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 Колектив дошкільного закладу   весь 2017-2018 навчальний рік працював 

над проблемою «Розвиток цілісної  життєво компетентної особистості 

дитини засобами інтеграційного підходу до освітнього простору». 

В закладі працюють 6 педагогів – молодих фахівців,(стаж роботи до 10 

років), 16 працівників обслуговуючого персоналу (3 в декретній відпустці).   

Удосконалювали педагогічну майстерність педагогів щодо творчого розвитку 

особистості дитини , зміни освітнього процесу шляхом впровадження та 

інтеграції різноманітних видів ігор, ігрового простору,сучасних технологій. 

За допомогою батьківських комітетів кожна група має свій телевізор та ДВД 

- програвач),  музичний центр, організовані предметно-ігрові  зони для дітей, 

згідно потребам та віковим особливостям, придбано спортивний куточок – 

обладнання для занять фізичною культурою в групі № 4 та групі №3. 

Оновлені  меблі та зроблений косметичний ремонт в групах. Замінили труби 

водопостачання в групах № 2,3.,замінили унітаз в туалеті для працівників 

.Зроблені перегородки в туалетних кімнатах груп № 3,4. Зроблений підхід та 

сходи до групи №2. Встановлюються вхідні двері в яслах ,ремонтуються 

сходи. Будуть  встановлені міжкімнатні двері до харчоблоку. Планується 

ремонт на кухні.  Оброблено стіни вхідного коридору пластиком. Покладена  

плитка на підлогу в центральному  коридорі  садка. Відремонтовані та 

оновлені ігрові павільйони на майданчиках. Оновлено освітлення в 

музичному залі, музична зала має вхід-арку, поновлені штори та гардини 

музичного залу, ламбрикени для театральних вистав та ширма для театру. 

В садку протягом року працювали гуртки «Говоруни» (англійська мова для 

старших дошкільнят) керівник гуртка вихователь Ільчук О.О. та вокально-

інструментальний ансамбль «Веселі бджілки»  для талановитих дітей - 

музичний керівник Акатова М.Г. Планується  відкритися  гурток з гри в шахи 

під керівництвом  вихователя Бордунової Г.І. 

   Команда сім’ї Комісаренко Сашка брала участь в спортивних змаганнях 

серед багатодітних сімей за здоровий спосіб життя в ДНЗ № 68 « Тато, мама, 

я –спортивна в нас сім я!»  Команда «Веселий вулик» приймала участь в 

районних змаганнях «Старти рум’яних». Приймали участь в міському 

конкурсі серед талановитих дітей «Розумники та розумниці» в напрямках – 

інтелектуально - пізнавальному  – Тимчук Артур  (вихователь Ільчук О.О.). 

Різник Софія(старша група англійська мова), Пантєлєєва Дарина (художньо-

естетичне,вихователь Сагір В.В.) 

Приймали участь в роботі округу  №7 на базі ОШ № 47 – в  тижні ОБЖД в 

ДНЗ №151, в святі  української писемності в ДНЗ №140, в семінарі з 

підготовки дітей дошкільного віку до шкільного життя в ДНЗ № 167 ,в 



круглих столах з педагогами  ДНЗ №68 та СШ № 24 по підготовці дітей до 

школи, в навчально-методичному  тренінгу «Протидія гендерному 

насильству. Захист дітей » в рамках проекту «Екстрена підтримка та захист 

населення ,постраждалого в конфлікті на Сході України» ,в зустрічах з 

міністром освіти України. Проведені  свята : « Розумні бджілки» , «Рідна 

мати моя…», «День Перемоги», «Дні Європи», «Вишиванка - в кожному 

домі», театральні вистави: « Бережи своє здоров’я», «Ми діти твої , Україна» 

;, «Випускний бал дошкільнят».   

Проведені батьківські збори , звіти перед батьківським комітетом та  

регулювання роботи ДНЗ та батьків на наступний рік у .Було  відзначено 54-

річчя заснування дошкільного закладу 01.06.2018р. Запрошено гостей - 

ветеранів – педагогів закладу. 

Силами працівників та дітей організовано концертну програму для 

робітників та колективу дошкільного закладу. 

 

 

 

 

 

 

  Плануємо: 

 

В наступному 2018-2019 році плануємо продовжувати працювати над 

проблемами : 

 

- Патріотичного виховання дітей; 

- Виховання талановитих дітей; 

- Впровадження здорового способу життя; 

- Організація охорони життя та безпеки дітей та дорослих; 

- Патронат та залучення дітей до дошкільної освіти; 

- Тісна праця з батьками та спонсорами; 

- Організована  плідна робота з вчителями начальної школи № 24; 

 - Участь у заходах в межах округу, району та міста; 

- Оновлення та поповнення технічної бази дошкільного закладу. 

 

 

 

 


