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Загальні відомості 

Відповідно до Статуту Дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 205 

«Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області (далі – ДНЗ № 205), 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 30.11.2016 № 37 та 

погодженого наказом департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 

31.10.2016 № 683р, засновником (власником) ДНЗ № 205 є територіальна громада 

міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради. Органом управління ДНЗ № 205 

є департамент  освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його 

відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Хортицького 

району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі – ТВО 

Хортицького району). 

Безпосереднє керівництво ДНЗ № 205, організацію його освітньої, 

фінансово-господарської, соціально-побутової тощо діяльності, забезпечення 

виконання завдань ДНЗ, передбачених законодавством, Положенням про 

дошкільний навальний заклад, Статутом та Контрактом, посадовою інструкцією, 

здійснює завідувач. 

Я, Лаптєва Олена Михайлівна, 1964 р.н., освіта вища педагогічна, стаж 

педагогічної роботи 21 рік, з 15.02.2016 очолюю колектив ДНЗ № 205 для дітей 

віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, 

розвиток, виховання, навчання та відповідно до вимог Базового компонента 

дошкільної освіти. 

ДНЗ № 205 (вул. Ентузіастів,14-А) побудовано за типовим проектом. 

ДНЗ № 205 працює за п’ятиденним робочим тижнем.  

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.  

Проектна потужність – 12 груп. 

Проектна кількість місць – 220 дітей. 

Прийом дітей до ДНЗ № 205 здійснюється завідувачем протягом 

календарного року на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють, медичної 

довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати 

заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне 

оточення, свідоцтва про народження дитини, направлення Територіального відділу 

освіти Хортицького району. 

Групи у ДНЗ № 205 комплектуються за віковими ознаками, відповідно до 

нормативів наповнюваності, санітарно-епідеміологічних вимог до утримання дітей 

з урахуванням побажань батьків. 

Станом на 01.09.2018 в ДНЗ № 205 3 групи для дітей раннього віку 

(46 вихованців, за затвердженою мережею – 45) та 8 груп для дітей дошкільного 

віку (163 дитини, за затвердженою мережею – 164). На кінець навчального року 

мережу груп та контингент дітей було збережено. 

 

Матеріально-технічна база 

В закладі дошкільної освіти створено умови щодо забезпечення всебічного 

розвитку, виховання та навчання дітей. Групові приміщення забезпечені 

необхідними меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр, 

відповідають віковим особливостям дітей. Розвивальне середовище дошкільного 

закладу постійно удосконалюється відповідно до вимог сьогодення. 

Втілення заходів щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази 

дошкільного навчального закладу, залучення додаткових джерел фінансування 
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навчального закладу та їх раціональне використання є одним із пріоритетних 

напрямків у структурі управлінської системи в ДНЗ.  

Відповідно до Статуту ДНЗ (розділу Х. Фінансово-господарська діяльність 

ДНЗ № 205) фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на основі 

його кошторису. Джерелами формування кошторису ДНЗ № 205 є: кошти 

загального фонду місцевого бюджету; кошти від фізичних та юридичних осіб, 

гранти та дарунки (у вартісному обрахунку), одержані на конкретну мету; кошти 

єдиного цільового фонду міської ради; благодійні внески фізичних та юридичних 

осіб; інші надходження, не заборонені законодавством України. Всі кошти 

спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на 

створення комфортних умов для перебування дітей в садочку). 

За рахунок коштів міського бюджету впродовж звітного періоду у ДНЗ 

№ 205 відремонтовано центральний ганок та відновлено асфальтове покриття 

площею 125 м
2
 на суму 151000 грн., встановлено в приміщенні електрощитової 

протипожежні перешкоди (двері) відповідно до вимог ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна 

безпека об’єктів будівництва», здійснено поточний ремонт м’якої покрівлі будівлі 

65 м
2
 на суму 39999,65 грн. 

Також за кошти місцевого бюджету заклад отримав лампочки –13 шт., соду 

кальциновану – 173 пачки, засіб для миття посуду – 18 шт. 

Окрім вказаних коштів, було залучено 30000 грн. з бюджету для придбання 

матеріалів, які використано для ремонту медичного кабінету (10000 грн.), 

придбання та встановлення 2-х метало-пластикових вікон в цьому ж кабінеті 

(15000 грн.), заміну лінолеуму в рекреації закладу (5000 грн.). 

Станом на 01.09.2018 на рахунку ДНЗ благодійного фонду «Розвиток» (далі 

– БФ) значилась сума 8288,42 грн. Впродовж навчального року отримано 37627,35 

грн. благодійної допомоги. На потреби закладу було використано 43846,58 грн. 

Залишок коштів станом на 01.09.2019 становить 2069,19 грн. 

За рахунок коштів БФ з 01.09.2018 по 30.08.2019 були проведені поточні 

ремонтні роботи та здійснені придбання, а саме:  

№ Напрямок витрат Сума (грн.) 

1 Ремонт електропательні 1600 

2 Миючі та дезінфікуючі засоби  1699,94 

3 Ремонт ШХ 1700 

4 Господарчі товари    1422,20 

5 Посуд (харчоблок) 3322 

6 Шланг пожежний (2 шт.) 1166 

7 Термометр харчовий (2 шт.) 238,68 

8 Гігрометр (2 шт.) 306 

9 Будівельні матеріали, в т.ч. шифер, профіль, цвяхи 

шиферні (ремонт тіньового навісу гр. № 6) 
9816,59 

1

0 

Канцтовари 1665,5 

1

1 

Медикаменти 605,85 

1

2 

Сітка москітна та підвіконня  850 

1

3 

Заправка картриджів 1085,4 



4 
 

1

4 

Оплата послуг Інтернету (100 грн. в місяць) 1200 

1

5 

Підписка на періодичні видання на І півріччя 2019 5807 

1

6 

Обслуговування сайту ДНЗ на 1 рік 1226 

1

7 

Бензин, мастило, волосінь для покосу трави 1023,72 

1

8 

Шафа для горшиків 3260 

1

9 

Горшик дитячий (19 шт.) 870,96 

2

0 

Інвентаризація об’єкта нерухомості (БТІ) – 3 тіньові 

навіси, спортивно-ігровий майданчик 
1018 

2

1 

Деталі для ремонту каналізационної системи 

харчоблоку 

654 

2

2 

Електротовари 514 

2

3 

5% фонду від коштів, які надійшли на р / рахунок 2794,74 

Всього витрачено 43846,58 

 

Аналіз стану матеріально-технічної бази ДНЗ № 205 показав, що рівень 

технічного стану приміщень та споруд на сьогодні має такі показники: 

технічний стан покрівлі всієї будівлі ДНЗ – в задовільному стані; 

технічний стан приміщень групових кімнат та службових приміщень – в 

задовільному стані, стан рекреацій – незадовільний, потребує ремонту;  

технічний стан системи електрообладнання – в задовільному стані, але потребує 

модернізації; 

технічний стан обладнання на майданчиках – в задовільному стані; 

технічний стан освітлення на території – в незадовільному стані, потребує 

встановлення освітлення на опорах; 

Технічний стан асфальтового покриття на території – в незадовільному стані, 

потребує повної заміни, окрім відновлених 125 м
2
; 

технічний стан системи водо- та теплопостачання – в задовільному стані. 

На сьогодні основними проблемними питаннями, які потребують вирішення 

у зміцненні його матеріально-технічної бази, виступають: заміна технологічного 

обладнання; відновлення системи освітлення та водовідведення території закладу 

дошкільної освіти; ремонт системи водо- та теплопостачання; капітальний ремонт 

рекреацій та ремонт фасаду будівлі; поповнення обладнання, меблів для створення 

відповідних санітарному законодавству умов перебування дітей в закладі; 

удосконалення розвивального простору сучасними ігровими модулями, іграшками, 

атрибутами з урахуванням особливостей розвитку ігрової діяльності в різні вікові 

періоди дошкільного дитинства; покращення фізкультурно-оздоровчої та медичної 

бази; розширення інформаційного поля методичного кабінету тощо.  

Основним недоліком та перешкодою до подальшого вдосконалення 

матеріально-технічного стану закладу є недостатнє бюджетне фінансування, хоча, 

вимоги сьогодення потребують активної позиції з боку завідувача у співпраці з 
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батьківською громадськістю для втілення в життя заходів щодо зміцнення та 

модернізації матеріально-технічної бази закладу дошкільної освіти. 

 

Кадрове забезпечення 

Станом на 01.09.2018 ДНЗ був на 93,3 % укомплектований педагогічними 

працівниками (1 вакансія вихователя та 1 вакансія керівника гуртка). На 31.05.2019 

освітній процес в ДНЗ № 205 забезпечують 25 педагогічних працівників, а саме: 

завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, 1 керівник гуртка (за 

сумісництвом), 1 музичний керівник та 20 вихователів.  

Вакантними залишаються посади 1 інструктора з фізичної культури, 1 

музичного керівника та 2 вихователів. Серед технічного персоналуна сьогодні є 

вакантним місце 1 помічника вихователя. Керівником закладу до нового 

навчального року проводиться ретельна організаційна робота щодо 

укомплектування вакантних одиниць працівниками відповідно до штатного 

розпису. 

Зі складу працюючих педагогічних працівників мають повну вищу освіту – 

15 педагогів (58 %), неповну вищу – 11 (42 %). 

Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: 

вища категорія – 1 особа (4 %); 

І категорія – 4 особи (15 %); 

ІІ категорія – 1 особа (4 %); 

спеціаліст – 12 осіб (46 %); 

тарифний розряд – 8 осіб (31 %); 

6 педагогів мають звання «вихователь-методист» (23 %). 

Станом на 01.09.2018 зі стажем роботи до 3-х років в закладі працювали 6 

педагогів (23 %), понад 5-ти років – 2 педагоги (8 %), понад 10-ти років – 8 

педагогів (31 %), понад 20 років – 6 педагогів (23 %), понад 30 років – 4 педагоги 

(15 %).  

Аналіз кадрового складу педагогічного колективу за віковими категоріями 

показав, що в закладі в минулому навчальному році працювали педагоги таких 

вікових категорій: до 30 років – 7 педагогів (27 %), 30-50 років – 9 педагогів (35 %), 

50-60 років – 7 педагогів (27 %), понад 60 років – 3 (11 %).  

В закладі створені оптимальні умови для постійного професійного зростання 

педагогів, щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси 

підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного 

законодавства. За 2018-2019 навчальний рік курси підвищення кваліфікації 

пройшли 1 педагог (4 %), атестовано 4 педагоги (15 %). 

Атестаційний період 2018-2019 навчального року дав змогу виявити як 

сильні, так і слабкі сторони в роботі вихователів, вніс певні корективи в 

професійну діяльність педагогів. Важливо, щоб педагогічні працівники, які 

пройшли атестацію, в подальшому демонстрували зростання рівня своєї 

педагогічної майстерності. Поряд із достатньою результативністю, педагогам 

необхідно активізувати власну діяльність щодо зростання фахової та педагогічної 

майстерності; проводити свої заняття з повним дидактичним забезпеченням, що 

розкривало б специфіку системи роботи над обраною методичною проблемою; 

демонструвати сучасні підходи до реалізації Базового компоненту дошкільної 

освіти. Актуальним є розгляд питання щодо власних публікацій в педагогічній 

пресі, відкриття власних сторінок на сайті ЗДО, блогів з метою підвищення іміджу 

професії вихователя ЗДО тощо.  
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Медичне обслуговування 

На постійному знаходяться питання щодо дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог до умов виховання дітей, щодо збереження здоров’я дітей; в закладі 

забезпечено відповідні умови для здійснення медично-профілактичних заходів, 

своєчасних медичних оглядів вихованців та працівників закладу. 

Щороку за графіком в червні та грудні працівники ДНЗ № 205 проходять 

щорічний медогляд відповідно до статті 21 Закону України «Про захист населення 

від інфекційних хвороб», Порядку проведення обов’язкових профілактичних 

медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 «Про затвердження 

переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 

обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів 

та видачі особистих медичних книжок» (із змінами), наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій».  

В закладі створені умови для забезпечення якісного медичного 

обслуговування дошкільників. Дошкільний заклад має обладнаний медичний 

кабінет, ізолятор. 

З серпня 2018 року медичне обслуговування в ЗДО здійснює сестра медична 

старша Вереютіна А.А.  

До обов’язків сестри медичної старшої відносяться: постійний контроль за 

станом здоров’я вихованців; проведення обов’язкових медичних оглядів дітей; 

надання невідкладної медичної допомоги дітям у разі гострого захворювання або 

травми; здійснення щоденного контролю за організацією, безпекою та якістю 

харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, навчального 

навантаження; дотримання санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного 

режиму; проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків або осіб, 

які їх замінюють, та працівників дошкільного закладу. 

В ДНЗ № 205 розроблена система оздоровчих та профілактичних заходів 

щодо загартування й оздоровлення дітей, яка з успіхом використовується 

вихователями всіх вікових груп та дає позитивні результати. 

Відповідно до п. 8 р. ХІ Санітарного регламенту для ДНЗ, затвердженого 

наказом МОЗ України від 24.03.2016 № 234, визначення ефективності роботи ЗДО 

щодо збереження і зміцнення здоров’я  здійснюється засновником навчального 

закладу за критеріями щодо стану здоров’я дітей з урахуванням даних медичних 

оглядів, захворюваності тощо.        

Наприкінці 2018 року було проведено моніторингове дослідження стану 

здоров’я дошкільників ЗДО № 205. Всього поглибленому медичному огляду 

підлягала 221 дитина. 

Отримані результати свідчать про значне зниження рівня захворюваності 

серед вихованців ЗДО на 65 випадків порівняно з 2017 роком; відповідно, показник 

захворюваності зменшився на 195,4 ‰ (в 2018 році він склав 1966,8 ‰ проти 

2162,2 ‰ в 2017 році). 

Проте, збільшилась кількість захворювань на ГРВІ та грип з 365 випадків до 

407, а показник захворювань на ГРВІ та грип в 2018 році склав 1928,9 ‰ проти 

1644,1 ‰ в 2017 році. 

За результатами оперативних перевірок було встановлено, що факторами 

розповсюдження захворювань на ГРВІ серед вихованців закладу були: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14


7 
 

недостатній рівень проведення санітарно-просвітницької роботи серед 

учасників освітнього процесу; 

прийом до ЗДО дітей з ознаками захворювання; 

порушення режиму перебування на свіжому повітрі, режиму провітрювання 

приміщень ЗДО тощо. 

Разом з тим, зменшився рівень захворювань на ГКІ з 8 до 5 випадків, 

зменшивши показник захворюваності до 23,7 ‰ з 36 ‰. Також значно зменшився 

на 175 ‰ показник захворювань на вітряну віспу (з 42 випадків у 2017 році до 3-х у 

2018 році), випадків захворювань на краснуху, скарлатину та кір в 2018 році не 

було зафіксовано. 

З метою запобігання розповсюдженню захворюваності на кір ЗДО були 

проведені профілактичні заходи, а саме: 

індивідуальні бесіди з батьками вихованців, які відмовляються від щеплень; 

інформаційна кампанія, з метою формування обізнаності учасників 

освітнього процесу про захворювання на кір, можливі ускладнення та шляхи 

попередження інфікування, в інформаційних куточках було розміщено пам’ятки, 

інформаційні листи, бюлетені, тематичні плакати щодо небезпеки поширення кору; 

вживаються заходи щодо проведення планових профілактичних щеплень 

проти кору згідно з календарем профілактичних щеплень. 

Індекс здоров’я збільшився на 0,6; захворюваність дітей у днях на 1 дитину 

зменшилась з 18 до 16. Проте, чисельність дітей, які часто хворіли, зросла до 10 (в 

2017 році таких дітей було 9). 

Моніторингові дослідження щодо морфофункціональних відхилень у дітей у 

2018 році не проводились внаслідок реформування сфери медичного 

обслуговування, оскільки організація та проведення поглиблених медичних оглядів 

дошкільників на сьогодні не належить до компетенціі закладу дошкільної освіти. 

За результатами медичних оглядів відповідно до наданих довідок з 

лікарняних установ при вступі дітей до ЗДО була здійснена комплексна оцінка 

стану здоров’я дошкільників. За станом здоров’я діти розподілені на групи 

здоров’я (перша, друга, третя, четверта і п’ята групи). 

Діти з патологією підлягали диспансерному обліку. За результатами 

обов’язкових медичних оглядів для кожної вікової групи дітей  розроблявся план 

оздоровлення, спрямований на зниження рівня захворюваності та зміцнення 

здоров’я дітей. 

При цьому, до основної фізкультурної групи здоров'я віднесено 55 % 

вихованців (в 2017 році – 61 %), до підготовчої – 40 % (в 2017 році – 37 %), до 

спеціальної – 5 % (в 2017 році – 2 %).   

Враховуючи результати моніторингових досліджень стану здоров’я 

вихованців та медичного обслуговування в ЗДО, дані аналітичної інформації про 

стан здоров’я дітей та забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до їх перебування 

у ЗДО, рівень медичного обслуговування в 2018 році, є нагальна потреба щодо 

об’єднання зусиль педагогічного колективу та батьківської громадськості для 

вжиття відповідних заходів щодо забезпечення організації роботи з покращення 

стану здоров’я вихованців, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до їх 

перебування, з метою збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, формування 

у вихованців засад здорового способу життя. 

 

Організація харчування 
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Невід’ємною складовою зміцнення здоров’я залишається повноцінне та 

якісне харчування дітей. Організація харчування дітей в 2018-2019 навчальному 

році здійснювалась відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України  від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» (із змінами), Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 

«Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах» (із змінами) та інших нормативно-правових актів. 

Загальне керівництво і контроль за організацією харчування дітей 

здійснюється керівником закладу в тісному контакті із сестрою медичною 

старшою, комірником, кухарем, батьківською громадськістю. 

Відповідно до штатного розпису заклад дошкільної освіти повністю 

укомплектований працівниками, які забезпечують організацію харчування дітей.  

В закладі ведеться оперативний контроль за організацією та якістю 

харчування відповідно до циклограм контролю завідувача, вихователя-методиста 

та сестри медичної старшої; діють комісії з бракеражу продуктів харчування та 

продовольчої сировини, з громадського контролю за якістю харчування, з 

контролю за виконанням постачальниками умов договорів про закупівлю товару за 

державні кошти. 

На працівників ЗДО покладено персональну відповідальність за суворе 

дотримання санітарно-гігієнічних правил щодо організації харчування в ДНЗ, 

дотримання режиму харчування дітей, організацію оптимального питного режиму 

за індивідуальною потребою дітей, виховання культурно-гігієнічних  навичок під 

час вживання їжі тощо. 

Харчування дітей було організовано відповідно до примірного 2-тижневого 

меню. Впродовж року було забезпечено дотримання затверджених вартісних 

показників харчування та норм харчування в ДНЗ; видано низку наказів щодо 

організації харчування дітей в ЗДО та звільнення від плати за харчування дітей 

пільгових категорій. 

При цьому, відповідно до чинних нормативно-правових актів впродовж 

навчального року батьки 31 вихованця закладу були звільнені від плати за 

харчування, з яких: 11 дітей з багатодітних сімей, 13 дітей з малозабезпечених 

сімей, 5 дітей батьків учасників АТО та 2 дитини з інвалідністю. 

Раз на місяць проводиться узагальнений аналіз поточної інформації щодо 

стану харчування у закладі дошкільної освіти на нарадах при завідувачу ДНЗ, 

батьківських зборах, виробничих нарадах тощо.  

Аналіз якості харчування дітей за 2018 рік відповідно до встановлених норм 

вживання дітьми білків, жирів, вуглеводів показав, що при нормі калорійності 1267 

ккал. в групах раннього віку фактично діти отримали 1194 ккал., що становить 94 

%; при нормі калорійності в дошкільних групах 1874 ккал. діти фактично отримали 

1722 ккал., що становить 92 %. В середньому фактичний показник по ЗДО 

порівняно з минулим навчальним роком зменшився на 46 ккал, (в 2017 році в 

середньому –1400 ккал., що становить 94,5% від норми). Норми харчування за 

означений період було виконано в групах раннього віку на 90 %, в дошкільних 

групах – на 89 %. В середньому норми харчування по ЗДО порівняно з минулим 

навчальним роком збільшились на 5%, (в минулому 2017 році ця цифра складала 

85 %). 
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Порівняльний наліз якості харчування дітей за 9 місяців 2018-2019 н.р. 

відповідно до встановлених норм вживання дітьми білків, жирів, вуглеводів 

показав, що в групах раннього віку фактично діти отримали 1247 ккал., що 

становить 98 %; в дошкільних групах діти фактично отримали 1831 ккал., що 

становить 98%. В середньому фактичний показник по ЗДО – 1539 ккал., що 

становить 98 % від норми), порівняно з минулим навчальним роком збільшився на 

14 ккал. (в 2017-2018 навчальному році в середньому – 1521 ккал.). Норми 

харчування за означений період було виконано в групах раннього віку на 90 %, в 

дошкільних групах – на 91 %. 

Загальний показник щодо фактичного виконання норм харчування за 

оздоровчий період 2019 року – 99 %, що на 9 % більше порівняно з оздоровчим 

періодом 2018 року.  

Щодо виконання норм за основними продуктами харчування, то маємо такі 

показники за означений період. На 100 % виконано норми споживання масла 

вершкового, олії, цукру, сиру кисломолочного (в 2018 – 86 %), сиру твердого (в 

2018 – 83 %), яєць (в 2018 – 96 %), фруктів свіжих (в 2018 – 86 %), соку (в 2018 – 

98 %), картоплі. Відсоток споживання сезонних овочів склав  97 % (в 20108 – 88 

%), молока – 98 % (в 2018 – 85 %). М’яса та риби було спожито 97 %, що вище за 

показники оздоровчого періоду 2018 року  відповідно на 14 % та 28 %.  

Аналіз фактичного виконання норм харчування за оздоровчий період 2019 

року ЗДО № 205 показав значне підвищення норм щодо споживання всіх продуктів 

харчування.  

Показники (%) калорійності харчування, споживання білків, жирів, 

вуглеводів за оздоровчий період розподілились наступним чином: 

показник 

ясла (%) садок (%) 

норма 

факт 

норма 

факт 

2

018 

2

019 

2

018 

2

019 

Б 47 
4

9 

4

6 
68 

6

7 

6

5 

Ж 46 
3

9 

4

4 
71 

6

1 

6

8 

У 168 
1

63 

1

65 
239 

2

21 

2

35 

К 1267 
1

219 

1

254 
1847 

1

671 

1

850 

З наведеного спостерігається невеличке недостатнє споживання білків, жирів 

і вуглеводів та, як наслідок: незначне на 13 ккал невиконання показників 

калорійності харчування в групах раннього віку. 

В цілому, за 2018-2019 навчальний рік показники фактичного виконання 

норм харчування дітей становили  близько 97 % ( 96 % – ясла, 97 % – садок). 

Підвищення показників щодо харчування дітей в ЗДО стало завдяки 

покращенню якості продуктів харчування, поставки їх до ЗДО згідно з 

замовленням, урізноманітненню продуктів харчування, постійного контролю за 

забезпеченням вартісних показників харчування дітей у відповідності до 

встановлених, збалансованості дитячих раціонів. 

 

Освітня робота 
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У керівництві дошкільним закладом важливе місце належить плануванню 

роботи всього колективу. 

ЗДО № 205 у 2018-2019 навчальному році здійснював свою діяльність 

відповідно до річного плану, який було складено на навчальний рік та оздоровчий 

період, затверджується відповідно до вимог чинного законодавства України.  

Зміст дошкільної освіти  в ЗДО визначається Базовим компонентом 

дошкільної освіти, здійснюється за програмами та навчально-методичними 

посібниками, затвердженими органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну політику у сфері освіти: «Оберіг»: програма 

розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років; «Дитина в дошкільні 

роки: комплексна освітня програма»; «Англійська мова для дітей дошкільного 

віку»: програма та методичні рекомендації (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.); 

Парціальна програма для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Україна 

– наша Батьківщина» (Палець Ю.М.) і власна Парціальна програма та методичні 

рекомендації для дітей середнього та старшого дошкільного віку «Люби і знай свій 

край» (Зуб Н.О.). До того ж, за рішенням педагогічної ради від 29.08.2018 № 4, 

старша група № 4 впродовж навчального року працювала за освітньою програмою 

«Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку (Н.В. Гавриш, Т.В. 

Панасюк, Т.О. Піроженок, О.С. Рогозянський, О.Ю. Хартман, А.С. Шевчук). 

Педагогічний колектив ЗДО має розуміння щодо характерною особливістю 

дошкільного дитинства є забезпечення загального розвитку дитини, який, в свою 

чергу, зумовлюється змінами психічних процесів, їх якісними і структурними 

перетвореннями, здатністю до накопичення змін, «надбудови» нових змін над 

старими. Розвиток, досягнутий дитиною в дошкільному віці, слугуватиме 

підґрунтям для набуття нею в наступному віковому етапі спеціальних знань, умінь 

і навичок, формування стійких особистісних якостей. Одним із провідних завдань 

дошкільної освіти і виховання є забезпечення умов для повноцінного, своєчасного і 

різнобічного розвитку дитини з метою виховання ініціативної, творчої особистості. 

Зважаючи на це, робота педагогічного колективу впродовж 2017-2018 

навчального року була спрямована на реалізацію таких основних завдань:  

Формування моральних якостей дошкільників через спільну проектну 

діяльність всіх учасників освітнього процесу. 

1. Удосконалення форм та методів керівництва сюжетно-

рольовою грою в процесі соціалізації особистості дитини. 

2. Систематизація комплексу теоретичних знань та 

практичних умінь педагогів щодо змісту та методики навчання рухів 

дітей дошкільного віку. 

Сучасні концепції дошкільного виховання спрямовують педагогів на 

особистісно-орієнтований підхід, використання різноманітних форм взаємодії 

дорослого і дитини, гуманізації педагогічного процесу в дошкільному закладі. 

У системі національного виховання серед інших завдань виділяють: 

виховання громадянської й соціальної відповідальності; 

вивчення і пропаганду культурних надбань свого й інших народів; 

озброєння знаннями про пріоритети загальнолюдських цінностей; 

оволодіння народною мораллю, етикою; 

ознайомлення з родинною педагогікою; 

виховання поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. 

В той же час, інноваційні процеси, які пов’язуються з оновленням 

дошкільної освіти, потребують застосування проектних технологій на всіх рівнях 
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системи освіти. Запровадження проектів у діяльності ЗДО зумовлене необхідністю 

досягнення конкретних результатів у розв’язанні пріоритетних завдань сьогодення. 

Сутність проектної технології для розвитку соціальної компетентності дітей 

полягає у раціональному поєднанні теоретичних знань учасників проекту з 

практичним застосуванням їх для розв’язання конкретних завдань. Практичною 

цінністю проектування є його зорієнтованість на конкретний кінцевий результат. 

Процес створення проектів розвиває пізнавальні навички в його учасників, уміння 

орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати набуті знання на 

практиці, формує вміння самостійно конструювати власну діяльність. 

Проведено семінар-практикум «Проектування освітнього простору ЗДО як 

умова формування моральних якостей дошкільників». В результаті проведеної 

роботи розкрито поняття проектної діяльності як чинника взаємодії суб’єктів 

освітнього процесу, відбувся обмін досвідом щодо питань застосування проектних 

технологій з формування та розвитку моральних якостей дошкільників, 

удосконалено знання педагогів з основних напрямів організації проектної 

діяльності. 

Для вихователів всіх вікових груп проведено низку консультацій: 

«Морально-духовне виховання дошкільників в сучасних умовах», «Дитяча 

субкультура як фактор соціального становлення дитини дошкільного віку» тощо; 

відбулась презентація форм та видів спільної проектної діяльності учасників 

освітнього процесу щодо формування морально-етичних цінностей дошкільників. 

Для молодих спеціалістів проведено усний журнал «Взаємодія з батьками 

вихованців в умовах сьогодення». 

Проведено тематичне вивчення результативності використання проектних 

технологій в спільній роботі з батьками щодо формування моральних якостей 

дошкільників в групах №№ 1, 3, 7 (5 р.ж.), результати якого було розглянуто на 

педагогічній раді в листопаді 2018 року. 

Під час означеного тематичного вивчення було встановлено, що проектній 

діяльності в освітньому процесі відведено належне місце: впродовж вересня-

жовтня 2018 року було сплановано та реалізовано проекти «Мій домашній 

улюбленець», «Чому навчають нас наші бабусі», «Люби і знай свій рідний край»». 

Проекти було спрямовано на реалізацію освітніх завдань з різних ліній розвитку у 

всіх сферах життєдіяльності та узгоджено в часі зі спланованими в річному плані 

роботи ЗДО заходами щодо розв’язання педагогічним колективом річних завдань.  

Результати тематичної перевірки показали, що змістове наповнення заходів з 

реалізації проектів було тісно пов’язане з реальним повсякденням дітей. Інтеграція 

різних форм активності та видів діяльності дітей сприяла формуванню у них 

морально-вольових якостей, цілісних уявлень про об’єкти та явища, що вивчаються 

у ході реалізації проектів. За рахунок використання та застосування інтерактивних 

форм роботи під час проектної діяльності відбувається диференціація та 

індивідуалізація освіти дошкільників, а це, в сою чергу, сприяє формуванню 

життєвої компетенції дошкільників, їх здатності застосовувати знання у власному 

житті, постійно їх оновлювати і збагачувати. 

Диференціюючи завдання для дітей з різним рівнем сформованості життєвої 

компетентності, вихователі змогли забезпечити ефективний розвиток кожної 

дитини, надали їй можливість відчути радість від успішно виконаного завдання, 

подолання труднощів, досягнення позитивних результатів тощо. Доступність 

завдань дала змогу забезпечити потреби й інтереси дітей у посильній діяльності, 
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яка відповідає їхнім індивідуальним особливостям та можливостям, сприяла 

різнобічному і повноцінному розвитку. 

Враховуючи по-перше, позитивні наробки та досвід педагогічного колективу 

щодо впровадження проектних технологій в роботу з дітьми впродовж трьох років; 

по-друге, спрямованість морального виховання на загальний особистісний 

розвиток дитини, його неперервність у педагогічному процесі, багатоманітність 

напрямів і методів, що вимагає високої професійної та моральної культури 

вихователя, гуманістичної спрямованості його педагогічної діяльності, вміння 

розуміти дитину і діяти спільно з нею; по-третє, тотожність процесів навчання і 

морального виховання дітей дошкільного віку за мотивами, змістом і засобами 

здійснення, адже стосунки між дитиною і дорослим, що складаються в процесі 

навчальної діяльності, впливають на формування моральних якостей дітей, 

закріплюються і розвиваються в інших видах діяльності, вважаємо за доцільне в 

2019-2020 навчальному році розглядати питання щодо формування моральних 

якостей дошкільників у контексті загальних актуальних питань виховання, а 

проектні технології, як один з дієвих механізмів та сучасних форм взаємодії, 

продовжити інтегрувати в освітній процес. 

Разом з тим, заслуговує на увагу питання щодо формування комунікативних 

дій в творчій грі, які є передумовою набуття дошкільниками комунікативної 

компетентності. 

Комунікативну компетентність ми розглядаємо як рівень навченості 

взаємодії із оточенням, який потрібен індивіду для того, щоб у межах своїх 

здібностей і соціального статусу успішно функціонувати в певному суспільстві. 

Забезпечення дорослими сприятливих умов для засвоєння навичок спілкування у 

творчій грі дає змогу дошкільнику включитися в міжособистісну взаємодію, 

самостійно відображати у грі світ дорослих, відтворювати ігрові та встановлювати 

реальні стосунки з іншими дітьми. До того ж сам процес становлення провідного 

виду діяльності залежить від успішного засвоєння дитиною норм соціальної 

поведінки. Усі ці навички є основою для формування комунікативної 

компетентності, і відтак і успішного оволодіння будь-яким видом діяльності. 

З метою удосконалення форм та методів керівництва сюжетно-рольовою 

грою в процесі соціалізації особистості дитини впродовж навчального року з 

педагогічними працівниками була проведена відповідна робота. 

Проведено семінар «Сюжетно-рольова гра в освітньому процесі ЗДО: 

напрями вдосконалення» для підвищення рівня знань і умінь вихователів щодо 

організації сюжетно-рольової гри, удосконалення їх вмінь знаходити вихід у 

складних педагогічних ситуаціях, розширення уявлень про методи і прийоми 

керівництва сюжетно-рольовими іграми.  

Відбувся тренінг «Конфлікт і способи його подолання», під час якого було 

визначено шляхи і стилі вирішення конфліктних ситуацій, поглиблено знання 

учасників про загальні правила вирішення конфлікту. 

Організовано серію консультацій: «Вимоги до оснащення ігрових осередків 

в групах», «Роль вихователя в організації сюжетно-рольової гри», «Прийоми 

вихователя в організації процесу втілення ролей в сюжетно-рольовій грі». 

Проведено: колективний перегляд щодо організації сюжетно-рольової гри 

«Магазин» в середній групі; грузлий стіл «Соціалізація особистості дитини: 

актуальні питання» та конкурс-огляд «Куточок сюжетно-рольової гри». 

Питанням щодо урізноманітнення форм і методів керівництва сюжетно-

рольовою грою та сучасним підходам до соціалізації дитини в лютому 2019 року 
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була присвячена педагогічна рада. Саме на ній були розглянуті результати 

тематичного вивчення щодо форм та методів керівництва сюжетно-рольовою грою 

в процесі соціалізації дитини в групах №№ 8, 10 (4 р.ж.) та було з’ясовано, що 

розвиток ігрової діяльності дошкільників безпосередньо пов’язаний із 

партнерською взаємодією, а забезпечення умов для повноцінної дитячої гри лежить 

у зоні відповідальності дорослих. А становлення партнерської взаємодії в 

дошкільному дитинстві є процесом розвитку нових форм спілкування, що 

характеризується переходом від дії до взаємодії, від відчуття до співчуття, від 

сприйняття до прийняття, від управління до спільного планування. 

Було виявлено, що резервом роботи педагогічного колективу залишається 

формування та удосконалення вмінь налагоджувати партнерські взаємини один з 

одним, навичок взаємодії дітей з однолітками у грі (вміння не заважати товаришам 

організовувати гру або взяти участь у спільній грі), системи знань щодо норм 

поведінки і використання позитивних форм у спілкуванні з однолітками 

(розмовляти спокійно, ввічливо попросити, запропонувати товаришу свою іграшку, 

поступатися роллю), виявлення моральних почуттів (співпереживання, співчуття, 

радість від спілкування з однолітками тощо). 

Педагогічний колектив дійшов висновку: сформована комунікативна 

компетентність дошкільників свідчить про успішне опанування дитиною 

соціально-рольового простору в самодіяльній грі і розширення соціальної 

компетентності дитини. Тому в наступному навчальному році буде доцільною 

робота у напрямку щодо формування партнерської взаємодії дітей дошкільного 

віку з дорослими та однолітками в процесі сюжетно-рольової гри. 

Особливо слід наголосити, що під час будь-якої взаємодії, в будь-який 

розмові, бесіді, спілкуванні велике значення має відношення партнерів одне до 

одного. Сприйняття партнерів по спілкуванню – один з можливих способів 

розуміння спілкування.  

Загальновідомо, передавання інформації під час спілкування забезпечується, 

зокрема, за допомогою мови  головного, специфічно людського знаряддя 

спілкування, а також немовними засобами. 

Завдяки спілкуванню за допомогою мови відображення дійсності у 

свідомості однієї людини доповнюється тим, що було у свідомості інших людей, 

внаслідок чого зростають можливості для обміну інформацією. 

Вербальна комунікація за допомогою слова – головна і найбільш досконала 

форма людського спілкування. Рівень володіння мовою, багатство та культура 

мовного висловлювання визначають можливості та ефективність спілкування 

кожної конкретної особистості. 

Мовленнєвий розвиток дитини – один з основних чинників становлення 

особистості у ранньому дитинстві. Рідна мова є загальною основою навчання і 

виховання дітей, засобом пізнання і способом специфічного людського 

спілкування.  

Актуальність питання полягає в тому, що розвиток мовлення та виховання 

мовленнєвої культури є однією з найзначущих проблем сучасної дошкільної освіти. 

Вона зумовлена пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти 

України у ХХІ столітті, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Базовим компонентом дошкільної освіти та іншими нормативними документами.  

Проблема мовленнєвого зростання незалежно від освітніх концепцій завжди 

залишається актуальною. Дитина має бути готовою до широкого спілкування з 

іншими людьми в різних сферах життєдіяльності, адже це – основа мовленнєвої 
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особистості. Оволодіння рідною мовою є одним із найважливіших надбань дитини 

в дошкільному віці. Якщо дитина не досягне певного рівня мовленнєвого розвитку 

до п’яти – шести років, то цей шлях, як правило, не може бути успішним на більш 

пізніх вікових етапах.  

Раннє дитинство є сензитивним періодом для засвоєння мовлення. У цей час 

воно відбувається особливо легко і вносить принципові зміни у поведінку дитини, 

психічні процеси (сприймання, мислення та ін.). Найважливішим досягненням 

раннього дитинства є оволодіння мовленням, що передбачає опанування рідною 

мовою, вироблення вміння користуватися нею як засобом пізнання навколишнього 

світу і себе, засвоєння набутого людством досвіду, саморегуляції, спілкування і 

взаємодії людей.  

Проблема розвитку мовлення дітей раннього віку набуває особливої 

актуальності у зв’язку з модернізацією дошкільної освіти, оновленням змісту, 

вдосконаленням форм, методів і технологій навчання дітей рідної мови, розвитку 

культури мовлення та мовленнєвого спілкування. 

У наш час, коли відбуваються активні процеси становлення державності, 

культурно національного відродження країни та повернення народу до своїх 

духовних скарбів, доречно звернути увагу на розвиток рідної мови дітей засобами 

дитячого фольклору. 

Аналіз малих фольклорних жанрів засвідчив, що їм притаманна низка 

специфічних рис, які надзвичайно приваблюють дитину, а саме: невеличкий обсяг 

тексту, доступність змісту, захоплюючий ігровий сюжет, використання художньо-

зображувальних засобів мови. Фольклорні твори відзначаються барвистістю, 

виразністю, ритмічністю, легкістю для запам’ятовування. Отже, за своїми 

художньо-специфічними рисами фольклор може слугувати ефективним засобом 

розвитку активного мовлення дітей раннього віку. 

Зважаючи на викладене, перед педагогічним колективом постає чергове 

завдання на 2019-2020 навчальний рік – розвиток активного мовлення дітей 

раннього віку засобами українського фольклору. 

Одним із напрямків діяльності усього колективу ЗДО є збереження здоров’я 

дітей, оскільки лише здорові діти в змозі належним чином засвоювати отримані 

знання і в майбутньому здатні займатися продуктивно-корисною працею. Саме в 

дитячому віці формуються важливі базові, локомоторні навички та вміння, руховий 

досвід та вся рухова діяльність людини. 

Закон України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення 

фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини як першочергове завдання 

розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни.   

Впродовж 2018-2019 навчального року педагогічний колектив працював над 

розв’язанням проблеми з систематизації комплексу теоретичних знань та 

практичних умінь педагогів щодо змісту та методики навчання рухів дітей 

дошкільного віку. 

З метою формування у педагогів компетентності у галузі фізичного 

виховання та оздоровлення дітей відповідно до сучасної парадигми освіти було 

заплановано теоретичний семінар «Сучасний підхід до теорії і методики фізичного 

виховання дітей дошкільного віку», проведено консультації «Шляхи формування у 

дошкільників здоров’язбережувальної компетенції», «Роль вихователя в організації 

рухливих ігор з дошкільниками» та «Сучасний підхід до фізичного зміцнення 

дошкільників», організовано колективний перегляд комплексного заняття із 
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застосування технологій із збереження здоров’я та фізичного розвитку дітей 

раннього віку «Подорож до зимового лісу». 

Питання щодо організації роботи з фізичного виховання було розглянуто на 

групових батьківських зборах, проведено консультацію ля батьків «Фізичне 

виховання в сім’ї». 

Як показала практика, розвиток рухової активності дітей має протікати в 

формі їх залучення до фізичної культури як природної складової загальнолюдської 

культури. Важлива умова повноцінного фізичного та психічного розвитку дитини 

дошкільного віку – правильна, фізіологічно обґрунтована організація її діяльності. 

Завдання фізичного розвитку (оздоровчі, освітні, виховні) повинні реалізовуватись 

протягом усього періоду перебування дитини в ЗДО. 

В свою чергу, педагоги занадто багато уваги надають першочерговому 

розучуванню основних рухів, відтак не турбуючись про їх удосконалення. Адже 

правильне співвідношення між засвоєнням нових рухів та їх удосконаленням є 

важливим завданням організації фізичного виховання в дошкільному закладі. 

Зокрема, через елементарну методичну недосконалість усієї роботи з 

фізичного виховання – невміння зацікавити дітей систематичними заняттями 

фізичними вправами, виникає рухова пасивність, яка породжує у дітей стан 

«моторного голоду», коли фіксується знижений рівень функціональних 

можливостей організму, триваліший за норму характер відновлювальних процесів 

після навантажень, низька розумова та фізична працездатність.  

Організація дошкільнятам активного відпочинку передбачає створення умов 

для їхнього фізичного розвитку в невимушеній ігровій діяльності, закріплення 

вмінь і навичок, набутих у повсякденні та на заняттях.  

Назріла необхідність упровадження активного рухового режиму, що 

ґрунтується на дотриманні основоположних педагогічних умов: удосконалення 

здоров’язбережувального середовища, виховання у дітей стійкого інтересу до 

систематичних занять фізичними вправами, відповідна організація самостійної 

рухової діяльності. 

З цієї причини актуальним стає питання щодо пошуку адекватних засобів і 

методів, традиційних і нетрадиційних форм фізкультурно-оздоровчої роботи.  

Важливим аспектом діяльності педагогів ЗДО є різнобічний і гармонійний 

розвиток дітей, створення умов для збереження, зміцнення і відновлення їхнього 

здоров’я, розвиток рухових та фізичних якостей, формування та удосконалення у 

дошкільників здоров’язбережувальної компетенціїі, основою якої є життєві 

навички, що сприяють фізичному, психічному, соціальному та духовному 

здоров’ю. 

Відповідно до Інструктивно-методичні рекомендації «Організація 

фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах, наведених у 

листі Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-456 «Щодо 

організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», з 

метою збереження та зміцнення здоров’я вихованців під час організованої 

навчально-пізнавальної діяльності рекомендовано використовувати малі форми 

активного відпочинку: фізхвилинки та фізпаузи.  

Як різновид, окрім традиційних, можуть бути використані інноваційні 

здоров’язбережувальні форми роботи, а саме: психогімнастики, музично-ритмічні 

рухи, ігри-медитації, дихальні та звукові вправи, динамічні перерви тощо. 

Вважаємо, що одним з основних напрямів роботи в наступному 2019-2020 

навчальному році виступає удосконалення здоров’язбережувальної компетенції 
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дошкільників, зокрема, шляхом впровадження сучасних малих форм активного 

відпочинку. 

Збереження та зміцнення здоров’я дітей набуває особливої актуальності, 

оскільки дедалі помітнішою стає тенденція до погіршення його стану. Причини 

криються і в екології, і в харчуванні, й у ритмі життя. І тому перед педагогами 

постає питання пошуку та організації різносторонніх підходів до зміцнення 

здоров’я дошкільників. 

 Сутність здоров’язбережувальних та здоров’ятворчих технологій постає в 

комплексній оцінці умов виховання та навчання, які дозволяють зберігати наявний 

стан дітей, формувати більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового 

способу життя, здійснювати моніторинг показників індивідуального розвитку. Дані 

технології реалізуються через створення безпечного розвивального середовища, 

екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного 

обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, підходу до формування 

в дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я тощо.  

У зв’язку з переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, 

структуру і тривалість навчання актуалізується проблема формування готовності 

дошкільнят до систематичного навчання, шкільного життя. Мотиваційна, 

емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка, розвиток пізнавальних 

психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь – 

основні напрями роботи педагогічного колективу з дошкільнятами. У центрі уваги 

– забезпечення кожній дитині перед вступом до школи мінімального освітнього 

ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального 

середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, 

адекватних вікові дітей.  

Реалізації принципу наступності на сьогодні в значній мірі сприяє 

обов’язковість підготовки дитини до школи. 

Виконання вимог держави у галузі наступності між освітніми ланками 

реалізувалось через: 

аналіз результативності вступу та процесу адаптації випускників ЗДО до 

шкіл району, планування перспективних напрямів роботи на наступний навчальний 

рік; 

підвищення психологічної компетентності педагогів та психолого-

педагогічну просвіту батьків; 

педагогічне обстеження дітей старшого дошкільного віку згідно з вимогами 

державного стандарту дошкільної освіти України; 

моніторинг психічного розвитку та обстеження наприкінці навчального року 

дітей-випускників за «Програмою вивчення психологічної готовності дитини до 

навчання в школі»; 

застосування практичним психологом ЗДО корекційно-розвивальних методів 

у роботі з дітьми старшого дошкільного віку при наявності певних проблем; 

виконання Угоди про співпрацю між дошкільним навчальним закладом та 

Запорізькою загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів № 92. 

За позитивне слід відзначити напрацьований у ЗДО досвід роботи щодо 

проведення з батьками дітей-випускників різноманітних форм інформаційно-

просвітницької роботи. Заслуговує на увагу оснащення груп для дітей старших 

дошкільних груп різноманітними ігровими зонами, відповідним наочним, 

дидактичним матеріалом, сучасними розвиваючими посібниками. 



17 
 

Одним із важливих напрямків роботи ЗДО залишається робота щодо 

всебічного вивчення кожної дитини та визначення стратегії подальшої роботи з 

нею через заходи зі збереження і зміцнення емоційного благополуччя дітей (робота 

за корекційно-розвиваючими програмами), впровадження в освітній процес 

сучасних психозберігаючих технологій для збереження психічного та емоційного 

здоров’я, психолого-педагогічну просвіту педагогів та батьків дошкільників.  

Згідно з річним планом роботи ЗДО впродовж лютого-березня 2019 року 

практичним психологом ЗДО Ковтуненко І.М. було проведено діагностичне 

дослідження з метою визначення рівня психологічної готовності дітей старшого 

дошкільного віку до шкільного навчання. Основними завданнями вказаного 

дослідження було: своєчасне виявлення й оцінювання реального стану психічного 

розвитку дітей старшого дошкільного віку; максимально об’єктивне прогнозування 

процесу адаптації випускників ЗДО до навчання в школі, підвищення 

психологічної компетентності педагогів та батьків через надання рекомендацій. 

Об’єктом дослідження були діти груп старшого дошкільного віку № 4 

«Веселка» – вихователі Назарова Т.А., Семеннченко О.А.; № 5 «Калина» – 

вихователі Верзілова Н.М., Руденко С.А.; № 6 «Ромашка» – вихователі Овдієнко 

Ю.В, Смирна О.П. 

Психологічна готовність випускників вивчалась за міською програмою 

«Психологічний супровід підготовки і вивчення готовності дітей дошкільного віку 

до навчання». 

Визначення психосоціальної компетентності за Тестовою бесідою 

С.А. Банкова показало, що в групі № 4 із 18 опитаних дітей: 6 (34 %) мають 

високий рівень психосоціальної зрілості, 10 дітей (56 %) – середній рівень 

психосоціальної зрілості, 2 дитини (11 %) мають низький рівень психосоціальної 

зрілості.  

В групі № 5 із 14 опитаних дітей: 1 дитина (7 %) – має високий рівень 

психосоціальної зрілості, 9 дітей (64 %) – середній рівень психосоціальної зрілості, 

4 дитини (29 %) мають низький рівень психосоціальної зрілості.  

В групі № 6 із 19 опитаних дітей: 6 дітей (32 %) має високий рівень 

психосоціальної зрілості, 10 дітей (53 %) – середній рівень психосоціальної 

зрілості, 3 дитини (15 %) мають низький рівень психосоціальної зрілості.  

Загалом, із 51 обстеженого випускника: 13 дітей (25 %) мають високий 

рівень, 29 дітей (57 %) – достатній рівень, 9 дітей (18 %) – середній рівень 

психосоціальної зрілості. Отримані результати свідчать про недостатній рівень 

освітньої роботи з дітьми за освітньою лінією Базового компоненту «Дитина в 

соціумі». 

Аналіз результатів щодо вивчення інтелектуальної готовності вихованців у 

групі  

№ 4 показав, що із 18 обстежених дітей: 3 дітей (17 %) мають високий рівень 

розвитку, 12 дітей (67 %) – достатній рівень, 3 дитини (16 %) – середній рівень 

розвитку. Загальна результативність складає 84 %. Дітей з низьким рівнем 

інтелектуальної готовності не виявлено.  

У групі № 5 із 14 обстежених дітей: 1 дитина (7 %) має високий рівень 

розвитку, 7 дітей (50 %) – достатній рівень, 6 дітей (43 %) – середній рівень 

розвитку. Загальна результативність в цій групі складає 57 %. Дітей з низьким 

рівнем інтелектуальної готовності не виявлено. 

У групі № 6 із 19 обстежених дітей: 6 дітей (32 %) мають високий рівень 

розвитку, 11 дітей (58 %) – достатній рівень, 2 дітей (16 %) – середній рівень 
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розвитку. Загальна результативність в цій групі складає 90 %. Дітей з низьким 

рівнем інтелектуальної готовності не виявлено. 

Загалом, із 51 обстеженого випускника: 10 дітей (20 %) мають високий 

рівень інтелектуального розвитку, 30 дітей (59 %) – достатній рівень, 11 дітей (21 

%) – середній рівень розвитку. Отже, ефективність системи підготовки дітей до 

школи – 79 %.  

Аналіз дослідження результатів емоційно-вольової сфери у групі № 4, 

виявив 8 дітей (44 %) з середнім рівнем тривожності, 1 дитину (5 %) з високим 

рівнем агресивності, 3 дитини (16 %) з середнім рівнем агресивності, 3 дитини (16 

%) з середнім рівнем імпульсивності. У групі № 5 – 3 дитини (21 %) з середнім 

рівнем агресивності, 3 дитини (21 %) з середнім рівнем імпульсивності. У групі № 

6 – 5 дітей (26 %) з середнім рівнем тривожності, 5 дітей (26 %) з середнім рівнем 

агресивності, 3 дитини (16 %) з середнім рівнем імпульсивності. Загальні дані 

дослідження результатів емоційно-вольової сфери: з 51 обстежених випускників – 

у 1 дитини (2 %) виявлено високий рівень агресивності, у 8 дітей (16 %) – середній 

рівень агресивності, у 6 дітей (12 %) - середній рівень імпульсивності, у 5 дітей (10 

%) середній рівень тривожності. Результати вивчення означеного питання 

засвідчили, що залишається актуальним формування у дітей навичок партнерської 

взаємодії, самоповаги, впевненості у власних можливостях, адекватної самооцінки, 

здатності ставити себе на місце іншої людини, терпимості до чужих недоліків, що є 

резервом в роботі практичного психолога та педагогічного колективу на наступний 

навчальний рік. 

Аналіз прогнозу вступу дітей-випускників 2018-2019 н.р. до шкіл району та 

міста показав, що із 60 вихованців старшого дошкільного віку 17 вихованців (28 %)  

планують розпочати навчання у ЗСО № 92, 7 дітей (11 %) – навчання у ЗСО № 91, 

10 випускників (17 %) – навчання у ЗСО № 24, 1 дитина (2 %) – навчання у ЗСО № 

40, 1 дитина (2 %) – навчання у ЗСО № 32, 1 дитина (2%) – навчання у Запорізькій 

гімназії № 45, 1 дитина (2 %) – навчання у ЗСО № 81, 1 дитина (2 %) – навчання у 

ЗЗНВК санаторного типу «Злагода», 1 дитина (2 %) – навчання у іншому місті, 2 

дитини (3 %) – навчання ЗНВК № 108 (школа-садок); 2 дитини (3 %) – навчання у 

ЗСО № 49, 3 дітей (5 %) – навчання у Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99, 

3 дітей (5%) – навчання у ЗНВК «Гармонія-плюс», 4 дитини (7 %) – навчання у ЗК 

«МГА», 5 вихованців (8 %) – навчання у ЗНВК «Запорізька Січ», батьки 1 дитини 

(2 %) – планують продовжити здобуття дошкільної освіти у ЗДО. 

Слід наголосити, що специфіка дошкільного віку полягає у тому, що всі 

психічні процеси дуже рухливі і пластичні, а розвиток потенційних можливостей 

дитини переважно залежить від того, які умови для цього створюють педагоги й 

батьки. Це не дозволяє вважати результати діагностики (навіть у випадку, коли 

вони достовірні) стійкими і такими, які визначають долю дитини. Будь-яке 

досягнення дитини дошкільного віку є проміжним і є лише підставою для вибору 

педагогом  методів і технологій для індивідуальної роботи.  

Однак, зафіксований рівень підготовки дітей до школи виявив резерв роботи 

педагогічного колективу на наступний період, а саме: розвиток дрібної моторики 

руки, виправлення порушень звуковимови у дітей, формування мотиваційно-

смислової саморегуляції поведінки, розвиток  соціальних якостей та подальший 

розвиток емоційно-вольової сфери дошкільників. 

Пріоритетним напрямом діяльності ЗДО є спрямування освітнього процесу 

на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти. За результатами 

моніторингу сформованості компетенцій дошкільників відповідно до вимог 
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Базового компонента дошкільної освіти та засвоєння навчальних програми 

наступні загальні показники: 

 
Освітня лінія «Особистість дитини» 

 Вік 

дітей 

Рівень 

Вис

окий 

Дос

татній 

Серед

ній 

Низьк

ий 

Ранній вік 8,2 

% 

37,

8 % 

29,0 

% 

2,5 % 

Молодши

й вік 

10,

8% 

61,

7 % 

19,6% 7,9 % 

Середній 

вік 

19,

9 % 

58,

6 % 

21,5 

% 

0 % 

Старший 

вік 

14,

3 

74,

4 % 

11,3 

% 

0 % 

 
Освітня лінія «Дитина в соціумі» 

 Вік 

дітей 

Рівень 

Вис

окий 

Дос

татній 

Серед

ній 

Низьк

ий 

Ранній вік 19,

3 % 

39,

2 % 

39,4 

% 

2,1 % 

Молодши

й вік 

19,

8 % 

25,

3 % 

45,4% 9,5% 

Середній 

вік 

18,

8 % 

51,

9 % 

29,3 

% 

0 % 

Старший 

вік 

39,

6 % 

24,

8 % 

35,6 

% 

0 % 

 
Освітня лінія «Дитина у природному довкіллі» 

 Вік 

дітей 

Рівень 

Ви

сокий 

Дос

татній 

Серед

ній 

Низьк

ий 

Ранній вік 23,

2 % 

47,6 

% 

27,0 

% 

2,2 % 

Молодший 

вік 

19,

9 % 

35,1

% 

39,3 

% 

5,7 % 

Середній 

вік 

15 

% 

40,1 

% 

43,8 

% 

1,1 % 

Старший 

вік 

19,

9 % 

39,2 

% 

40,9 

% 

0  

 
Освітня лінія «Дитина у світі культури» 

 Вік 

дітей 

Рівень 

Ви

сокий 

Дос

татній 

Серед

ній 

Низьк

ий 

Ранній вік 10,

1 % 

41,1 

% 

46,5 

% 

2,3 % 

Молодший 

вік 

6, 

8% 

52,6 

% 

32,5% 8,1 % 

Середній 14, 55,9 29,8 0 % 
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вік 3 % % % 

Старший 

вік 

13,

1 % 

48,3 

% 

38,6 

% 

0 % 

 
Освітня лінія «Гра дитини» 

 Вік 

дітей 

Рівень 

Вис

окий 

Дос

татній 

Серед

ній 

Низьк

ий 

Ранній вік 19,

7 % 

58,

7 % 

19,5 

% 

2,1 % 

Молодши

й вік 

20,

5 % 

59,

9 % 

19,6 

% 

0 % 

Середній 

вік 

29,

8 % 

32,

4 % 

36,6 

% 

1,2 % 

Старший 

вік 

15,

7 % 

54,

3 % 

30 % 0 % 

 
Освітня лінія «Дитина в сенсорно пізнавальному просторі» 

Вік дітей Рівень 

Ви

сокий 

Дос

татній 

Серед

ній 

Низьк

ий 

Ранній вік 15,

8 % 

47,1 

% 

27,4 

% 

9,7 % 

Молодший 

вік 

0 

% 

37,1 

% 

51,9 

% 

11,0% 

Середній 

вік 

0 

% 

15,4 

% 

51,3 

% 

33,3 

% 

Старший 

вік 

19,

3 % 

49,1 

% 

31,6 

% 

0 % 

 
  

 Вік 

дітей 

Освітня лінія «Мовлення дитини» 

Рівень 

Ви

сокий 

Дос

татній 

Серед

ній 

Низьк

ий 

Ранній вік 9,9 

% 

60,6

% 

21,6 

% 

7,9 % 

Молодший 

вік 

5,5 

% 

35,3 

% 

47,2% 12 % 

Середній 

вік 

25,

6% 

56,1

% 

18,3% 0 % 

Старший 

вік 

28,

3 % 

33,9 

% 

37,8 

% 

0 % 

 

Зважаючи на наведені дані, слід звернути увагу вихователів груп на 

поступове і системне формування у дітей компетенцій за всіма освітніми лініями, 

приділивши особливу увагу дітям, які мають середній та низький рівень досягнень.  

На підставі викладеного можна дійти висновку, що загалом діяльність ЗДО 

№ 205 у 2018-2019 навчальному році була спрямована на реалізацію основних 

завдань дошкільної освіти: 

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини; 
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виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов 

меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

здійснення за потребою соціально-педагогічного патронату сім’ї тощо. 

Відповідно до аналізу стану виконання плану роботи у 2018-2019 

навчальному році, результатів щодо вивчення основних складових діяльності ЗДО 

в цілому, необхідно визначити такий резерв роботи на 2019-2020 навчальний рік: 

1. Розвиток активного мовлення дітей раннього віку 

засобами українського фольклору. 

2. Удосконалення здоров’язбережувальної компетенції 

дошкільників шляхом впровадження сучасних малих форм активного 

відпочинку. 

3. Формування партнерської взаємодії дітей з дорослими та 

однолітками в процесі сюжетно-рольової гри. 

 

Управлінська діяльність 

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ № 205 за звітний період були 

спрямовані на: 

створення умов для здобуття вихованцями дошкільної освіти на рівні 

державних стандартів; 

розвиток у вихованців природних позитивних нахилів і здібностей, 

формування громадянської позиції; 

дотримання умов, що визначено підсумками атестації навчального закладу; 

створення безпечних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного 

процесу; 

дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни; 

дотримання чинного законодавства, активне використання засобів 

управління, зміцнення договірної та трудової дисципліни. 

Діяльність ДНЗ № 205 була спрямована на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: 

збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного здоров’я дитини; 

виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, 

поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов 

меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також 

цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та 

довкілля; 

формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття 

нею соціального досвіду; 

виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення 

соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; 

здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї. 

З метою охоплення дітей дошкільною освітою та задоволення потреб 

населення у забезпеченні дітей місцями у закладі дошкільної огсвіти на початок 
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2018-2019 навчального року згідно з наказом по ДНЗ № 205 від 31.08.2018 № 90р 

«Про комплектування груп в ЗДО на 2018/2019 навчальний рік» було 

укомплектовано 11 вікових груп (209 дітей): 3 групи для дітей раннього віку 

(46 вихованців, за затвердженою мережею – 45) та 8 груп для дітей дошкільного 

віку (163 дитини, за затвердженою мережею – 164). На кінець навчального року 

мережу груп та контингент дітей було збережено. 

Наказом від 15.05.2019 № 83р «Про затвердження мережі ЗДО на оздоровчий 

період 2019 року» було затверджено мережу ДНЗ на оздоровчий період 2019 року. 

З 03.06.2019 по 14.08.2019 передбачено роботу 6 груп у червні (2 – для дітей 

раннього віку, 4 – для дітей дошкільного віку), у липні-серпні – 5 (2 – для дітей 

раннього віку, 3 – для дітей дошкільного віку). 

За звітний період до ДНЗ № 205 було прийнято 48 дітей; вибуло 85 дітей, з 

яких 63 дитини – випускники ДНЗ № 205. 

Відповідно до ст. 54 Закону України «Про освіту», вимог Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 року 

№1473 (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 

08 серпня 2013 року № 1135), згідно з наказом департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради від 13.09.2018 № 565 к/тр «Про атестацію педагогічних  

працівників установ та закладів м. Запоріжжя у 2018-2019 навчальному році», 

наказу ТВО по Хортицькому району від 14.09.2018 № 314р «Про атестацію 

педагогічних працівників закладів освіти Хортицького району у 2018-2019 

навчальному році», наказу по ЗДО від 17.09.2018 № 106р «Про атестацію 

педагогічних працівників ЗДО № 205 у 2018-2019 навчальному році», від 

12.10.2018 № 118р «Про організаційні заходи щодо проведення атестації 

педагогічних працівників ЗДО № 205 «Світлиця» у 2018-2019 навчальному році» 

була проведена атестація педагогічних працівників ЗДО № 205.  

В атестаційний період було організовано відповідну роботу щодо 

підвищення рівня фахової підготовки через такі форми як, курси підвищення 

кваліфікації при КЗ «ЗОІППО» ЗОР; участь педагогів у методичних об’єднаннях та 

заходах району; презентації творчих надбань. Атестація педагогічних працівників 

закладу була спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної 

діяльності, за якою визначалась відповідність педагогічного працівника займаній 

посаді, рівень його кваліфікації. 

У 2018-2019 навчальному році в черговому порядку було атестовано 4 

педагогічних працівника закладу: вихователі Абакумова С.М., Бабаєва І.С., 

Зачепило Л.М., Назарова Т.А. що становить 15,3 % від загальної кількості 

педагогічних працівників ЗДО № 205.  

Атестація здійснювалася у кілька етапів: організаційний, основний, 

підсумковий.  

Атестаційна комісія здійснила ряд організаційних заходів щодо підготовки 

та проведення атестації педагогічних працівників закладу. 

Загалом проведено 4 засідання атестаційної комісії із складанням 

відповідних протоколів, з них: І засідання – 10.10.2018 (організаційне); ІІ засідання 

–16.01.2019; ІІІ засідання – 15.03.2019; ІV засідання – 28.03.2019 (підсумкове). 

Виявлення рівня педагогічної компетентності педагогів, які атестувалися в 

2017-2018 навчальному році, проводилося відповідно до вимог існуючих 

нормативно-правових документів.  
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Резервом в роботі для атестаційної комісії було виявлено підвищення 

мотивації педагогів в міжатестаційний період щодо висвітлення своїх педагогічних 

напрацювань, матеріалів з досвіду роботи  в фаховій та періодичній пресі, на сайті 

ДНЗ.  

Загалом, атестація педагогічних працівників в 2017-2018 навчальному році 

пройшла відкрито і демократично, ознайомлення педагогічного колективу з ходом 

та результатами атестації відбувалося своєчасно. 

 За результатами атестації було видано накази від 16.01.2018 № 20р «Про 

затвердження рішення атестаційної комісії від 16.01.2018 № 2», від 15.03.2018 

№ 43р «Про введення в дію рішення атестаційної комісії ДНЗ від 15.03.2018» та від 

30.03.2018 № 45р «Про введення в дію рішення атестаційної комісії ТВО 

Хортицького району від 30.03.2018». 

За результатами атестації було видано накази від 15.03.2019 № 48р «Про 

введення в дію рішення атестаційної комісії ЗДО від 15.03.2019» та від 28.03.2019 

№ 52р «Про виконання рішення атестаційної комісії при ТВО Хортицького району 

від 28.03.2019». 

 За звітний період було своєчасно проведено тарифікацію працівників 

закладу (наказ від 21.08.2018 № 85р «Про проведення тарифікації»), складено 

штатний розпис (наказ від 28.12.2018 № 150р «Про підвищення посадових окладів 

працівникам ЗДО № 205 та введення в дію штатного розпису», від 15.05.2019 

№ 84р «Про затвердження штатного розкладу в оздоровчий період 2019 року»). 

 З кадрових питань впродовж 2018 року було видано 127 наказів тривалого 

строку зберігання та 15 наказів тимчасового строку зберігання. Впродовж 2018-

2019 навчального року було видано 152 накази тривалого строку зберігання та 11 

наказів тимчасового строку зберігання. 

 На постійному контролі завідувача знаходяться питання щодо дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог до умов виховання дітей, щодо збереження здоров’я 

дітей; забезпечено відповідні умови для здійснення медично-профілактичних 

заходів, своєчасних медичних оглядів вихованців та працівників закладу. 

Впродовж звітного періоду здійснено ряд заходів щодо ліцензування медичного 

кабінету ЗДО. Окрім включення до видів економічної діяльності ДНЗ № 205 не 

основного виду економічної діяльності – 86.90 Інша діяльність у сфері охорони 

здоров’я та забезпечення державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 

ДНЗ № 205, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що здійснено відповідно до 

наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 28.03.2018 № 144р 

«Про внесення змін до відомостей про дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», проведено косметичний ремонт приміщень медичного 

кабінету, повірку вимірювальних приладів та бактерицидної лампи. Найближчим 

часом планується провести лабораторні дослідження для формування повного 

пакету документів для завершення процесу вказаного ліцензування. 

З метою збереження та зміцнення здоров’я дошкільників, формування у них 

засад здорового способу життя наказом від 17.01.2019 № 29р «Про організацію 

роботи у 2019 році щодо покращення стану здоров’я дітей у ЗДО та забезпечення 

санітарно-гігієнічних вимог щодо перебування в ньому дітей» затверджений План 

заходів щодо забезпечення дотримання санітарно-гігієнічних вимог до ЗДО та 

проведення в ньому оздоровчих заходів на 2019 рік. 
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Окрім того, питання щодо збереження здоров’я учасників освітнього 

процесу було розглянуто на загальних батьківських зборах протоколи від 

04.09.2108 № 1 (п. 1), від 29. 15.2019 № 2 (п. 2). Питання про виконання 

Комплексного плану заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих 

респіраторних вірусних інфекцій у ЗДО № 205 на сезон 2018-2019 років (протокол 

від 24.01.219 № 3) та про попередження гострих кишкових інфекцій і харчових 

отруєнь в оздоровчий період 25019 року (протокол від 10.05.2019 № 4) 

розглядались на виробничих нарадах. На засіданні ради ЗДО від 04.10.2109 № 1 

заслухане питання щодо організації роботи із зміцнення здоров’я дітей та їх 

медичного супроводу. Щомісяця на нарадах при завідувачі здійснюється аналіз 

фактичного дитячого контингенту, ведеться пошук шляхів щодо покращення стану 

відвідуваності дітьми закладу. 

Достатньо уваги приділено активізації роз’яснювальної роботи з питань 

превентивних заходів та профілактики захворювання на кір. Вказані питання 

розглянуто на нарадах при завідувачі  (протокол від 15.02.2019 № 4, від 29.03.2019 

№ 5), видано наказ від 24.04.2019 № 71р «Про проведення протиепідемічних 

заходів з кору в ЗДО». 

З метою удосконалення організації медичного обслуговування дітей у ЗДО 

наказом від 06.09.2018 № 99р «Про удосконалення організації медичного 

обслуговування в ЗДО» затверджено Положення про медичний кабінет 

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) № 205 «Світлиця» Запорізької 

міської ради Запорізької області та Положення про ізолятор дошкільного 

навчального закладу (ясел-садка) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради 

Запорізької області. Для забезпечення своєчасного проходження обов’язкового 

медичного огляду працівниками ЗДО означеним наказом затверджено форму 

Журналу обліку особистих медичних книжок працівників. 

 Завданням управлінської діяльності щодо збереження та зміцнення здоров’я 

вихованців є необхідність втілення у життя державної політики в галузі освіти. 

Пріоритетними для виховної та освітньої діяльності закладу дошкільної освіти 

залишаються здоров’язберігаючі аспекти.    

 Робота щодо попередження травматизму, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу закладу дошкільної освіти № 205 

впродовж звітного періоду проводилась відповідно до вимог нормативних 

документів та законодавчих актів та була спрямована на формування в учасників 

освітнього процесу якостей свідомого та обов’язкового виконання правил і норм 

безпечної поведінки в повсякденному житті та в умовах надзвичайних ситуацій, 

накопичення знань щодо безпеки життєдіяльності, безпеки дорожнього руху, 

протипожежної безпеки; комплексні профілактичні заходи з означених питань 

виконувалися на належному рівні. 

З метою удосконалення роботи щодо створення здорових і безпечних умов 

виховання, навчання і праці, попередження виробничого і побутового травматизму 

було здійснено ряд управлінських заходів та видано низку наказів.  

На контролі залишається питання щодо створення на кожному робочому 

місці оптимальних умов праці відповідно до вимог чинного законодавства, 

нормативних актів, а також забезпечення додержання прав працівників, 

гарантованих законодавством про охорону праці. Відповідно до наказу від 

02.01.2019 № 10р «Про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності в ЗДО в 2019 році» в період з 14.01.2019 по 

17.05.2019 було організовано проведення навчання працівників ДНЗ з питань 
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охорони праці, БЖД; з 20.05.2019 по 22.05.2019 здійснено перевірку знань 

працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. 

В означений період достатньо уваги приділялось роботі зі здобувачами 

освіти та їх батьками. Відповідно до наказу по ЗДО від 02.10.2018 № 115р «Про 

проведення Тижня безпеки дитини в закладі дошкільної освіти у 2018-2019 

навчальному році» сплановано та проведено в період 26-30.11.2018, 22-26.04.2019 

Тижні безпеки в ЗДО; наказу від 02.04.2019 № 57р в період з 06.05.2019 по 

12.05.2019 проведено Тиждень безпеки дорожнього руху. Вказані заходи 

відбувались за інтерактивною представників управління патрульної служби в 

Запорізькій області. 

Проведено комплекс заходів з організації і забезпечення збереження життя 

та здоров'я всіх учасників освітнього процесу в ЗДО на випадок виникнення 

надзвичайних ситуацій різного характеру, про що видано відповідні накази. 

Впродовж означеного періоду питання щодо попередження травматизму 

було розглянуто на виробничих нарадах, а саме: щодо створення безпечних та 

здорових умов здійснення освітнього процесу, дотримання правил охорони праці, 

норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки (протокол від 27.09.2018 № 1); 

про стан травматизму в ЗДО за 2018 рік, щодо проведення навчання з охорони 

праці в 2019 році (протокол від 24.01.2019 № 3); про посилення роботи щодо 

попередження травматизму серед учасників освітнього процесу (протокол від 

10.05.2019 № 4). Питання відповідальності батьків за збереження життя і здоров’я 

дітей, попередження травматизму в оздоровчий період було розглянуто на 

загальних батьківських зборах в травні 2019 року (протокол від 29.05.2019 № 2). 

На виконання Припису Запорізького міськрайонного управління ГУ ДСЕНС 

України у Запорізькій області був розроблений план заходів, затверджений наказом 

по ЗДО від 29.12.2018 № 153р «Про план заходів щодо усунення порушень вимог 

законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки», до 

ТВО Хортицького району подано відповідне клопотання. 

За результатами аналізу стану травматизму серед учасників освітнього 

процесу за минулий 2018 рік була травмована 1 дитина (в 2017 році також була 

травмована 1 дитина). Причиною нещасного випадку стало необачне поводження 

під час гри у групі.  

З працівниками закладу в означений період сталося 3 випадки травмування 

невиробничого характеру, а саме: падіння через незадовільний стан доріг (в 2017 

році – 2 випадки). Наказами по ЗДО від 04.10.2018 № 116р, від 30.11.2018 № 135р, 

від 28.12.2018 № 148р «Про створення комісії з розслідування нещасного випадку 

невиробничого характеру» було створено відповідні комісії та розслідувано вказані 

нещасні випадки. На початку 2019 року стався ще 1 випадок травмування 

працівника за домашніх обставин, який відповідно до наказу від 22.02.2019 № 42р 

теж було розслідувано спеціально створеною комісією. 

За 2018 рік випадків виробничого травматизму не зафіксовано. 

Зростання зафіксованого травматизму у звітний п5еріод свідчить про 

наявність резервів в роботі ЗДО щодо навчання безпечним правилам 

життєдіяльності та відпрацювання з учасниками освітнього процесу безпечних 

навичок поводження в оточуючому середовищі. Разом з тим, вважаємо, що даний 

стан справ обумовлений погіршенням соціально-економічної ситуації та іншими 

негативними явищами в суспільстві, що призводять до різкого погіршення стану 

учасників освітнього процесу. 
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З метою упередження в подальшому травматизму серед учасників освітнього 

процесу наказом по ЗДО від 16.01.2019 № 24р був затверджений План 

комплексних перспективних профілактичних заходів щодо попередження 

травматизму в ЗДО № 205 на 2019 рік. 

Управлінська діяльність щодо організації харчування в ДНЗ № 205 впродовж 

звітного періоду була спрямована на виконання чинних нормативно-правових актів 

з питань організації харчування дітей та мала за мету підвищення якості й 

ефективності організації харчування дітей у закладі дошкільної освіти в 2018-2019 

навчальному році.  

Стан організації харчування в 2018 році було проаналізовано в січні 2019 

року, про що було видано відповідний наказ від 15.01.2019 № 23р. 

В закладі ведеться оперативний контроль за організацією та якістю 

харчування відповідно до циклограм контролю завідувача, вихователя-методиста 

та сестри медичної старшої; діють комісії з бракеражу продуктів харчування та 

продовольчої сировини (наказ від 02.01.2019 № 05р «Про створення комісії з 

бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини на 2019 рік»), з 

громадського контролю за якістю харчування (наказ від 02.01.2019 № 06р «Про 

створення комісії з ромадського контролю за станом харчування дітей у закладі 

дошкільної освіти на 2019 рік»), з контролю за виконанням постачальниками умов 

договорів про закупівлю товару за державні кошти (наказ від 02.01.2019 № 07р 

«Про створення комісії з контролю за виконанням постачальниками умов Договору 

про закупівлю товарів (продуктів харчування та продовольчої сировини) на 2019 

рік»).  

З метою контролю за організацією харчування та збереження продуктів 

харчування, виявлення достовірності даних бухгалтерського обліку й наявності 

фактичних залишків продуктів харчування в ДНЗ № 205 наказом від 02.01.2019 № 

16р «Про постійно діючу комісію для зняття залишків продуктів харчування на 

харчоблоці та в овочесховищі в 2019 році» створено постійно діючу комісію для 

зняття залишку продуктів харчування на харчоблоці та в овочесховищі. 

Раз на місяць проводиться узагальнений аналіз поточної інформації щодо 

стану харчування у дошкільному навчальному закладі. За звітний період порушень 

з означеного питання виявлено не було. 

На виконання Закону України «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів»,  наказу Міністерства аграрної політики 

та продовольства України від 01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо 

розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», наказу 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 19.04.2019 № 147р «Про 

запровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів під час 

організації харчування дітей у навчальних закладах» видано наказ від 02.05.2019 

№ 75р «Про запровадження Системи управління безпечністю харчових продуктів 

під час організації харчування дітей у ДНЗ № 205», яким створено групу 

безпечності (групу НАССР), діяльність якої спрямована на розробку, 

запровадження та застосування документів та протоколів Системи управління 

безпечністю харчових продуктів у ДНЗ № 205 згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

Питання щодо організації харчування в закладі були висвітлені на нарадах 

при завідувачі: від 19.09.2018 протокол № 1; від 07.11.2018 протокол № 2; від 
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27.12.2018 протокол № 3; від 15.02.2019 протокол № 4; від 29.03.2019 протокол 

№ 5. 

Також означені питання порушувались на загальних зборах трудового 

колективу від 27.08.2018 протокол № 5 (п.4); виробничих нарадах від 27.09.2018 

№1 (п.2), від 24.01.2019 № 3 (п. 3), від 10.05.2019 № 4 (п. 2); засіданнях ради ДНЗ 

від 04.10.2018 №1 (п.4), загальних батьківських зборах від 04.09.2018 № 1 (п.1), від 

29.05.2019 № 2 (п.1). 

З управлінських питань щодо організації харчування в закладі було видано 

низку відповідних наказів. 

Питання щодо надання соціальної підтримки та допомоги дітям пільгових 

категорій займає належне місце в системі управлінських дій завідувача ДНЗ. 

Завідувачем ДНЗ ведеться оперативний контроль за роботою педпрацівників 

та помічників вихователів щодо забезпечення індивідуального підходу до 

виховання, навчання та розвитку дітей даної категорії; здійснюються управлінські 

заходи щодо забезпечення дітей пільгових категорій безкоштовним харчуванням 

(про звільнення від плати за харчування дітей пільгових категорій за звітний період 

було видано 19 наказів тощо). 

З батьками та членами родин проводиться роз’яснювальна робота щодо 

права користування пільгами, зокрема, в частині забезпечення безкоштовним 

харчуванням тощо.  

Наказом від 04.01.2019 № 19р затверджено заходи щодо забезпечення 

захисту прав і законних інтересів дітей на 2019 рік та забезпечено їх реалізацію; 

складено соціальний паспорт ЗДО.  

Одними з найактуальніших у звітний період стали питання щодо захисту 

прав і законних інтересів дітей та протидії булінгу (цькуванню), попередження 

насильства в сім’ї.  Вказані питання було розглянуто на загальних батьківських 

зборах (протокол від04.09.2018 № 1), на нараді при завідувачі (протокол від 

07.11.2018 № 2, від 27.12.2018 № 3), засіданні виробничої наради (протокол від 

27.09.2018 № 1, від 16.10.2018 № 2). Наказом від 04.01.2019 № 19р «Про заходи 

щодо захисту прав і законних інтересів дітей на 2019 рік» затверджено План 

заходів щодо забезпечення захисту прав і законних інтересів дітей на 2019 рік та 

забезпечити його реалізацію. наказом від 11.02.2019 № 35р «Про заходи щодо 

протидії боулінгу» затверджено План заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу (цькуванню) в ЗДО № 205. На засіданні педагогічної ради від 

27.02.2019 № 2 розглянуто проект та схвалено Положення про комісію з розгляду 

випадків булінгу (цькування) в дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 

205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької області, яке затверджено 

наказом від 27.02.2019 № 44р «Про введення в дію рішення педагогічної ради від 

27.02.2019 № 2». Цим же наказом створено комісію з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в ЗДО№ 205. Матеріали розміщено на сайті ЗДО. 

Особливу актуальність в управлінській діяльності ЗДО займає питання, 

спрямоване на виконання чинних нормативно-правових актів з питань реалізації 

конституційного права громадян вільно збирати, використовувати і поширювати 

інформацію та підвищення ефективності роботи адміністрації ЗДО зі зверненням 

громадян, забезпечення високого рівня виконавчої дисципліни, кваліфікованості, 

об’єктивності та вичерпності розгляду звернень громадян.  

В ЗДО № 205 постійно ведеться облік звернень громадян та здійснюється 

контроль за розглядом усних та письмових звернень, заяв та за розв’язанням 

нагальних питань, що виникли. Здійснюється систематичний контроль за станом 
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виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності та вичерпності розгляду 

звернень громадян.  

Керуючись законом України «Про звернення громадян», проводиться 

прийом громадян з питань діяльності закладу дошкільної освіти. Впродовж 2018 

року було розглянуто 202 звернення громадян, з яких: 5 надійшли поштою через 

інших осіб, 197 були зроблені на особистому прийомі. Всі 202 звернення було 

вирішено позитивно. 

Впродовж означеного періоду було розглянуто 5 звернень від учасників 

бойових дій, 9 – від членів багатодітних сімей, 8 – від членів малозабезпечених 

сімей, 1 – від членів сімей, в яких виховується дитина з інвалідністю. 

Серед зареєстрованих було розглянуто питання: 33 – щодо звільнення від 

плати за харчування дітей пільгових категорій; 60 – щодо влаштування дітей до 

ЗДО № 205; 62 – з питань відрахування дітей з ЗДО № 205 у зв’язку зі зміною 

місця проживання, за сімейними обставинами тощо; 33 громадянина звернулись у 

зв’язку із пошуком роботи; 5 – щодо звільнення з роботи за власним бажанням.; 1 – 

з питання збереження місця за дитиною на період домашнього догляду; 1 – з 

питань щодо порушення санітарних норм, яке спричинено діяльністю пункту 

прийому вторинної сировини; 7 – з інших питань. За наслідками розгляду вказаних 

звернень було здійснено відповідні управлінські заходи. 

За І півріччя 2019 року розглянуто 53 звернення громадян, більшість яких 

стосується звільнення батьків від плати за харчування дітей в ЗДО, 

зарахування/відрахування дітей, призначення/звільнення працівників ЗДО тощо. 

Щокварталу звернення, що надійшли до ЗДО, аналізуються. Скарг за звітний 

період не надходило. 

З метою забезпечення безумовного забезпечення щодо реалізації 

конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію; підвищення ефективності роботи зі зверненням громадян 

та рівня виконавчої дисципліни, кваліфікованості, об’єктивності й вичерпності 

розгляду звернень громадян в ДНЗ видано накази 31.08.2018 № 88р «Про 

удосконалення роботи зі зверненнями громадян у 2018-2019 навчальному році», від 

18.01.2019 № 27р «Про стан розгляду звернень громадян в 2018 році». На 

виконання рішення колегії департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 

26.02.2019 наказом від 15.03.2019 № 49р затверджено план заходів, спрямованих на 

поліпшення роботи зі зверненнями громадян, який було розглянуто на нараді при 

завідувачі (протокол від 29.03.2019 № 5). 

Затверджено графік особистого прийому громадян адміністрацією та 

відповідальними працівниками ЗДО, облік особистого прийому громадян ведеться 

згідно з графіком з наступною реєстрацією в журналі «Особистого прийому 

громадян». Оформлено інформаційний стенд «Путівник для батьків» з актуальних 

питань щодо звернень громадян. 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

від 05.07.2018 № 320 р «Про затвердження Порядку опрацювання та розгляду 

запитів щодо надання публічної інформації у департаменті освіти і науки 

Запорізької міської ради», керуючись Законом України «Про доступ до публічної 

інформації» та у відповідності до Порядку опрацювання та розгляду запитів 

надання публічної інформації у виконавчому комітеті Запорізької міської ради, 

затвердженого розпорядженням міського голови від 15.07.2018 №468р «Про 

затвердження Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної 

інформації у виконавчому комітеті Запорізької міської ради», на виконання наказу 
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ТВО Хортицького району від 21.08.2018 № 284р «Про затвердження Порядку 

опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації у ТВО 

Хортицького району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради», з 

метою забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у 

дошкільному навчальному закладі (яслах-садку) № 205 «Світлиця» Запорізької 

міської ради Запорізької області, а також до інформації, що становить суспільний 

інтерес наказом від 14.09.2018 № 105р затверджено Порядок опрацювання та 

розгляду запитів щодо надання публічної інформації у дошкільному навчальному 

закладі (яслах-садку) № 205 «Світлиця» Запорізької міської ради Запорізької 

області та форми бланків запитів на інформацію; визначено телефон та електронну 

пошту для надходження запитів. Вказане питання розглянуто на нараді при 

завідувачі (протокол від 19.09.2018 № 1). 

На виконання наказів департаменту освіти і науки Запорізької міської ради 

від 10.10.2018 № 432р «Про вжиття заходів на виконання розпорядження міського 

голови від 03.10.2018 № 324р «Про виконання Припису про усунення порушень 

вимог законодавства у сфері захисту персональних даних», від 17.10.2018 № 448р 

«Про затвердження Положення про порядок обробки та захисту персональних 

даних в департаменті освіти і науки Запорізької міської ради», від 24.10.2018 № 

453р «Про забезпечення реалізації Закону України «Про захист персональних 

даних», наказу ТВО Хортицького району від 26.10.2018 № 369р «Про заходи щодо 

захисту персональних даних» видано наказ від 07.11.2018 № 127р «Про заходи 

щодо захисту персональних даних, яким визначено відповідальну особу, яка 

організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці в 

ЗДО № 205; отримано письмові зобов’язання про нерозголошення персональних 

даних, які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або 

трудових обов’язків від працівників ЗДО № 205, які мають доступ до персональних 

даних, що обробляються в закладі освіти; заведено журнал реєстрації зобов’язань 

про нерозголошення персональних даних працівників закладу освіти, які мають 

доступ до персональних даних, що обробляються в закладі освіти; проведено 

роботу щодо ознайомлення суб’єктів персональних даних – працівників ЗДО 

№ 205, з їх правами у сфері захисту персональних даних під особистий підпис. 

Питання про захист персональних даних заслухано на нараді при завідувачі 

(протокол від 07.11.2018 № 2) та залишається на постійному контролі. 

Актуальними залишаються питання дотримання чинного законодавства в 

частині забезпечення фінансової дисципліни в ДНЗ. З означеного питання було 

здійснено ряд управлінських заходів та видано низку наказів: від 19.09.2018 № 109р 

та від 19.04.2019 № 66р «Про дотримання нормативних вимог щодо надходження 

позабюджетних коштів», від 02.01.2019 № 14р «Про призначення матеріально 

відповідальних осіб у ЗДО на 2019 рік», від 02.01.2019 № 15р «Про створення 

постійно діючої комісії щодо списання матеріальних цінностей впродовж 2019 

року», від 12.02.2019 № 37р «Про виконання Плану заходів щодо забезпечення 

виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», від 12.02.2019 № 38р 

«Про недопущення порушень прав дітей на безоплатне здобуття освіти в ЗДО» 

тощо. 

З метою обліку та контролю за необоротними активами, отриманими в якості 

дарунків, гуманітарної та благодійної допомоги наказом від 02.01.2019 № 13р 

створено постійно діючу комісію для оприбуткування в 2019 році необоротних 

активів,  отриманих в якості дарунків, гуманітарної та благодійної допомоги (така 

комісія працювала і в 2018 році). 



30 
 

Питання про дотримання нормативних вимог щодо надходження та 

використання позабюджетних коштів, недопущення порушень прав дітей на 

безоплатне здобуття освіти, забезпечення виконання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» неодноразово порушувались на виробничих нарадах за 

участі батьківської громадськості (протокол від 27.09.2018 № 1, від 16.10.2018 

№ 2), на загальних батьківських зборах від 11.10.2018 № 2, на нараді при завідувачі 

від 15.02.2019 № 4. 

Достатньо уваги з боку керівника закладу приділяється веденню ділової 

документації ДНЗ № 205. Наказом від 12.11.2018 № 1129р з метою встановлення 

єдиних вимог до документування управлінської інформації та організації роботи з 

документами в ДНЗ № 205, посилення персональної відповідальності працівників 

закладу за належну організацію роботи зі зверненнями громадян, службовою 

інформацією та діловими паперами затверджено номенклатуру справ ДНЗ № 205 та 

призначено відповідальних осіб за ведення документації в закладі. З метою 

впорядкування ведення ділової документації видано наказ від 02.01.2019 № 01р 

«Про зміну нумерації наказів», від 02.01.2019 № 02р «Про ведення та збереження 

ділової документації ЗДО в 2019 році». Наказом від 02.01.2019 № 03р створено 

експертну комісію з проведення експертизи цінності документів, що утворилися 

під час документування управлінських функцій, господарської діяльності. Щороку 

видаються накази про вилучення документів до архівного фонду, про зміну 

нумерації наказів; що півроку – про стан ведення ділової документації в ЗДО. 

На певному рівні знаходяться питання з адміністративно-господарської 

роботи, зокрема, щодо контролю за раціональним використанням води та 

електроенергії, збереженням теплоресурсів та заощадження державних коштів. В 

ДНЗ № 205 створена комісія з контролю за економією електроенергії та води, за 

збереженням тепло ресурсів (наказ від 02.01.2018 № 12р). Наказом від 28.05.2019 

№ 90р «Про підготовку до нового 2019/2020 навчального року» затверджено План 

заходів щодо підготовки будівлі і теплового господарства ДНЗ № 205 до роботи в 

осіньо-зимовий період та склад відповідних комісій. Вжито невідкладних заходів 

щодо якісної підготовки ЗДО до організованого початку нового 2019/2020 

навчального року та створення оптимальних умов для навчання і виховання дітей 

(наказ від 29.07.2019 № 100р «Про підготовку ЗДО до організованого початку 

2019/2020 навчального року». 

У звітний період своєчасно надавалась статистична звітність та інші 

відомості про діяльність ДНЗ № 205, що передбачені нормативними документами. 

Постійно діючий колегіальний орган в ЗДО № 205 – педагогічна рада. До 

складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичний працівники, інші 

спеціалісти. На засідання педагогічної ради запрошуються голови правлінь 

Асоціації батьків вихованців ЗДО, представники громадських організацій, 

педагогічні працівники закладів середньої освіти, батьки або особи, які їх 

замінюють тощо. За звітний період було проведено 4 засідання педагогічної ради 

на яких розглянуто питання щодо визначення й реалізації пріоритетних завдань і 

основних напрямків роботи ЗДО в 2017-2018 навчальному році та в оздоровчий 

період. 

Органом громадського самоврядування ДНЗ № 205 є загальні збори 

колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше 

одного разу на рік. Відповідно до Примірного положення про порядок звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів (наказ Міністерства освіти України від 23.03.2005 № 178) я, як завідувач, 
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щороку звітую про свою діяльність на загальних зборах трудового колективу та 

батьківської громадськості. В поточному році такий звіт заплановано на серпень. 

В минулому 2018 році на загальних зборах трудового колективу та 

батьківської громадськості (протокол № 2 від 27.08.2018) окрім звіту керівника, 

було розглянуто питання про раду ДНЗ, роботу комісії з громадського контролю за 

організацією харчування, внутрішній трудовий розпорядок.  

Впродовж звітного періоду відбулось 2 засідання ради ДНЗ (протоколи № 1 

від 04.10.2018, № 2 від 23.04.20149), на яких, в тому числі, розглянуто питання 

щодо основних завдань ЗДО на 2018-2019 н.р. та шляхи їх реалізації, форм 

взаємодії всії учасників освітнього процесу щодо зміцнення матеріально-технічної 

бази ЗДО та організації освітнього процесу в поточному навчальному році, 

технічного стану ЗДО та підготовку до осіньо-зимового періоду, про результати 

атестації педагогічних праців6ників в 2018-2019 навчальному році, забезпечення 

координації дій щодо підготовки ЗДО до оздоровчого періоду 2019 року, чіткого 

початку нового 2019-2020 навчального року. 

Також у звітний період відбулось 4 засідання виробничих нарад (протоколи 

№ 1 від 27.09.2018, № 2 від 16.10.2018, № 3 від 24.01.2019, № 4 від 10.05.2019), на  

яких окрім вищезазначених заслухано та розглянуто актуальні питання про стан 

готовності ЗДО до 2018-2019 навчального року, стан цивільного захисту в ЗДО в 

2018 році, підготовку ЗДО до роботи в оздоровчий період 2019 року тощо. 

Невід’ємною складовою щодо забезпечення різних форм співпраці з 

батьками або особами, що їх замінюють, є батьківські збори. Загалом за означений 

період відбулось 3 засідання батьківських зборів (протоколи № 1 від 04.09.20148, 

№ 2 від 11.10.2018, № 3 від 29.05.20149), на яких було розглянуто питання щодо 

пріоритетних напрямів взаємодії ДНЗ із сім’ями вихованців в 2018-2019 

навчальному році з усіх основних напрямків діяльності. 

Аналіз управлінської діяльності виявив резерв щодо подальшої роботи 

колективу ДНЗ № 205, а саме:  

удосконалення освітнього процесу згідно з вимогами державного стандарту 

освіти в Україні; 

розвиток у здобувачів освіти природних позитивних нахилів і здібностей, 

формування громадянської позиції; 

подальший розвиток та зміцнення навчально-методичної, матеріально-

технічної бази закладу дошкільної освіти; 

створення безпечних умов для створення освітнього процесу, дотримання 

правил з охорони праці, норм виробничої, пожежної та санітарної безпеки тощо; 

забезпечення систематичного ведення моніторингових досліджень з 

організації харчування, виконання норм по основних продуктах харчування, з 

питань дотримання установлених вартісних показників харчування дошкільників в 

ДНЗ, контроль за дотриманням постачальниками договорів щодо постачання 

продуктів харчування та продовольчої сировини до закладу дошкільної освіти; 

дотримання фінансової дисципліни; 

дотримання чинного законодавства, активне використання засобів 

управління, зміцнення трудової дисципліни тощо. 

 

Робота з батьками 

Співпраця з батьківською громадськістю та громадськими організаціями 

завжди стоять на порядку денному в системі роботи завідувача ДНЗ.  
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Організація різних форм роботи з сім’ями вихованців стала невід’ємною 

частиною освітнього процесу дошкільного закладу. Практика показує, що 

традиційна система роботи з сім’ями в ЗДО не дає змоги повною мірою 

актуалізувати педагогічний потенціал родини, збагатити виховні уміння батьків, 

підтримати їх впевненість у своїх педагогічних можливостях, не створює 

атмосферу спільності. Сучасний дошкільний освітній заклад, як перший ланцюжок 

у системі суспільного виховання дитини, потребує чіткої й налагодженої взаємодії 

з родинами, має розглядати їх рівноправними партнерами. 

Саме це впродовж начального року лягло в основу роботи педагогічного 

колективу над питанням щодо формування моральних якостей дошкільників через 

спільну проектну діяльність всіх учасників освітнього процесу. Ефективному 

виконанню завдання сприяв комплекс методичних заходів, а саме. 

На батьківських зборах було розглянуто питання «Перші уроки 

моральності», проведено консультацію «Особливості сімейного спілкування. Як 

допомогти дитині соціалізуватись». Спільно з батьками реалізовано короткотривалі 

творчі проекти «Жовто-багряні барви осені», «Новорічні фантазії», «Подарунки 

для любої матусі», «Українська писанка», «Стежиною безпеки», «Моє рідне місто». 

Проведено тематичне вивчення результативності використання проектних 

технологій в спільній роботі з батьками щодо формування моральних якостей 

дошкільників в групах №№ 1, 3, 7 (5 р.ж.), результати якого було розглянуто на 

педагогічній раді в листопаді 2018 року. 

Гострою залишається проблема залучення більшості батьків як учасників-

партнерів до освітнього процесу в ЗДО, що є значним резервом в роботі 

педагогічного колективу та пошуку сучасних ефективних форм партнерської 

взаємодії на майбутнє.  

Пріоритетною метою українського суспільства сьогодні є підтримка 

соціальної стабільності та забезпечення інноваційного розвитку. У цьому зв’язку 

значні зусилля держави у вихованні підростаючого покоління спрямовані на 

формування політики укріплення соціального інституту сім’ї так, як сім’я, батьки – 

перші вихователі дитини. Процес модернізації, що відбувається в освіті, вимагає 

активізації діяльності та управління навчальним закладом і організацію 

соціального партнерства між навчальним закладом і сім’єю. Успіху цієї роботи 

сприяють принципи соціального партнерства ЗДО та батьків. 

Отже, особливості соціального партнерства ЗДО з батьками полягає в тому, 

що його необхідно будувати на певних принципах, за певним напрямком і 

реалізується поетапно. Сумлінне проектування, а потім продумана реалізація 

послідовних дій цього партнерства дозволяє повністю використовувати потужний 

ресурс взаємодії ЗДО та сім’ї для поліпшення якості навчання і виховання дітей. 

З метою урізноманітнення форм охоплення дошкільною освітою дітей, які не 

відвідують заклади дошкільної освіти; залучення сімей з різними типами 

родинного середовища та виховними можливостями до активної співпраці у 

розвитку, вихованні та навчанні дошкільників закладом сплановано роботу щодо 

охоплення дітей дошкільною освітою, проведення з сім’ями просвітницької роботи 

на 2018-2019 та 2019-2020 навчальний рік. 

Роботі щодо подальшої інтеграції сучасних форм взаємодії педагогічного 

колективу ДНЗ з сім’ями вихованців приділяється особлива увага. В основу 

взаємодії ДНЗ і сім’ї було покладено співробітництво. Ініціаторами його 

встановлення виступав дошкільний навчальний заклад, оскільки педагоги 

професійно підготовлені до освітньої роботи і усвідомлюють, що співробітництво 
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потрібне в інтересах дитини. В цьому весь час необхідно було переконувати 

батьків.  

Невід’ємною складовою щодо забезпечення різних форм співпраці з 

батьками або особами, що їх замінюють, є батьківські збори. Загалом за означений 

період відбулось 3 засідання батьківських зборів (протоколи № 1 від 04.09.2018, 

№ 2 від 11.10.2018, № 3 від 29.05.2019), на яких було розглянуто питання щодо 

пріоритетних напрямів взаємодії ДНЗ із сім’ями вихованців в 2018-2019 

навчальному році з усіх основних напрямків діяльності. 

На загальних батьківських зборах від 04.09.2018 № 1 та від 11.10.2018 № 2 у 

зв’язку із втратою чинності наказу Міністерства освіти і науки України від 

02.06.2004 № 440 «Про затвердження примірного положення про батьківські 

комітети (ради)» у межах імплементації нового законодавства було розглянуто 

актуальні питання щодо батьківського самоврядування в ЗДО, як складової 

громадського управління закладом освіти. 

З метою створення умов для батьківського самоврядування в ЗДО № 205, 

приведення у відповідність із законодавством власних нормативних документів на 

підставі п. 1 наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2018  

№ 1649 «Про визначення такими, що втратили чинність деяких наказів», 

відповідно до протоколів загальних батьківських зборів ЗДО № 205 від 04.09.2018 

№ 1, від 11.10.2018 № 2, витягів з протоколів групових батьківських зборів наказом 

від 12.10.2018 № 119р «Про Асоціацію батьків вихованців ЗДО № 205 «Світлиця» 

затверджено Положення про Асоціацію батьків вихованців ЗДО № 205 «Світлиця» 

та легалізовано правління Асоціації батьків вихованців ЗДО № 205 «Світлиця». 

Завдяки творчому підходу до роботи з батьками і громадськістю, 

наполегливій праці педколективу щодо забезпечення стандартів дошкільної освіти, 

в районі значно виріс рейтинг нашого дошкільного закладу. 

В подальшому колектив закладу націлений на здійснення конкретних дієвих 

кроків щодо переформатування роботи колективу ЗДО у напряму побудови дієвого 

соціального партнерства з батьківською громадськістю з урахуванням сучасних 

потреб дошкільної освіти. 

 

 

 

 

 
 


