І. АНАЛІЗ РОБОТИ
КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
«ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №51
ВІННИЦЬКРЇ МІСЬКОЇ РАДИ»
ЗА 2017-2018н.р.
ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДОМОСТІ
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний заклад №51 Вінницької
міської ради» розташований за адресою м. Вінниця, вул. Ак. Янгеля, буд. 32.
Телефон: (0432) 60-21-13, сайт: http://dnz51.edu.vn.ua/ .
Розрахований на 115 місць з 12 годинним режимом роботи (з 7-00 до 19-00)
та 3-х разовим харчуванням.
На 01.09.2018 року дитячий контингент налічує 227 осіб.
Протягом 2017-2018 н.р. в ЗДО функціонувало 8 груп, з них:

2 групи дітей раннього віку:

група №1, «Малята», вихователі: Ільченко Т. Д., Берченко Г. К.

група №2, «Бджілки», вихователі: Дорош С. В., Грицик Л. В.

2 молодших групи для дітей 4-го року життя:

група №3, «Калинка», вихователі Донова Л. С., Ткачук О. П.

група №4, «Бджілки», вихователі Коломієць Н. В., Брезицька І. М.

2 середніх групи для дітей 5-го року життя:
група №6, «Веселка», вихователі Білявська І. І., Карпенко Л. М.
група №8, «Сонечко», вихователі Шалавінська Н. О., Бурлака О. М.

2 старших групи – для дітей 6-го (7-го) року життя:

група №5, «Всезнайки», вихователі: Заприлюк Л. В., Лавренчук О. П.

група №7, «Віночок», вихователі: Шихова В. А., Ціпцюра М. А.
Трудовий колектив ДНЗ складає 42 особи Із загальної кількості: завідувач –
1, вихователь-методист – 1, вихователі – 16, музичні керівники – 2, медичні
працівники – 1, обслуговуючий персонал – 21. Дошкільний заклад повністю
укомплектований педагогічними кадрами.

Аналіз статистичних даних педагогічного колективу
за 2017 – 2018 н. р.
Освітній рівень педагогів ДНЗ
Неповна вища
Базова вища

Повна вища

Фаховий рівень педагогів:
Фахова педагогічна-14
чол.-67%
Нефахова педагогічна-6 чол.
- 33%

Якісний склад педагогів:
Вища категорія - 2 пед.
Перша категорія-2пед.
Друга категорія-3пед.
Спеціаліст-5 пед.
11т.р. - 3пед.

Рівень педпрацівників за стажем роботи на
даній посаді:
До 3-х років - 2пед.Від 3 до 5 р. - 4пед.
Від 5 до 10 р. - 5пед.
Від 10 до 15 р.- 6 пед.
Від 15 до 20 р. - 1 пед.
Від 20 до 25 р. - 2 пед.

Програмове забезпечення освітнього процесу в ЗДО
У 2017-2018 навчальному році ЗДО працював відповідно вимог Базового
компоненту дошкільної освіти, освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років
«Дитина», реалізуючи завдання Програми розвитку закладу на 2017-2021р.р.
Протягом навчального року використовувалися чинні програми, які
рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в закладах
дошкільної освіти у 2017/2018 навчальному році: освітня програма для дітей
старшого дошкільного віку «Впевнений старт»; програма соціальної та фінансової
освіти дітей від 3 до 6 років Афлатот», парціальні програми: «Про себе треба
знати, про себе треба дбати», з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей
віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.); «Казкова фізкультура», з фізичного
виховання дітей дошкільного віку (авт. М.Єфименко); «Радість творчості»,
програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку
(авт. – Борщ Р. М., Самойлик Д. В.); «Грайлик», програма з організації
театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. – Березіна О.
М., Гніровська О. З., Линник Т. А.), «Скарбниця моралі», програма з морального
виховання дітей дошкільного віку (авт.. – Лохвицька Л.).
Організація освітнього процесу в дошкільному закладі була спрямована на
реалізацію основних пріоритетних завдань ЗДО та підпорядкована річному плану
роботи, який складається на основі глибокого аналізу за минулий навчальний рік,
комплексного вивчення результатів, здобутків, педагогічних знахідок,
можливостей колективу, а саме:
1.Забезпечення логіко-математичного розвитку дітей у контексті реалізації
завдань освітньої лінії Базового компонента «Дитина в сенсорно-пізнавальному
просторі».
2.Спрямування освітньої діяльності
на формування різнобічно розвиненої
особистості засобами художньої літератури.
3. Збагачення соціально – економічного досвіду дітей в процесі організованої та
самостійної предметно-практичної діяльності.
4.Формування у дітей навичок безпечної поведінки, позитивно-ціннісного
ставлення до свого здоров’я.
Аналіз роботи закладу за 2017-2018 навчальний рік здійснювався за 5-ма
блоками: аналіз освітнього процесу та методичної роботи, якість та
результативність освітнього процесу, організаційно-педагогічна робота, стан
здоров’я та фізичний розвиток дітей, адміністративно-господарська діяльність.

Аналіз освітнього процесу та методичної роботи
Відповідно до річного плану роботи закладу на 2017-2018н.р. в
дошкільному закладі методична робота з кадрами проводилася за трьома
напрямками: підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної
творчості, самоосвіта та була спрямована на реалізацію творчого потенціалу
педагогічного колективу і кожного педагога, зокрема. Систематична,
різноаспектна за змістом методична робота вдало поєднувала колективні, групові
та індивідуальні форми роботи. Все це сприяло ефективному росту фахової
майстерності педагогів.
Для організації системи методичної роботи, спрямованої на реалізацію
пріоритетних завдань, впродовж 2017-2018 н.р. проводилися педагогічні ради,
семінари (одноденні, проблемні, теоретичні), семінари-практикуми, педагогічні
читання, відкриті покази організованої освітньої діяльності. Важливе місце в
системі методичної роботи з педагогами посідали педгодини, які проводилися
щопонеділка, на яких розглядалися питання як теоретичного так і практичного
характеру: навчально-методичне консультування педагогів, огляд новинок
періодичної літератури, «круглі столи», тренінги, ділові ігри, аукціони ідей,
майстер-класи, звіти про проходження педагогами курсів підвищення
кваліфікації, про відвідування міських методичних заходів, дискусії, захист
проектів, методичні турніри тощо.
З метою підвищення науково-теоретичного і методичного рівня та
вдосконалення професійної майстерності педагогів ДНЗ, протягом вересня 2017 р.
в ЗДО проведено конкурс освітніх проектів. У конкурсі взяли участь всі педагоги
закладу. Конкурсна комісія у складі: завідувача ДНЗ Атаманенко О. В.,
вихователя-методиста Молошнюк Л. В., вихователя першої категорії Заприлюк О.
В. 03.10.17р. провела захист і оцінювання робіт. Проекти оцінювалися за певними
критеріями, а саме: методична цінність, унікальність та інноваційний потенціал
проекту, актуальність та ефективність добору та використання засобів для
реалізації проекту. Переможцем та номінантом на участь у міському конкурсі
освітніх проектів став спільний проект вихователів старших груп №5 Ткачук О.
П., №7 Шалавінської Н. О. під керівництвом вихователя-методиста Молошнюк Л.
В. «Читацьке гніздо. За рішенням журі міського конкурсу проект зайняв ІІ місце у
номінації «Творчий».
В ЗДО були створені умови для творчої самореалізації педагогів та
залучення їх до вивчення педагогічної спадщини В. Сухомлинського. Так,
відповідно до річного плану роботи ЗДО, протягом навчального року проведено
педагогічні читання на тему: «Філософія серця і гуманізм В. Сухомлинського» під
керівництвом вихователя – методиста Молошнюк Л. В. Вся проведена робота
сприяла вивченню й поширенню спадщини вчителя світової педагогіки,
викликала потребу працювати з книгою, брати участь у бесідах, дискусіях, в
розробці оптимального підходу до вирішення актуальних педагогічних проблем,
обговоренню стратегій організації сучасного освітнього процесу.
Теоретичний семінар: «Освітня програма для дітей старшого дошкільного
віку «Впевнений старт» сприяв вдосконаленню теоретичної підготовки педагогів

по впровадженню нової редакції програми. Педагоги творчо підійшли до
визначення шляхів реалізації завдань даної програми методом «Відкритого
мікрофону».
Велика увага в закладі приділяється профілактиці порушень психологічного
здоров’я педагогів. З метою зниження рівня емоційного вигорання педагогів у
вересні 2017р. проведено тренінг на тему: «Профілактика емоційного вигорання».
Під керівництвом вихователя Ткачук О. П. педагоги проаналізували прояви ознак
вигорання та познайомилися з прийомами самовладання та саморегуляції.
Варто відмітити систематичну і продуктивну роботу протягом 2017-2018
н.р. семінару-практикуму на тему: «Художнє слово як засіб формування
світогляду дитини - дошкільника». В результаті розроблено перспективне
планування ознайомлення дітей з художніми творами для кожної вікової групи,
створені лепбуки по ознайомленню дітей з українськими поетами та
письменниками. Цінність кожного заняття полягала в тому, що готуючись до
нього, педагоги самостійно опрацьовували педагогічну літературу з даного
питання, аналізували власний досвід. Все це сприяло розвитку у педагогів
прагнення до професійного саморозвитку, підвищенню художньо-мовленнєвої
компетентності.
Загальновідомо, що однією з ефективних форм методичної роботи, яка
сприяє підвищенню рівня компетентності педагогів, є діяльність творчої групи.
Тож на серпневому засіданні педагогічної ради нашого дошкільного закладу було
прийняте рішення створити творчу групу з найдосвідченіших і теоретично
підготовлених педагогів, які виявили інтерес і бажання працювати над
педагогічним питанням «Логіко-математична компетентність дошкільнят:
наступність дошкілля і школи». Творча група під керівництвом вихователя
Брезицької І. М. протягом навчального року розробила перспективне планування
вивчення основних математичних понять для усіх вікових груп розробила зразки
конспектів занять логіко-математичного спрямування, дидактичні ігри. Це
всіляко спонукало до активізації творчого потенціалу педагогів, удосконаленню і
підвищенню їхньої професійної компетентності з логіко математичного розвитку
дошкільнят.
Роль спрямовуючого і координуючого центру роботи по підвищенню
фахового рівня педагогів в ДНЗ відіграє педагогічна рада. Орієнтуючись на
вимоги сьогодення, в зв'язку з модернізацією дошкільної галузі, враховуючи
необхідність використання інтерактивних методів роботи з педагогічними
кадрами, засідання педагогічної ради проводилися нетрадиційно, здебільшого це
ділові ігри, тренінги, жваві диспути, анкетування, презентації проектів. З метою
поліпшення якості освітньої роботи з питань безпеки та захисту здоров’я дітей,
вдосконалення теоретичних знань і практичних навичок педагогів з питань
організації роботи з формування основ безпечної поведінки, дотримання єдиної
стратегічної лінії у діяльності педагогічного, дитячого та батьківського
колективів, 24.11.2017р. відбулося засідання педагогічної ради на тему:
«Безпечний дивосвіт. Організація роботи з формування основ безпечної поведінки
у дошкільнят». В рамках підготовки до педагогічної ради, педагогами були
розроблені проекти з даної тематики, вихователем середньої групи Бурлакою О.

М., проведено відкритий показ інтегрованого заняття на тему: «Пригоди Баби
Яги» з виховання основ безпечної поведінки дошкільників. Також між середніми
та старшими групами проведено конкурс-огляд на кращий куточок дорожнього
руху. Слід відмітити належний методичний рівень презентованих куточків,
високий художньо-естетичний та творчий підхід до їхніх оформлень вихователів
групи №8 Шалавінської Н. О., Бурлаки О. М. та групи №5 Заприлюк О. В.,
Лавренчук О. В. Однак, слід відзначити, що для підвищення компетентності
педпрацівників в напрямку БЖД не завжди використовується весь арсенал
методичної роботи: практичні заняття тренінгового характеру, моделювання
різноманітних ситуацій.
З метою підвищення рівня теоретичної підготовки педагогів та
удосконалення практичного використання різних методів та форм для логікоматематичного розвитку дошкільників в умовах сьогодення, 26.02.2018р. було
проведено засідання педагогічної ради на тему: «Збагачення досвіду дітей в
сенсорно-пізнавальній діяльності». Робота педагогів була орієнтована на
формування сучасного погляду на логіко-математичний розвиток дошкільників. В
рамках підготовки до педагогічної ради проведено ряд заходів. А саме:
колективний перегляд заняття в групі раннього віку з сенсорики «Зайчикові
іменини» - вихователь Ільченко Т. Д. презентацію матеріалів творчої групи, огляд
куточків «Пізнайко» в середніх та старших групах.
Проблема наступності між ступенями освіти стала особливо актуальною на
сучасному етапі. З метою переосмислення цілей і змісту наступності між
дошкільною та початковою ланками загальної освіти, їх переорієнтація на
вирішення завдань особистісно-орієнтованого навчання й виховання, 23.04.2018
року відбулося засідання педагогічної ради на тему: «Забезпечення наступності і
перспективності дошкільної та початкової ланок освіти». Педагоги мали змогу
удосконалити свою педагогічну майстерність в організації наступності двох
ланок освіти, упорядкувати і систематизувати свою діяльність у вирішенні
завдань підготовки дітей до школи. Пізнавальним для педагогів був відкритий
показ інтегрованого підсумкового заняття в старшій групі №7 «Казкова
подорож», яке провела вихователь Берченко Г. К.
На базі нашого ЗДО було проведено методичне об’єднання для вихователів
старших груп ЗДО міста на тему: «Нетрадиційне малювання як засіб розвитку
творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку». Учасники методоб’єднання
високо оцінили роботу педагогів, відмітили систематичну роботу дошкільного
закладу з даного питання.
Належна увага приділяється наступності в роботі школи і дитячого садка,
яка передбачає об’єднання комплексів організаційних та освітніх заходів. У 20172018н.р. між дошкільним закладом та комунальним закладом «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №6 Вінницької міської ради» було підписано угоду про
співробітництво, та розроблено спільний план дій. Відповідно до них, старші
дошкільники із задоволенням відвідували протягом навчального року уроки в
першому класі, були гостями на святі Букваря та Останнього дзвоника. Спільно з
школярами проводились свята та тематичні розваги з безпеки життєдіяльності,
спільне виготовлення подарунків до Міжнародного дня інвалідів. Педагоги обох

ланок підтримували тісний взаємозв'язок. Це дозволило спрямувати весь
педагогічний процес на всебічний розвиток особистості дитини, а також
формування у неї готовності до школи. Вихователями ЗДО відстежувалася
результативність навчання випускників закладу та адаптація до умов школи.
В старших групах №№5 (вихователі Заприлюк О. В., Лавренчук О. П.), №7
(вихователі Шихова В. А., Ціпцюра М. А.) створені умови щодо забезпечення
всебічного розвитку особистості дитини, збереження і зміцнення психічного та
фізичного здоров’я майбутнього учня, розвитку пізнавальних інтересів, емоційновольової сфери, творчих здібностей, активного пізнавального ставлення до
навколишнього світу. З метою підвищення рівня мотиваційної готовності до
шкільного навчання вихователі проводили зі старшими дошкільниками цикл
занять та бесід: «Я іду до школи», «Маленькі секрети великого шкільного
життя», «Мої досягнення», «Я і школа», «Моя вчителька»; «Я хочу до школи»,
тощо. Чільне місце займав ігровий матеріал до сюжетно-рольових ігор «Школа»,
«Бібліотека», що давало можливість організувати цікаву та змістовну діяльність
старших дошкільників. Педагоги старших груп знайомили вихованців із життям
та правилами поведінки школярів, використовуючи літературні твори про школу,
влаштовували конкурси дитячих малюнків «Якою я бачу свою школу», «Моя
майбутня вчителька». Суттєвим напрямом роботи дошкільного закладу і школи є
просвіта батьків, співпраця з родинам вихованців. Протягом року родини
отримували теоретичну і практичну допомогу від педагогічних колективів обох
ланок освіти. Проводилися консультації: «Батьки, чи готові ви до школи?»
(вересень), «Чи треба навчати дитину?» (листопад), «Про основні компоненти
готовності дитини до шкільного навчання.» (січень), «Перші дні у школі.
(березень)., загальні батьківські збори за участю вчителів «Портрет дошкільника
на передодні його вступу до школи» (лютий), усні журнали, практичні заняття
та інші форми роботи з батьками. В усіх старших групах педагогами створена
інформаційно-педагогічна бібліотека для батьків щодо підготовки дітей до школи,
оформлені стенди, журнали та папки-пересувки з даної теми.
В методичному кабінеті підготовлено ряд тематичних папок: «Методичні
засади готовності дитини до шкільного навчання», «Психологічна готовність
дитини до шкільного навчання», «На допомогу батькам майбутніх
першокласників», які містять в собі практичні матеріали та поради для батьків.Всі
ці заходи утворюють простір для реалізації в педагогічному процесі дошкільного
навчального закладу і початкової школи єдиної, динамічної та перспективної
системи, спрямованої на розвиток, виховання і навчання старших дошкільників і
молодших школярів.
Інноваційна діяльність нерозривно пов'язано з впровадженням інноваційних
технологій з прогнозованим результатом. В січні 2018р. було проведено
педагогічний міст між ЗДО №51 та ЗДО №47 з метою виявлення налаштованості
педагогів обох колективів на інноваційну діяльність та обміну досвідом. Також у
2017-2018 навчальному році кожен педагог закладу проводив презентацію творчої
майстерні по вивченню та впровадженню інноваційної технології: «Технологія
естетико - екологічного виховання» Г. С. Тарасенко (вихователі Берченко Г. К,
Дорош С. В..), «Виховання казкою» Л. Б. Фесюкової (вихователь Карпенко Л. М.),

«Методика елементарного музикування» Карла Орфа (музкерівник Пугач О. В.),
«Розвиток творчих здібностей дітей на заняттях з малювання.»
Л. Шульга
(вихователі Ткачук О. П., Донова Л. С., Брезицька І. М.). У методичному кабінеті
створено «банк» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи,
розроблені картки інновацій та нововведень з визначенням проблеми, цілей та
прогнозованих результатів.
Підсумком освітньої роботи протягом 2017-2018 н.р. та з метою
систематизації та розроблення проекту основи річного плану дошкільного закладу
на наступний навчальний рік, 21.05.2018р. під керівництвом вихователяметодиста, була проведена ділова гра «Пазли». Під час заходу кожний педагог
усвідомив свою особисту відповідальність за розвиток дошкільного закладу з
чітким баченням поставленої мети та способів її досягнення.
Педагоги систематично працюють над підвищенням рівня фахової
майстерності: беруть участь в методоб’єднаннях і семінарах міста, методичних
заходах дошкільного закладу, підвищують теоретичний рівень шляхом
самоосвіти, яка ґрунтується на таких принципах, як систематичність і
послідовність, зв’язок з практичною діяльністю педагога, взаємозв’язок наукових
і методичних знань. Тематика самоосвіти визначається самими педагогами з
урахуванням потреб освітнього процесу (через анкетування) та рівня їхньої
підготовки. Про виконану роботу, протягом 2017-2018 н.р., кожен педагог
звітував усно на педгодинах та письмово у травні місяці. Показниками
ефективності самоосвіти, перш за все, стали якість організованого педагогами
освітнього процесу і їх професійно-кваліфікаційний ріст.
На належному рівні організовано проходження курсів підвищення
кваліфікації педагогічних працівників ЗДО при КВНЗ «Вінницька академія
неперервної освіти». Всі педагогічні працівники пройшли курси підвищення
кваліфікації відповідно до перспективного плану. Після проходження курсів
звітували перед педколективом на педгодинах.
Згідно перспективного плану атестації педагогічних працівників на
2017-2021р.р., у 2018 році черговій атестації підлягали 3 педагоги ЗДО. Для
ефективної роботи педагогів під час атестації був складений план-графік
вивчення освітньої роботи педагогів в період атестації, погоджений головою
ПК ЗДО №51 Молошнюк Л. В. та затверджений головою атестаційної комісії
ЗДО Атаманенко О. В. За результатами атестації 2018р.

вихователю Берченко Галині Казимирівні підтверджено відповідність
раніше встановленому 11т.р.;

вихователю Бурлаці Ользі Миколаївні присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст другої категорії»;

вихователю Ільченко Тетяні Данилівні підтверджено відповідність
раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст другої категорії»;
Слід відзначити професійне зростання педпрацівників як в атестаційний,
так і в міжатестаційний період, активний пошук, відбір і використання
перспективного педагогічного досвіду, що сприяє самовдосконаленню, вмінню
критично аналізувати власну діяльність, розвитку професійної компетентності.

З метою ефективного використання в освітньому процесі ЗДО сучасних
інновацій, підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були
придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та
дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти педагоги опрацьовували протягом
навчального року. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне
виховання», «Палітра педагога», «Вихователь-методист дошкільного закладу»,
«Практика управління закладом освіти», що сприяє ефективності організації
освітнього процесу в закладі, забезпечує належній рівень дошкільної освіти.
Матеріали навчально-методичного посібника «Все буде смачно» (автори
завідувач Атаманенко О. В., вихователь-методист Молошнюк Л. В.) щомісячно
друкуються в журналі «Медична сестра дошкільного закладу».
Розуміючи вплив родини на виховання дітей, педагоги закладу активно
співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів
сімей до освітнього процесу групи та життя закладу. Педагогічний колектив
створює всі умови для максимального задоволення запитів батьків вихованців
щодо їх виховання та навчання, тому сьогодні батьки в закладі є однодумцями,
рівноправними учасниками педагогічного процесу. Вихователі постійно
спрямовували самоосвіту батьків з різних питань, стимулювали їх прагнення і
вміння поповнювати свої педагогічні знання. У процесі спілкування з батьками
вихователі намагалися створити атмосферу довіри, враховувати особливості
кожної родини. Членів родин вихованців постійно запрошували брати участь у
загальносадових заходах. На групових батьківських зборах вихователі не лише
теоретично збагачували педагогічні знання батьків, а й проводили практичний
показ організованої навчально-пізнавальної діяльності з різних розділів програми.
Батьків запрошували на різні відкриті заходи, де вони були не лише глядачами, а
й активними учасниками у житті дитячого садка. Анкетування батьків, яке
проводилось напередодні звітування керівника закладу свідчить про такі
результати роботи ЗДО у співпраці із сім’ями вихованців: більшість батьків
вихованців (76%) відзначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок,
повертаються додому в гарному настрої; батьків задовольняють педагоги, які
працюють з дітьми (89%), і їхнє ставлення до дітей; 79% членів сімей вихованців
із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами ЗДО, умови, створені для
розвитку, навчання і виховання дітей, оцінюють позитивно. Також усі батьки
одноголосно оцінили задовільною роботу керівника у 2017-2018н.р.
Позитивним моментом організації методичної роботи з кадрами в закладі є її
діагностично-прогностичний характер, який базується на глибокому аналізі
роботи під час проведення освітнього процесу. Здійснення моніторингу якості
освіти педагогічної майстерності педагогів стало реальним підґрунтям для
втілення шляхів реалізації пріоритетних напрямів роботи ЗДО і дозволяє вчасно
корегувати і надавати методичну допомогу в розв'язанні певних освітніх проблем.
А проведення усіх методичних заходів сприяло реалізації завдань Програми
розвитку закладу на 2017-2021р.р. та річного плану роботи ЗДО на належному
рівні.

Якість та результативність освітнього процесу
На виконання Базового компоненту дошкільної освіти України зміст та якість
освітньої роботи з дітьми ЗДО № 51 відповідає основним вимогам, його
концептуальним засадам та реалізується через освітню програму виховання і
навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Програму розвитку дітей
старшого дошкільного віку « Впевнений старт ».
Найефективніше процес соціалізацї в дошкільному дитинстві здійснюється
через гру, оскільки вона є провідним видом діяльності дітей дошкільного віку.
Освітня лінія «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей,
самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування
у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Протягом
року вихователями усіх вікових груп організовані та створені умови для
розгортання сюжету та проведення сюжетно-рольових ігор суспільної та
побутової тематики: «Сім’я», «Лікарня», «Перукарня», «Водії», «Бібліотека»,
«Зоопарк», «Школа», також різноманітні дидактичні, настільно-друковані,
розвиваючи ігри на закріплення та засвоєння знань дітей. Педагогами закладу
створено сприятливе ігрове розвивальне середовище, в якому гармонійно
поєднуються всі складники мовленнєвого розвитку. В усіх вікових групах
створені умови для «психологічного розвантаження» дитини, забезпечення
можливості усамітнитися, перепочити.
Освітня лінія «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» передбачає
сформованість доступних для дітей уявлень, еталонів, що відображають ознаки,
властивості та відношення предметів і об’єктів навколишнього світу. З цією
метою протягом навчального року працювала творча група під керівництвом
вихователя Брезицької І. М. В рамках роботи творчої групи було розроблено
перспективне планування вивчення основних математичних понять для усіх
вікових груп, розроблено дидактичні ігри логіко-математичного спрямування,
поповнено демонстраційний та роздатковий матеріал відповідно до тематичних
тижнів. Як підсумок, було проведено педагогічну раду на тему «Збагачення
досвіду дітей в сенсорно-пізнавальній діяльності».
Освітня лінія «Мовлення дитини» передбачає засвоєння дитиною культури
мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних
життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом
специфічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного
дитинства. Підсумкові заняття з розвитку мовлення і навчання грамоти показали
відповідність мовленнєвого розвитку дітей програмовим вимогам: вільно, без
утруднень справились з дидактичними вправами на збагачення лексичного запасу,
словотворення, підбору епітетів і порівнянь. Більшість вихованців правильно і
свідомо можуть пояснити, чому вони зробили звуковий аналіз слова саме таким
чином, володіють графічними позначеннями звуків. Вільно справляються із
завданням придумування речень по заданій кількості слів, свідомо і активно
приймають участь у бесіді про склад мови, речень, диференціюють звуки,
визначають кількість складів у слові, використовують склад у різних конструкціях
слова. З метою створення інноваційного мовленнєвого середовища в закладі було

проведено презентації творчих майстерень за І. Мурашківською, Н. Гавриш,
елементи ТРВЗ.
Фізичний розвиток дитини реалізується через фізичну активність. Отже,
одним з важливих показників компетентності дитини є зрілість її фізичної
активності, що характеризується розвитком м’язово-рухової та предметнопрактичної вмілості дитини.
З метою реалізації завдань освітньої лінії
«Особистість дитини» вихователем Коломієць Н. В. було проведено презентацію
творчої майстерні на тему «Здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі
технології. В закладі створені належні умови для фізичного вдосконалення дітей:
фізкультурний зал обладнаний необхідним інвентарем для виконання основних
рухів, цікавим нестандартним обладнанням для загально розвиваючих вправ,
іграшками та атрибутами для рухливих, спортивних ігор та розваг.
В ДНЗ
систематично проводяться фізкультурні свята та розваги, фізкультурні заняття
за розкладом, піші переходи, рухливі ігри, малі форми фізичного виховання
дошкільників: фізкультурні хвилинки, паузи . Здобутками колективу є перемога
у чемпіонаті серед вихованців ЗДО міста у номінації «Спортивні танці».
На виконання створення безпечного розвивального середовища та
налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і
батьками, з метою формування у кожного вихованця активної життєвої позиції
щодо власного життя та власної безпеки проведена педагогічна рада «Безпечний
дивосвіт. Організація безпеки життєдіяльності з дітьми дошкільного віку».
Проведені «Тиждень безпеки дитини», «Тиждень знань з безпеки
життєдіяльності», під час яких педагоги удосконалили роботу в вихованцями та
родинами вихованців з питань безпеки, навчили поводитись в екстремальних
умовах, приділили увагу вихованню свідомого ставлення до життя.
Набуття природничо-екологічної компетентності дошкільників відбувається
в різних видах діяльності і потребує практичного засвоєння дітьми системи
доступних природничих знань. Реалізуючи завдання освітньої лінії «Дитина в
природному довкіллі» та з метою розвитку у дітей екологічної культури,
бережливого відношення до природних об’єктів вихователі Берченко Г. С., Дорош
С. В впроваджували в своїй роботі технологію естетико-екологічного виховання
Г.С. Тарасенко. З метою вирішення завдань освітньої лінії «Дитина у природному
довкіллі» також було проведено екологічний декадник, вихователем Білявською
І. І. розпочато роботу над створенням проекту екологічної стежини.
Мета сучасної дошкільної освіти визначається не тільки кількістю знань,
умінь і навичок, а й розвитком особистості в системі загальної культури. Базовий
компонент дошкільної освіти в освітній лінії «Дитина в світі культури» засвідчує,
що кожна дитина розвивається, реалізується і самовизначається як особистість,
ознайомлюючись з надбаннями матеріального та духовного світу, набуваючи
навичок помічати корисне і прекрасне, долучаючись до його створення. Набутим
досвідом педагоги поділилися під час методичного об’єднання для вихователів
старших груп ДНЗ міста на тему «Розвиток творчих здібностей дітей засобами
нетрадиційного малювання».

Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну
культуру» одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в КЗ «ДНЗ №51
ВМР» є фізичне виховання дітей. Воно спрямоване на охорону і зміцнення
здоров’я, підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення
його працездатності; своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових
умінь та навичок; розвиток фізичних якостей і забезпечення належного рівня
фізичної підготовленості й фізичної культури взагалі; на виховання стійкого
інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового
способу життя.
Фізичне виховання у дошкільному навчальному закладі здійснюється за
вимогами Базового компоненту дошкільної освіти та освітньою програмою
навчання та виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина».
В дошкільному закладі створено усі необхідні умови для здійснення
фізичного виховання дітей та зміцнення їх здоров’я. Матеріально-спортивне
середовище з фізичного виховання включає в себе фізкультурну залу, оснащену
необхідним традиційним та нетрадиційним обладнанням, інвентарем, атрибутами,
які сприяють ефективній організації різних форм фізкультурно-оздоровчої
роботи, осередки рухової активності в групах, прогулянкові майданчики.
Фізкультурно-оздоровча робота в закладі здійснюється вихователями згідно
перспективно-календарних планів. Перспективний план на місяць включає
комплекси ранкової гімнастики, загально розвиваючих вправ, фізкультхвилинок,
заняття з фізичної культури (з розподілом основних рухів відповідно
перспективного планування), загартовуючі заходи, виховання культурногігієнічних навичок. Щомісячно проводяться спортивні розваги, двічі на рік фізкультурні свята. У всіх вікових групах ведеться облік індивідуальної роботи з
фізичної культури.
На основі перспективного плану розробляються щоденні календарні плани, де
конкретизовано логіку формування знань, умінь і навичок різноманітних
організаційних формах. У всіх вікових групах плануються і проводяться щоденно
заняття з фізичної культури (двічі на тиждень - в залі, двічі - на свіжому повітрі).
В кожній віковій групі оформлені осередки рухової активності з необхідною
атрибутикою (м'ячі , стрічки, мотузки, кеглі, скакалки, обручі, султанчики,
килимки з нашитими ґудзиками, серсо, ребристі дошки, різнокольорові прапорці,
мішечки з піском, кільцекиди тощо). Оснащення осередків здійснюється з
урахуванням
віку дітей.
Обладнання відповідає санітарно-гігієнічним
нормативам, завданням з активізації рухової діяльності дошкільників, принципу
естетизації. Суттєве значення має фактор вільного доступу дітей до обладнання.
Відповідно віку дошкільнят оформлені рухливі ігри та атрибути до них, створені
картотеки рухливих ігор.
Прогулянкові майданчики забезпечені необхідним обладнанням, доцільно
озеленені деревами та кущами, що забезпечує можливість проводити заняття та
інші фізкультурні заходи в усі пори року на свіжому повітрі і допомагає
закріплювати набуті на заняттях вміння та навички, розвивати рухові якості спритність, швидкість, силу, витривалість, сміливість. Однак, при обстеженні

спортивного та ігрових майданчиків було виявлено, що деякі конструкції
потребують заміни. Тому питання оновлення спортивного обладнання на ігрових
майданчиках являється першочерговим у новому навчальному році.
Режим дня закладу гнучкий, відповідає санітарним нормам - достатньо часу
відводиться для прогулянок, сну, різних видів дитячої діяльності з обов'язковим
чергуванням інтелектуального, фізичного навантаження та відпочинку. Протягом
дня дотримується виконання рухового режиму, враховуються індивідуальні та
фізіологічні особливості дітей.
З метою забезпечення системного підходу до збереження здоров’я дітей
раннього та дошкільного віку шляхом створення розвивального середовища та
налагодження співпраці з батьками за підсумками роботи динамічної групи
методичний кабінет дошкільного закладу поповнено рекомендаціями,
консультаціями щодо проведення фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО,
розроблено конспекти занять, розваг, свят, а також конспекти загальнорозвиваючих вправ, гімнастики пробудження, фізкультхвилинок, фізкультпауз на
кожну вікову групу поповнено каталоги та картотеки рухливих ігор. Дошкільний
заклад забезпечений відповідною методичною літературою.
Підвищення кваліфікації педагогів досягалася шляхом самоосвіти, курсової
перепідготовки при КВНЗ «ВАНО», відвідуванням методичних об’єднань, огляду
новинок методичної літератури, періодичних видань з питань фізичного
виховання.
В ЗДО проведено тижневик здорового способу життя, який пройшов під
девізом: «Через рух до здоров’я». Протягом тижневика в закладі активно
пропагувався здоровий спосіб життя, проводилися заходи зі сприяння зміцненню
здоров’я, профілактики захворювань, у яких були задіяні всі учасники навчальновиховного процесу (діти - педагоги - батьки вихованців).
Здійсненню завдань фізичного виховання дітей дошкільного віку сприяє
створений оптимальний руховий режим в дитячому садку, основу якого складає
фізкультурно-оздоровча робота та застосування різноманітних її форм. А саме заняття з фізкультури в усіх вікових групах, ранкова гімнастика, гімнастика
пробудження після денного сну, рухливі ігри, вправи, спортивні ігри,
фізкультхвилинки, фізкультурні паузи, самостійна рухова діяльність дітей,
спортивні розваги та свята, Дні здоров'я, тощо. Враховуючи вікові особливості
дітей двічі на день проводяться прогулянки на свіжому повітрі, ранкова
гімнастика та заняття з фізичної культури структурно-правильно побудовані,
мають чудову моторну щільність, постійно змінюються комплекси вправ для всіх
вікових груп, проводяться під музичний супровід; всі види рухової активності,
рухові уміння і навички відповідають програмовим вимогам; ігри та вправи
підбираються методично правильно, відповідно до віку та фізичного розвитку
дітей. Під час проведення занять та ранкової гімнастики звертається увага на
осанку, активність дітей. Слід також відмітити злагоджену роботу музичних
керівників Шімон О. М., Пугач О. В. та вихователів під час проведення ранкової
гімнастики та занять з фізкультури.
Провідне місце в системі фізичного виховання дітей посідають заняття з
фізичної культури. Протягом кожного тижня два заняття проводяться в

фізкультурній залі, три (піший перехід, фізкультура в іграх, фізкультура на
повітрі) - на свіжому повітрі. Вивчення роботи дозволяє зробити висновок, що
вихователі ретельно готуються до проведення занять з фізичної культури. В
програмовому змісті вказується триєдина мета: навчальна, розвиваюча, виховна.
Педагоги вчасно та доцільно добирають необхідний інвентар та атрибути,
створюють необхідні гігієнічні умови для проведення занять. В фізкультурній залі
перед початком занять обов'язково проводиться вологе прибирання приміщення,
дотримується температурний режим, діти та педагоги забезпечені зручним
спортивним одягом. Вихователі дотримуються методики організації та
проведення фізкультурних занять. Доцільно розподіляється ними час для
проведення кожної частини заняття. Перегляд занять в різних вікових групах
показав, що вихователі намагаються оптимально вирішувати питання оволодіння
руховими навичками дітьми. Інтерес дітей до гімнастичних вправ забезпечується
широким використанням вправ з предметами (кубики, стрічки, прапорці, обручі,
кеглі, м'ячі та інше), виконанням цих вправ з різних вихідних положень (стоячи,
лежачи , сидячи).
Щоденно у кожній віковій групі педагоги планують 5-6 рухливих ігор.
Вивчаючи роботу вихователів з дітьми, можна зробити висновок, що малюки
люблять гратись в рухливі ігри, знають правила та назви ігор.
Об'єм щоденних фізичних навантажень гармонійно поєднується з
традиційними елементами загартування (за умови адаптації дитини до умов
дитячого садка). В якості основних засобів загартування використовуються
природні фактори зовнішнього середовища (повітря, сонце, вода). Вихователі
дотримуються індивідуального підходу при виборі методів загартування,
поступового збільшення сили впливу факторів, систематичності. У роботі закладу
використовуються наступні методи загартування та оздоровлення: дотримання
повітряного і температурного режиму в групі за графіком провітрювання, режим
перебування на свіжому повітрі, сонячні і повітряні ванни протягом року, ходьба
босоніж по ребристій дошці, килимках з шипами, килимках з жолудями і
каштанами, «сольових доріжках». Одяг дітей відповідає сезону. Після денного сну
проводиться корегуюча гімнастика. Також є обладнання для проведення водних
процедур (умивання, миття рук, обливання ніг). Завдяки самоосвіті педагогів
закладу поступово практикуються нетрадиційні форми оздоровлення дітей:
кольоротерапія, казкотерапія, музикотертерапія.
Завдання здоров'язберігаючого розвитку дітей дошкільний навчальний заклад
здійснює в тісній взаємодії з сім'ями вихованців. Педагогічний колектив
проводить планомірну роботу з ознайомлення батьків з результатами фізичного
виховання та загартування дітей, пропагує здоровий спосіб життя. У всіх вікових
групах наявні листи здоров'я, тематичні папки, усні журнали, що висвітлюють
проблеми фізичного розвитку та зміцнення здоров'я малюків, поради щодо
організації сімейного дозвілля, фізкультурних куточків, загартування вдома,
влаштовуються фотовиставки.
Дошкільний заклад має медичний кабінет. Медико - педагогічний контроль з
фізичного виховання в дошкільному закладі здійснюється медичною сестрою
Ткач І. М. та адміністрацією, результати якого заносяться до журналу "Медико -

педагогічний контроль фізичного виховання раннього та дошкільного віку".
Результати медико-педагогічного контролю заслуховуються на педгодинах,
нарадах при завідуючій.
Посійно здійснюється моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності,
організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих
заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я. На
нарадах при завідуючій розглядалися питання харчування, відвідування та
захворюваності дітей, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх
покращення.
Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим
грошовим нормам: вартість харчування становила 15 гривень (групи раннього
віку), 23 гривні
(групи дошкільного віку) на одну дитину. На основі
накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі
щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.
Енергетична цінність продуктів харчування
Показники
Білки
Жири
Вуглеводи
Енергоцінність

норма
46,6
45,6
167,6
1267,2

ясла
факт
36,97
36,63
151,54
1024,62

%
89,7
86,9
95,2
87,2

норма
68,1
71,7
239,2
1874,8

сад
факт
56,1
56,9
224,5
1528,78

%
93,4
95,6
99,1
87,8

З метою зниження захворюваності дітей велика робота проводиться по
загартуванню дітей в умовах дошкільного закладу та сім’ї. В якості основних
засобів загартування використовуються природні фактори зовнішнього
середовища (повітря, сонце, вода). Вихователі дотримуються індивідуального
підходу при виборі методів загартування, поступового збільшення сили впливу
факторів, систематичності. У роботі закладу використовуються наступні методи
загартування та оздоровлення: дотримання повітряного і температурного режиму
в групі за графіком провітрювання, режим перебування на свіжому повітрі,
сонячні і повітряні ванни протягом року, ходьба босоніж по ребристій дошці,
килимках з шипами, килимках з жолудями і каштанами, «сольових доріжках».
Одяг дітей відповідає сезону. Після денного сну проводиться корегуюча
гімнастика. Також є обладнання для проведення водних процедур (умивання,
миття рук, обливання ніг).
У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та
антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно
з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під
час фізкультурно-оздоровчої роботи.
У 2017-2018 навчальному році середнє відвідування дітьми дошкільного
навчального закладу становило –25 дітей. Найкращим відвідування дітей було в
середній групі №6 (вихователі Білявська І. І., Карпенко Л. М.) та №8 (вихователі
Шалавінська Н. О., Бурлака О. М.), Найнижчим відвідування було в молодшій

групі №3 (вихователі Донова Л. С., Ткачук О. П.). Підсумки моніторингу
відвідування дітьми ДНЗ аналізувалися на нарадах при завідуючій.







Адміністративно-господарська робота
Завдяки спільній співпраці батьків та колективу ЗДО поліпшилась
матеріально-технічна база закладу. Створені належні умови для всебічного
повноцінного розвитку та комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.
Оформлення та наповнюваність групових кімнат, музичного залу та коридорів є
педагогічно доцільним та відповідає естетичним, методичним вимогам. Увага
батьків та педагогів акцентувалась на оснащенні освітнього простору іграшками,
дидактичними іграми та посібниками, що є для дошкільників найпершими
носіями інформації про навколишній світ, а також матеріалами для самостійної
діяльності – образотворчої, ігрової, освітньої, рухової.
Також протягом 2017-2018н.р. були проведені такі ремонтні роботи: здійснено
капітальний ремонт туалетної кімнати груп раннього віку №1, №2; здійснено
капітальний ремонт групових приміщень №6, №8 та косметичний ремонт усіх
групових приміщень, здійснено ландшафтний дизайн квітників на території
закладу, придбано килим в музичну залу. Педагоги разом з батьками вихованців
відремонтували, пофарбували, частково замінили споруди та обладнання на усіх
ігрових майданчиках дошкільного закладу.
Але поряд з успіхами колективу, у роботі ЗДО є ряд питань, які потребують
подальшого вдосконалення:
Створення екологічної стежини в закладі для підвищення природньо – доцільної
компетентності дітей.
Удосконалення здоров’язберігаючого середовища в групах та в закладу в цілому
Оновлення предметно-розвивального середовища, яке сприяє розвитку творчих
здібностей шляхом активізації театралізованої діяльності
Активне впровадження інноваційних технологій (методик) в освітній процес
Пошук нових форм роботи для співпраці ЗДО і школи

