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вдувана дошкільного навчального закладу за 2018- 2019 
навчальний р і к .

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Законами 
України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим компонентом 
дошкільної освіти,. Концепцією національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), 
Положенням про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарним регламентом 
для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), наказом МОН України 
«Про затвердження гранично допустимим навантаженням на дитину у 
дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності» від 
20.04.2015 №  446, освітніми програми для розвитку дітей дошкільного віку.

Освітньо-виховний процес у закладі здійснювався відповідно намічених 
пріоритетних напрямів, а саме:
- впроваджувати основи соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного 
віку через різні види діяльності;
- формувати активну життєву позицію щодо збереження та зміцнення 

здоров’я дітей використовуючи здоров'язбережувальні технології;
- продовжити роботу над формуванням у дошкільників патріотичних 

почуттів, загальнолюдських цінностей, особистісних якостей засобами 
мистецької діяльності;
- використовувати інформаційно-комп'ютерні технології під час освітньо- 

виховного процесу, спрямованих на професійне зростання творчої активності 
педагога.

Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних 
засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів 
кожного педагога з метою підвищити компетентність та професійну 
майстерність, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби 
педагогів щодо організації освітнього процесу в закладі, використовуючи 
різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, як то: 
семінари, семінари-практикл ми. панорами професійної творчості, методичні 
об'єднання, тренінги. ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи 
передового педагогічного Д О С В І Д )  .

Заклад дошкільної освіти не повністю укомплектований педагогічними 
кадрами з відповідною освітою. Освітньо-виховний процес забезпечують 7 
педагогів:
1 -  завідувач. 5 -  вихователів. 1 -  музичний керівник. В закладі відсутня 
посада фіз. інстр\ ктора та практичного психолога.
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Згідно перспективного плану чергову атестацію пройшла вихователька 
Лянка Надія Борисівна, який підтверджено кваліфікаційну категорію 
«спеціаліст другої категорії»

На достатньому методичному рівні відбулися педагогічні ради з 
використанням різноманітних інноваційних методів роботи з педагогічними 
кадрами.

Кількісний та якісний аналіз оцінювання методичних заходів, 
проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони мали науково- 
методичний та пізнавальний характер, були спрямовані на усунення 
недоліків, допущених в питаннях організації навчально-виховного процесу. 
Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні 
форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування 
методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду 
педагогів закладу, району. В цілому рівень та результативність методичної 
роботи в ДНЗ за 2018 - 2019 навчальний рік можна відзначити як 
задовільний. Проведена системна та послідовна управлінська, методична та 
організаційно-педагогічна робота сприяла успішному виконанню 
поставлених завдань на навчальний рік. Проте процес педагогічної творчості, 
інноваційної діяльності в освітньому процесі не закінчений і не може бути 
закінчений. Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних 
напрямів державної політики у галузі освіти.

Основні завдання у 2019 -  2020 році —  створення належних умов для 
отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особисгісне 
орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, 
гуманізації та індивідуалізації, інтеграції педагогічного процесу в закладу 
дошкільної освіти, що сприятиме своєчасному становленню і всебічному 
розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної 
і психологічної готовності до нової соціальної ролі. Необхідно продовжити 
роботу щодо організації сучасного освітнього середовища закладу, 
сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та 
реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

Аналіз освітньої та мотиваційної готовності дітей до школи показав, що 
діти мають якісну підготовку до навчання в школі: Під час обстеження 
виявлено, що діти старшого дошкільного віку проявляють інтерес до 
навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають 
у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе у 
цьому товаристві. У дітей сформована готовність до прийняття нової 
соціальної ролі - школяра. Це виражається у серьйозиому ставленні до школи 
взагалі і до навчальної діяльності та вчителя, зокрема. Діти-вигіускники 
мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, 
сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають 
достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати 
вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді 
однолітків.



З 1 вересня 2019 року розпочнуть навчання в школі 12 дітей, де близько 
90% мають високий і достатній рівень розвитку і сформовану мотиваційну 
готовність:

Моніторинг якості дошкільної освіти в цілому засвідчив наступне: 
педагогічний колектив планомірно здійснює переорієнтацію всього освітньо
- виховного процесу з навчального на розвивальний, педагоги сумлінно 
ставляться до організації освітньої діяльності з дошкільниками, 
користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, 
розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих 
педагогів, періодичними педагогічними виданнями, створюють сприятливі 
умови для розвитку особистості кожної дитини, для її самореалізації, для 
розвитку пізнавальних інтересів дітей. Проте актуальним залишається 
формування у дошкільників навичок спілкування та толерантної взаємодії з 
однолітками і дорослими; проблема соціально - економічного виховання та 
фінансової освіти дітей дошкільного віку, активізація в роботі з дітьми 
інформаційно-комунікативних технологій як ефективного засобу формування 
розвитку мовлення, пам’яті та словесного мислення, використання 
інтерактивних форм роботи з дітьми для розвитку вміння розмірковувати, 
встановлювати причино - наслідкові зв'язки, обґрунтовувати та логічно 
доводити свою думку. Потребує вдосконалення робота з патріотичного 
виховання дошкільників та з використання інноваційних технологій як 
засобу підвищення ефективності дошкільної освіти.

Упродовж року значна увага приділялася темі ОБЖД: відпрацьовувались 
дії в створених ситуаціях, сюжетно-рольові ігри, читались художні твори, 
переглядались діафільми, була організована виставка дитячих малюнків з 
протипожежної тематики. Проведена робота сприяла активізації та 
підвищенню ефективності самоосвітньої роботи педагогів, освітньо-виховної 
роботи з дошкільниками по формуванню правил безпечної поведінки в 
довкіллі, накопиченню методичних розробок, авторських нанрацювань, 
систематизації матеріалів по ОБЖД.

Медичне обслуговування дітей закладу здійснювалось медичною 
сестрою Танас Н.В. Медичне обслуговування включало проведення 
обов'язкових медичних оглядів та оглядів перед профілактичним щепленням, 
надання в разі потреби невідкладної швидкої індивідуальної допомоги. 
Проведення профілактичних щеплень проводилось згідно з календарем 
щеплень .У своїй роботі медична сестра керується: Законом України «Про 
дошкільну освіту» (ст.34 «Медичне обслуговування у дошкільному 
навчальному закладі»). Законом України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб». Належним чином була оформлена обов’язкова 
документація, своєчасно складалися плани роботи і звіти, місячний та річний 
план проф. щеплень, здійснювався щомісячний, щоквартальний, щорічний 
аналіз захворюваності, на кожну групу закладу складався лист здоров’я. За 
потребою готчвався оперативний план дій по зниженню захворюваності; 
контролювався стан оиьл.іь і}  рно-оздоровчої роботи з дітьми та їх 
загартування. Своєчасно здійснювався контроль динаміки розвитку та стану



здоров’я кожної дитини, антропометричні виміри в садових групах 
щоквартально, в групі раннього віку - щомісячно. Особиста гігієна персоналу 
не порушувалась.
Медична сестра здійснювала медичний контроль за перебігом періоду 
адаптації. Своєчасно інформувала батьків і педагогічний персонал про 
проведення лікувально-профілактичні заходи, профілактичні щеплення та 
обов'язкові медичні огляди. Питання захворюваності, відвідування, 
організації літнього оздоровлення та підсумки організації оздоровлення дітей 
в літній період розглядались та обговорювались на виробничих нарадах, на 
нарадах при завідуючій, фіксувались в наказах по дошкільному закладі. 
Протягом навчального року медичним працівником та адміністрацією на 
заняттях з фізичної культури проводились заміри моторної щільності та 
тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна 
щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 64% до 
96%. Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 139-157 уд/хв. 
На виконання вимог Санітарного регламенту для дошкільних навчальних 
закладах медичною сестрою ведуться протоколи хронометричних 
спостережень за розвитком дітей на заняттях з фізичної культури

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі 
здійснюється у відповідності до Закону України «Про дошкільну освіту»
(ст. 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі), 
чинного Статуту закладу та з урахуванням Постанови Кабміну України «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», за № 
1591 від 22.11.2004р., Наказ)’ МОЗ і МОН України за № 242/329 від 
01.06.2005р. «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у 
навчальних та оздоровчих закладах». Протягом року велика увага 
приділялась процесу орг анізації харчування в дошкільному закладі, а саме: 
Відповідальними особами вчасно подавалась заявка-замовлення на 
постачання харчових продуктів і продовольчої сировини в залежності від 
кількості дітей в дошкільному закладі та затверджених норм харчування.
У дошкільному навчальному закладі встановлено 3-х разове харчування.
Стан забезпечення заклад} продуктами харчування залежав від рівня і обсягу 
фінансування підприємця, що постачає продукти харчування.
Добовий харчовий раціон складався із наявного набору продуктів відповідно 
до вимог постанови Кабмін) України від 22.11.2004 року № 1591 «Про 
затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». 
Комісією з бракераж) продуктів харчування приймались якісні продукти, з 
повним пакетом док) ментів.
Аналіз виконання норм харчування за 2018 рік показав, що в цілому 
харчування здійснювалось наближено до норми, у середньому на 71%.
У 2018 році на 100% виконано норми з: хліба, борошна, картоплі, олії.
Не в повном\ обсязі виконано: крупи , овочів .фруктів свіжих, масла
вершкового, яйця курячого , сиру кисломолочного, сиру твердого,м'яса , 
риби. соки. ц>кр>. яйце куряче.
Проте С -  вітамінізація блюд в закладі не проводилась.



Причиною такого дисбалансу в виконанні норм є неповне виконання заявки 
на харчування за рахунок недофінансування.

Адміністрацією закладу здійснювався щоденний контроль за роботою 
харчоблоку щодо дотримання технології приготування їжі, виходу та якості 
страв; ведення документації з питань харчування; забезпеченість 
обладнанням, посудом, кухонним інвентарем, маркуванням та 
використанням за призначенням; якістю продуктів харчування при отриманні 
з поставщика ; ведення документації з питань харчування; забезпеченістю 
миючими, дезінфікуючими засобами; дотриманням вимог щодо зберігання 
продуктів харчування; санітарно-гігієнічного стану харчоблоку та 
допоміжних приміщень; дотриманням строків реалізації продуктів; товарне 
сусідство тощо. Питання організації харчування дітей включались в 
тематику батьківських зборів, розглядались на виробничих нарад, нарадах 
при завідувачеві, висвітлювались в інформаційних батьківських куточках.

Робота з батьками та забезпечення наступності зі школою проводилась у 
відповідності до річного плану роботи . План передбачає роботу дошкільного 
закладу по формуванню мотиваційної готовності старших дошкільників до 
навчання в школі /бесіди, екскурсії, спільні з першокласниками свята, 
розваги, акції); методичну роботу (консультації для педагогів дошкільного 
закладу і вчителів школи).
Залишається актуальною проблема наступності. Фахівці дошкільної та 

початкової ланок освіти мають спільно працювати задля забезпечення 
повноти дитинства, балансувати ігрову та навчальну діяльність у єдиному 
просторі форм та методів організації взаємодії дорослих із дітьми.

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 
року №1/9-263 «Про організацію обліку дітей дошкільного віку», з метою 
прогнозування мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до 
освітніх запитів населення та створення умов для здобуття громадянами 
дошкільної освіти проведено облік дітей від 0 до 6 років, які мешкають на 
території села.

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу 
та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони 
праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про 
охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони 
праці учасників освфітньо - виховного процесу в установах та закладах 
освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в 
закладі. На підставі нормативних документів адміністрація закладу 
планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались 
накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з 
пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились 
інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до 
нормативних вимог.
Показником результативної та успішної взаємодії батьків і педагогів можна 
вважати наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери, довірчих



стосунків між педагогами та батьками, зорієнтованість батьків на виховання 
та розвиток дітей, їх зацікавленість змістом дошкільної освіти.

В закладі продовжує ефективно функціонувати Веб-сайт .
Розробник сайту, його креативний керівник та адміністратор -молодий 
віхователь Руснак А.Ю. Робота сайту направлена на об’єктивне 
інформування громадськості про діяльність дошкільного навчального 
закладу та включення закладу в єдиний освітній інформаційний простір 
мережі Інтернет. Оновлення сайту здійснюється постійно.

Матеріальна база закладу у задовільному стані. Заклад забезпечено 
необхідним обладнанням, меблями, що знаходиться у задовільному робочому 
стані. Потребує оновлення м який інвентар.
На жаль, основними причинами, що ускладнюють функціонування 
дошкільного закладу, є економічні чинники. Як і раніше, фінансування ДНЗ 
не у повному обсязі, що не дає змоги на належному рівні зміцнити 
матеріально-технічну базу, удосконалити розвивальне середовище.

У квітні місяці 2019 року було проведено капітальний ремонт даху будівлі, 
відремонтовано вентиляційний люк на харчоблоці. Але актуальним 
залишається питання придбання пральної машини, заміна м якого інвентарю, 
забезпечення освітнього процесу сучасними мультимедійними засобами. 
Окремо доцільно виділити необхідність облаштування ігрових майданчиків 
сучасним ігровим обладнанням та естетичне впорядкування території 
дошкільного закладу. В цьому році діти разом з дорослими посадили 
фруктові дерева та упорядкували трояндову клумбу з впевненістю, що у 
майбутньому будуть радувати своєю красою маленьких дошкільнят, батьків, 
працівників дитячого садка та мешканців сіла.

Виходячи з аналізу освітньо - методичної роботи , враховуючи досягнення 
і перспективи розвитку закладу, педагогічний колектив визначає пріоритетні 
завдання на 2019 -  2020 навчальний рік.

II. Завдання на 2019 -  2020 навчальний рік:
1. Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та 
математичної компетенції.

2. Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі 
дошкільного навчального закладу і початкової школи для створення єдиної 
динамічної та перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток 
дітей в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

3. Продовжувати формувати екологічну освіченість дітей дошкільного 
шкільного вік> в різних видах дитячої діяльності.

4. Продовжити роботу щодо організації сучасного освітнього середовища 
дошкільного навчального закладу.


