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завідувача дошкільними навчальним
закладом №1 «Дзвіночок» м. Сарни

про роботу очолюваного закладу
у 2016-2017 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 години

Кількість груп, кількість дітей за списком
В закладі 6 груп загального розвитку.
Станом на 01.05.2017 року в заклад влаштовано 147 дитину.



Кількість груп для дітей раннього віку
та вихованців у них

В закладі функціонує одна група дітей раннього віку.

Станом на 01.05.2017 року списковий склад становить 27 дітей.

Кількість груп для дітей дошкільного
віку та вихованців у них

В закладі функціонує п'ять груп дітей дошкільного віку.

Списковий склад станом на 01.05.2017 року — 120дітей.

Наповнюваність дошкільного
навчальго закладу

• Імолодша група «Сонечко» — 27 вихованців;

• ІІ молодша група «Ромашка» — 23 вихованців;  

• ІІ молодша група «Барвіночок» — 23вихованців

середня група «Капітошка» — 27 вихованців;.

• старша група «Метелики» — 24 вихованців;

старша група «Теремок» — 23 вихованців.

Спеціальні групи -

Соціальний патронат Соціально-педагогічним патронатом охоплено 9 дітей мікрорайону.

Додаткові освітні послуги -

Робота гуртків, секцій

• художньо-естетичний: «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.).



ІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА 
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 — 918,50 грн.;

• посуд — 3966,40 грн.;

• заправка принтера — 1952,00 грн.; 

• будівельні матеріали — 6900,00 грн.;

• господарчі товари — 5563,47 грн.;

• медикаменти — 1430,00 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 — 500,00 грн.;

• фізкультурне обладнання — 978,00 грн.;

• канцтовари — 6452,00 грн.; 

• господарчі товари — 3387,00 грн.;

• методична література — 1100,00 грн.;

• ремонтні деталі — 2353,00 грн.;

• іграшки — 9586,50 грн.;

• меблі дитячі в групу «Барвіночок»: «Кухня», 
диван, пуф — 3050,00 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 —31500,00 грн.;

• тканина на дитячі костюми — 2230,50 грн.;

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



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.



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 — 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%).



ІV. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



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% •

Порівняльний аналіз за результатами медичних оглядів



2015 рік 2016 рік

Гострі респіраторні захворювання в т.ч. грип. 268 236 •
Інші простудні захворювання (захворювання ЛОР-органів, г.фарингіти) 75 56 •
Бронхіт 27 21 •
Ангіна 3 8 •
Пневмонія 4 4 •
Захворювання очей 7 3 •
Інфекційні захворювання (в. віспа) 5 31 •
Захворювання шкіри 6 3 •
Скарлатина 1 0 •
Інші захворювання 16 22 •

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:



V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



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% •

Порівняльний аналіз виконання норм харчування



Норма 2016 рік

Білки (ясла) 46,2 47,16 •
Білки (сад) 47,7 49,66 •
Жири (ясла) 43,3 44,11 •
Жири (сад) 44,3 45,17 •
Вуглеводи (ясла) 200 216 •
Вуглеводи (сад) 203 272 •
Калорійність їжі (ясла) 1348 1385 •
Калорійність їжі (сад) 1367 1400 •

Щоденна норма отримання білків, жирів і вуглеводів дітьми
раннього та дошкільного віку



VІ. НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



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. 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. 

3. Інтеграція родинного і суспільного виховання, 
пошук нових форм роботи з батьками вихованців.

4. Особистісне становлення, самореалізація, 
формування життєвої компетентності кожної
дитини з метою реалізації завдань Базового 
компонента дошкільної освіти.



Протягом 2015-2016 навчального року були проведені

засідання педагогічних рад:

• Про завдання діяльності
педколективу (31.08.2016 р.);

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

• Педагогічна вітальня «Вчимося
пишатися Батьківщиною» (28.02.17); 

• «Підсумовуємо зроблене»
(26.05.2017р.).



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»
(08.04.17 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.);

Даний слайд з активними посиланнями

http://dzvinochoksarny.wixsite.com/dnz1/kolektyvni-pereglyady
http://dzvinochoksarny.wixsite.com/dnz1/single-post/2016/10/23/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%94%D0%9D%D0%97-%E2%84%961
http://dzvinochoksarny.wixsite.com/dnz1/single-post/2016/10/23/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%94%D0%9D%D0%97-%E2%84%961
http://dzvinochoksarny.wixsite.com/dnz1/single-post/2016/10/12/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157676178162373/with/32460813242/
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157679404895855
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157674391911144
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157681951200385
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157679774007552
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157680432743682
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157680043018493


Впроваджувались в  навчально-виховний

процес інноваційні технології: 

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

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

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

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

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

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

• А.Савенко «Дитяче дослідження, як метод 
навчання дошкільників» (Поцікайло Н.М.) 

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



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.



VІІ. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



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).



За результатами проведеного моніторингу в кінці 2017  

навчального року визначені такі показники розвитку: 

• У І молодшій групі «Сонечко» 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 у 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%), достатнього
рівня (3д. — 12%), середнього (14д. — 58%) і низького (3д. — 13%) рівня; 

• діти старшої групи «Теремок» здебільшого мають високий (13д. — 57%)
і достатній (7д. — 30 %) рівень, середній (3д. — 13%), низького рівня не має.



VІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ

У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ



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);

Протягом 2016-2017 навчального року в ДНЗ №1 пройшли 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.);

• «Андріівські 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.).

Даний слайд з активними посиланнями

http://dzvinochoksarny.wixsite.com/dnz1/single-post/2016/11/16/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82-%D0%B2-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B6%D0%B4%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%BE%C2%BB
http://dzvinochoksarny.wixsite.com/dnz1/single-post/2017/02/16/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0---%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157680807683726
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157677520022216
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157676158134002
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157678175265086
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157676391494423
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157676884792644
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157676884792644
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157680644297056
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/albums/72157681027493192
https://www.flickr.com/photos/136978155@N03/sets/72157681027493192


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.

Підсумок

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

Завідувач ДНЗ №1 «Дзвіночок»
Алла Канська


