних технологій
(20.02.18 Сульжик М.С.).

Даний слайд з активними посиланнями

http://dzvinochoksarny.wixsite.com/dnz1/kolektyvni-pereglyady
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157666520991769
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157693442861162
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157665210958217
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157667545074698
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157689991071975
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157687872243134
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157687872243134
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157665570293648
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157696271516855
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157664076876487


Впроваджувались в  навчально-виховний процес
інноваційні технології:

• ТРВЗ Г.С. Альтшуллера
(Сивопляс Л.П.); 

• «Ейдетика» І.Ю. Матюгіна
(Данильчик О.В.); 

• «Барви натхнення» Л. Шульги
(Городнюк Н.В.); 

• Н. Гавриш «Використання коректурних
таблиць в організованій навчально-
пізнавальній діяльності дітей» 
(Денисевич Н.П.);

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

• авторська методика М. Єфименка
(Довгопола Л.М.);

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

• педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського
«Пізнавати світ розумом і серцем»
(Бунечко О.Г.).



• районне засідання Школи молодого вихователя (21.11.17);

• районне засідання Школи молодого керівника (11.05.18).

У 2017-2018 н.р. дошкільний заклад провів відкриті заходи 
для педагогів міста з метою пропаганди та розповсюдження
досвіду роботи: 

Даний слайд з активними посиланнями

https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157689991071975
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157696144288904


І місце — «Казочка вчила, казочка вчить, як на світі жить»
вихователь Олішевко С.М.;

ІІІ місце — «І серцем, і розумом» Філософія для дітей за творами В.О. Сухомлинського, 
вихователь Бунечко О.Г.;

ІІІ місце — «Світлиця любові» (на основі гурткової роботи «Забавляночка»)
вихователь Ласкаржевська Н.Л..

У ХІ районному конкурсу-ярмарку педагогічної творчості
зайняли призові місця і отримали грамоти:



• Методична розробка з досвіду роботи «Дитячий фольклор і художнє слово у роботі з 
дітьми дошкільного віку» вихователя Олішевко С.М., пройшла експертизу та була
схвалена науково-методичною радою РОІППО, затверджена та рекомендована для 
використання в дошкільних навчальних закладах.

• Вихователь-методист дошкільного закладу Птуха О.М. детально проаналізувала та 
описала роботу дошкільного закладу №1 з батьками вихованців у своїй методичній
розробці «Джерело батьківської любові», яку презентувала на вебінарі «Джерело
батьківських знань», що відбувся в РОІППО.

Даний слайд з активними посиланнями

https://www.youtube.com/watch?v=G-c9KRTXiFk


• у першому етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в 
навчальних закладах системи освіти України, де посіли І місце;

• у районному кокурсі «Зимова фортеця» у рамках Всеукраїнських спортивних заходів
«Спортивна зима», де посіли ІІ місце.

Впродовж 2017-2018 навчального року педагогічний
колектив брав участь:



• Освіта.ua

«Пошук лісової книги»
середня група вихователь Денисевич Н.П.;

«Мандруємо вулицею бабусиного села»
старша група вихователь Олішевко С.М.;

«Як Котик Надзвичайкин в дитячому садку побував»

середня група вихователь Сивопляс Л.П.;

Ділова гра «Хай вогник творчості яскраво сяє!» 
вихователь-методист Птуха О.М.;

Педагогами ДНЗ розроблені та представлені власні
матеріали в мережі Інтеренет:

Даний слайд з активними посиланнями

• Абеткаlend

Брейн-ринг для педагогічних працівників «Хай в серці
кожної людини живе любов до України»
вихователь-методист Птуха О.М.;

Брейн-ринг для педагогічних працівників «Забавляночка»
вихователь Ласкаржевська Н.Л.;

• Всеосвіта

Ділова гра «Хай вогник творчості яскраво сяє» 
вихователь-методист Птуха О.М.;

«Лісові пригоди»
ІІ молодша група вихователь Сульжик М.С. 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/59964/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/59455/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/doshkillya/59967/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/59966/
https://abetkaland.in.ua/brejn-ryng-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv-lyubov-ukrayiny/
https://abetkaland.in.ua/brejn-ryng-dlya-pedagogichnyh-pratsivnykiv-zabavlyanochka/
https://vseosvita.ua/library/dilova-gra-haj-vognik-tvorcosti-askravo-sae-5019.html
https://vseosvita.ua/library/zanatta-dla-ii-molodsoi-grupi-z-ekologicnogo-vihovanna-lisovi-prigodi-5004.html


• Дитячий садок «Управління» №4 2018р.

Ділова гра для вихователів «Вогник творчості»
вихователь-методист Птуха О.М.;

• Дитячий садок «Фантазії вихователя» №4 2018р.
Заняття для дітей молодшої групи «Три бажання золотої рибки»
вихователь Добринська С.Б.;

• Дитячий садок «Фантазії вихователя» №4 2018р.
Заняття для дітей середньої групи «Котик Надзвичайкин»
вихователь Сивопляс Л.П.;

Матеріали з досвіду роботи педагогів ДНЗ опубліковані в 
періодичних педагогічних виданнях:



VІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



З метою вивчення стану життєдіяльності дітей дошкільного

здійснювався контроль:

• Тематичний
«Стан організації та методики проведення мовленнєвої роботи з дошкільниками»
(23.04.18 — 27.04.18);
«Стан навчально-виховної роботи з трудового виховання дітей» (19.02.18 — 23.02.18);
«Вивчення рівня розвитку з екологічного виховання  дошкільнят» (13.11.17 — 17.11.17);

• Оглядово-оперативний
«Виховання  культурно-гігієнічних навичок» (07.12.15 — 11.12.15);
«Підготовка вихователів  до занять» (06.11.17 — 10.11.17);
«Організація роботи з питань захисту здоров’я та життя дітей  у надзвичайних ситуаціях»
(17.10.17 — 20.10.17; 23.04.18 — 27.04.18);
«Контроль за самоосвітою педагогів» (27.09.17; 20.03.18); 

• Фронтальний
«Стан  організації життя і виховання в старшій групі «Капітошка» (19.03.18 — 30.03.18);

• Поточний
«Ведення  ділової документації» 20.09.17.



За результатами проведеного моніторингу в кінці 2018 

навчального року визначені такі показники розвитку:

• Діти І молодшої групи «Сонечко» мають середні показники з більшості ліній розвитку та видів діяльності, високий

рівень мають діти за освітньою лінією особистість дитини (12%);  дитина в соціумі (12%); дитина в природному довкіллі

(12%), дитина у світі культури (12%). Найменший показник становить мовленнєвий розвиток дітей (22%). 

• У II молодшій групі «Теремок» за багатьма лініями розвитку та видами діяльності діти мають високий та достатній

рівень. Низький рівень простежується з мовлення дитини (6%), особистість дитини (6%).

• Діти II молодшої групи «Метелики» за всіма критеріями мають середній рівень, зважаючи на те, що діти ще не зовсім

адаптувалися до дитячого садка: дитина в природному довкіллі (68%), мовлення дитини (42%), особистість дитини

(64%), дитина у світі культури (59%), дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку (25%), дитина в соціумі (55,1%), гра

дитини (42%); 

• Діти середньої групи «Ромашка», за лініями розвитку та видами діяльності мають теж достатній та середній рівень: 

особистість дитини (55%); дитина в соціумі (62%); дитина в природному довкіллі (55%). Високий рівень становить гра

дитини (45%), низький рівень становить дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку (16%), мовлення дитини (9%), 

дитина у світі культури (9%).

• Проаналізувавши результати моніторингу дітей середньої групи «Барвіночок», діти за всіма лініями розвитку та 

видами діяльності мають достатній рівень: особистість дитини (74%); дитина в соціумі (61%); гра дитини (60%). 

Середній рівень становить: дитина в сенсорно-пізнавальному розвитку (42%); мовлення дитини (45%).



Діти старшого дошкільного віку проходили обстеження

за допомогою кваліметричної моделі.

За її результатами  можна зробити висновок, що: 

Діти старшої групи «Капітошка» мають рівні розвитку:

високий — 14 дітей (52%);
достатній — 6 дітей (22%);
середній — 11дітей (41%).

низького рівня розвитку діти не мають.



VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



Протягом 2017-2018 навчального року в ДНЗ №1

пройшли Дні відкритих дверей: 

• «Ми сьогодні крім малят, зустрічаєм мам і тат»
16.11.17;

• «Подаруй свою любов дитині!» 
15.02.18.

Протягом 2016-2017 навчального року в ДНЗ №1 пройшли родинні свята: 

• Екскурсія «З батьками крокуємо до музею» 
виховательОлішевко С.М.;

• «Тато, мама, я - спортивна сім'я!»
інструктор з фізкультури Довгопола Л.М.;

• Розважальна вікторина
вихователь Городнюк Н.В;

• Літературна вітальня «Живе Коюзар у пам’яті
народу»
вихователь Данильчик О.В.;

• Майстер-клас по виготовленню атрибутів до 
святкового ранку «Мама може все що завгодно»
вихователь Сивопляс Л.П.;

• Брейн-ринг «Буду я природі вірним другом» 
вихователь Мельник Ю.С.;

• Родинний міст (батьки 2-ох груп) «День 
закоханих»
вихователі Бунечко О.Г., Денисевич Н.П.;

• Вечір відпочинку «Мій зможе»
вихователь Добринська С.Б.;

• Круглий стіл «Скоро до школи»
вихователь Данильчик О.В.;

• Вечір відпочинку «Щасливе дитинство…» 
вихователь Ласкаржевська Н.Л..

Даний слайд з активними посиланнями

https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157690745852786
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157665850201248
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157686681495590
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157690745852786
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157692461625154
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157694581405765
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157693343156584
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157666015657347
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157665850201248
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157663808482007
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157696725613765
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157696271032335


Підсумок

Шановні колеги, батьки!
Я особисто та вихованці ДНЗ №1 щиро вдячні Вам
за те, що Ви — небайдужі, що Вас цікавить кожна
прожита дитиною хвилина в нашому дошкільному
закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають
здоровими та щасливими.

Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом
та батьками!

Завідувач ДНЗ №1 «Дзвіночок»
Алла Канська


