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1.1.  Про стан освітньо-виховної роботи закладу за 2016/2017 н.р. 

Слухали завідувачку ЖДНЗ№32 І.О. Хоруженко, яка розповіла , що в   

2016/2017 навчальному  році  діяльність  дошкільного навчального  закладу  

№ 32  була  спрямована  на  вдосконалення  змісту, форм  і  методів  навчання  

та  виховання   дітей, пошук нових нетрадиційних методів  та  інноваційних 

технологій. Педагоги  дошкільного  закладу  прагнули  створити  сприятливі  

умови  для  плідної  співпраці  з дітьми, над  забезпеченням  емоційного  

комфорту. Весь  освітньо - виховний  процес  в  дошкільному закладі 

намагались  зорієнтувати  на  дитину,  на  формування  її  індивідуальності,  

творчих  можливостей  та  здібностей,  духовних  потреб  та  інтересів. 

Педагогічний колектив вирішував безліч творчих та буденних проблем, що 

були спрямовані на усунення недоліків за попередній навчальний рік , 

удосконалення навчально-виховного процесу.  та спрямовував свою роботу 

на вирішення наступних  пріоритетних завдань: 

1. Підвищення якості дошкільної освіти через застосування сучасних 

інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій, впровадження 

в освітній процес найкращого педагогічного досвіду роботи, 

удосконалення механізму моніторингу освітнього процесу. 

2. Формування  національної  свідомості  дошкільнят прилученням їх  до 

духовної  культури  українського  народу засобами живопису. 

3. Вести подальшу роботу над розвитком зв’язного мовлення   дошкільників, 

використовуючи сучасні вимоги та підходи осучаснити роботу з 

літературними текстами. 

Згідно річного плану роботи  відбулися засідання педагогічних рад : 

-« Про завдання діяльності колективу та пріоритетні напрямки створення 

іміджу сучасного дошкільного закладу », 

-«Застосування інноваційних технологій для пізнавально-мовленнєвої  

діяльності  дошкільників, 

- «Формування життєвої компетентності, духовної культури у дітей засобами 

образотворчого мистецтв», 

- «Психологічна готовність старших дошкільників до витоків початкової 

школи» 

Педагогічні ради відбувались вчасно, проводились продуктивно із 90%  

присутністю педагогів. 

В 2016/2017 навчальному році розпочали роботу по вивченню і 

впровадженню в  практику  роботи з  дітьми 

таких інноваційних технологій: 

-логічних блоків  Золтана Дьєнеши; 

- кольорових паличок Дж.Кюізенера; 

- розвивальних ігор В.Воскобовича; 

- навчання читання за методикою Шелестової; 

- ейдетика для розвитку та навчання дошкільнят; 

- коректурні таблиці  Гавриш 



У навчально – виховний процес дошкільного навчального закладу вже 

декілька років впроваджуються такі інноваційні технології та інноваційні 

методики: 

- елементи ТРВЗ та елементів технології розвитку творчої особистості 

за методикою Г. Альтшуллера; 

- впровадження педагогічних технологій  М.Монтессорі; 

- сенсорний розвиток раннього віку за допомогою впровадження 

пальчикового  ігротренінгу; 

- використання спадщини В.О.Сухомлинського; 

- Розвиток творчої уяви на заняттях з малювання Л. Шульги; 

- Елементи ігрових прийомів П3- психолого-педагогічного         

проектування діяльності дітей та педагогів; 

- Використання прийомів та методів школи розвитку «В світі гри і 

фантазії» М. Тирасполя; 

- використання прийомів казкотерапії з метою розвитку творчих та 

мовленнєвих здібностей; 

- використання  аудіювання , як виду   мовленнєвої діяльності; 

Кожен вихователь впродовж року працював теоретично та практично 

над темою, яка випливала із загальносадової проблеми.  Своїми 

теоретичними та практичними досягненнями, педагоги мали можливість 

поділитися з колегами під час  педагогічних годин 

На протязі 2016/2017 н.р. в ДНЗ діяв інтерактивний семінар з формування 

логіко-математичної компетентності дошкільників «Математичні знахідки». 

Метою даного семінару стало підвищення рівня проінформованості 

учасників освітнього процесу  щодо формування логіко-математичної 

компетентності дошкільників,ознайомлення педагогів з алгоритмом 

діяльності педагога в межах запропонованих інноваційних технологій, 

ознайомити  педагогів із дидактично-ігровим матеріалом,надати методичні 

рекомендації щодо впровадження сучасних педагогічних технологій логіко-

математичного розвитку дошкільників в освітній процес. 

Вихователі опрацьовували методичну літературу, присвячену проблемі 

логіко-математичного розвитку дошкільнят; підготовили презентації і 

виступи; придбали й виготовили дидактичний матеріал й розвивальні ігри: 

«Логічні блоки Дьєнеша», «Палички Дж. Кюїзенера», «Розвивальні ігри В. 

Воскобовича», «Інтелектуальні ігри Нікітіних», пенал з елементами для 

конструювання за технологією «Логіки світу».  Було проведено колективні 

перегляди занять з використанням даних технологій. 

Вихователі раннього віку використовують елементи методики 

М.Монтессорі у розвитку  дітей раннього віку. Це сприяє ефективності 

навчально-виховного процесу та  індивідуальному розвитку кожної дитини. 

Діти набувають величезної внутрішньої мотивації до навчання, здатність 

концентруватися на роботі, самостійність, вони володіють хорошими 

навиками спілкування.. Метод формує також свідому слухняність, тренує 

волю, високе відчуття відповідальності, працьовитість і прагнення до 

самовдосконалення. 



В дошкільному закладі протягом навчального року діяв  семінар-

тренінг з мовленнєвого спілкування. «Художня література як засіб розвитку 

комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей». Метою  якого було створення 

умов для розвитку комунікативної культури педагогів, формування навичок 

ефективної взаємодії. Педагоги  розвивали комунікативні вміння за 

допомогою ігрових методів навчання,  формували свої професійні уміння 

щодо  роботи  з  літературними текстами, застосовували в  практичній 

педагогічній діяльності техніку виразного читання. 

Цікаво і результативно проходив практикум “ Національне виховання 

засобами живопису. "Про  що  говорять  картини ?» Педагоги  закріпили 

необхідний мінімуму мистецтвознавчих знань, методів і прийомів, які 

допомагають при підготовці до занять з дітьми по ознайомленню з  творами 

образотворчого мистецтва  та  розвитку художніх  здібностей дітей. 

Розширили та  закріпили знання  про  український живопис, удосконалили 

свої професійні вміння ефективно використовувати художні  полотна  в 

роботі з дітьми. 

Під час проведення зазначених форм роботи в практиці роботи 

використовувася інтерактивні форми роботи: ділова гра, мозкова атака, 

методичний фестиваль, методична панорама, проблемно-аналітичні бесіди, 

психолого-педагогічний консиліум, прес-конференція, методичний аукціон, 

педагогічне ател’є,банк ідей майстер-клас. 

Проводилися  різні за формою консультації: консультації-співбесіди у 

формі діалогу та полілогу. 

Згідно річного плану, в ДНЗ працювала творча група вихователів по 

темі «Удосконалення організації методичного забезпечення навчально – 

виховної роботи в ДНЗ шляхом впровадження інформаційн–комунікаційних 

технологій». Метою роботи творчої групи було підвищення якості освіти і 

виховання в ДНЗ через впровадження сучасних педагогічних технологій, у 

тому числі інформаційно-комунікаційних,створення в дошкільному закладі 

системи інтеграції, що дає можливості для повноцінного фізичного і 

психічного розвитку кожної особистості, розвитку індивідуальних 

можливостей вихованців. Члени творчої групи підготували презентацію до 

проблемного семінару: «Підвищення рівня професійної майстерності 

педагогів ДНЗ в застосуванні ІКТ в умовах інформатизації освіти». На 

протязі року члени творчої групи на чолі з керівником Іващук С.П. 

проводили для педагогів круглі столи, дискусії, консультації, тематичні 

виставки по даній темі, здійснювали підбірку теоретичних матеріалів та 

наочних посібників . Це дало можливість поповнити методичну базу ДНЗ 

необхідним дидактичним матеріалом 

Протягом року в закладі проведено ряд тематичних днів та тижнів,: 

тиждень знань безпеки життєдіяльності (травень), Шевченківський тиждень, 

тиждень правових знань. Крім традиційних тематичних тижнів проведено 

тематичні місячники:  «Зелений вогник»,«Охорони дитинства», «Творчість 



на кінчиках дитячих пальчиків»; художньо-тематичні виставки, конкурси, 

Дні відкритих дверей; працював родинний університет для батьків, 

соціально-педагогічний патронат. 

На базі нашого дошкільного закладу проходила педагогічна  практика  

вихователів – методистів,завідувачів які за сумісництвом  працюють   

вихователями( слухачів курсів підвищення  кваліфікації  ЖІППО). З 

слухачами курсів був проведений  тренінг «Мистецтво управління 

колективом сучасного дошкільного навчального закладу ». 

Також в ДНЗ проведено міське методичне об єднання для вихователів 

ДНЗ Богунського району з освітньої лінії «Дитина в природному довкіллі»  « 

Дитина в світі культури» по темі « Українські традиції як засіб розвитку у 

дітей дошкільного віку творчих здібностей на заняттях з декоративного 

малювання». 

Заслуговують уваги    відкриті перегляди: 

- Інтегроване заняття з розвитку мовлення та художньої літератури «Рідна 

мова! Як її не знати, як же не любити нам її» 

-Комплексне заняття  з безпеки життєдіяльності . формування навичок 

безпечної поведінки у побутових ситуаціях. 

- «Хата  моя, біла  хата». Цінність відкритого  перегляду  полягає  у  тому,  

що ознайомлення  з  видами  рукоділля  і  ремесел  пройшло по  всіх  вікових  

групах. 

 «Свято  колискової пісні» В  одному  заході прекрасне поєднання  всіх  

жанрів усної  народної творчості  і  сучасної дійсності. 

 «Розвиток образності  мовлення  дітей  старшого  дошкільного  віку в  

процесі  використання  репродукцій картин». Педагоги  познайомились 

з  методами  і  прийомами, які  використовуються  при  формуванні 

мовленнєвих  умінь  і  навичок. 

Для  того щоб використовувати  аксіому В.Сухомлинського щодо культу 

рідного слова в навчальному закладі. педагоги  старших груп підготовили  і  

провели  21 лютого до  Всесвітнього дня  рідної  мови  тематичний день  

свято " Лунай , прекрасна рідна  мово!". Щоб підсилити, активізувати 

українську мову дітей, збагатити їх компетентність в даному питанні 

вихователі використовували  нестандартні форми роботи. Це було  спільне  

свято батьків, дітей, педагогів де лунала  чиста, мелодійна та багата  

українська мова. 

Важливим  аспектом  в  оновленні освітнього  процесу  ДНЗ  є   

застосування  в роботі  з  дошкільниками  театрально-ігрової. діяльності.  

Тому  в  цьому навчальному  році  продовжували працювати  над  над 

проблемою  « Розвиток творчих здібностей  засобами  театрально- ігрової 

діяльності". До  Міжнародного  дня  театру  був  організований конкурс  з 

театралізованої  діяльності  «Вітаю  тебе  театре!»  Кожна  група  

приготувала  з дітьми музичну театралізовану  виставу. До дня вистави 

оформляли  стенди  з  фотографіями дітей, які  брали  участь  у підготовці до  

http://dyvokray.org.ua/schodennik-zavidujuchoi/230-mistectvo-upravlinnja-kolektivom-suchasnogo-doshkilnogo-navchalnogo-zakladu
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вистави. В  музичній  залі  вивішували фото  « акторів – дітей».  Напередодні  

вистав  діти  малювали афіші, яскраві  запрошення . 

Протягом року проводились такі екологічні  акції: 

«Допоможемо  птахам» 

«Зустрінемо  птахів» 

« Крапля  води» 

«Посади квіточку, прикрась свій дитячий садок». 

Незабутніми для наших батьків і дітей стали свята: «Осінній ярмарок», 

«Свято народної пісні», «Свято краси», «Хочу бути як тато», «Тато, мама, я – 

спортивна  сімя», «Різдвяні вечори», «Коріння роду твого», "Свято театру", 

адже в них приймали участь усі учасники навчально – виховного процесу: 

діти, педагоги, батьки.. 

З метою визначення рівня знань педагогів з конкретних питань 

освітньо-виховної роботи з дошкільниками, спонукали до проведення 

діагностування, анкетування педагогічних кадрів. Це дало можливість 

визначити рівень знань педагогів з конкретних питань освітньо-виховної 

роботи та надати методичну допомогу у вирішенні проблемних питань і 

збагатити знання педагогів з питань, які потребували підвищеної уваги. 

Весь колектив дитячого садка працює над поповненням предметно-

ігрових осередків, які б створили умови для формування всебічно розвиненої, 

творчої особистості дитини. Перед педагогами стоїть завдання – виробити в 

свідомості дітей стереотипи поведінки, а саме: навички користування 

предметами та речами, адекватної поведінки в різних ситуаціях. Предметно-

розвивальне середовище в кожній групі – це особиста територія малюка, це 

місце, обладнане з любов’ю, розумінням віку, душі та прагнень всіх дітей, що 

відвідують цю групу. Відчуття власної щасливої території допомагає 

вихованцям  рости самостійними, веселими, розумними, допитливими, бути 

повноправними господарями та дизайнерами свого дитячого простору. 

На виконання даного завдання проводяться різні форми роботи з 

педагогами та обслуговуючим персоналом:  конкурси-огляди, підсумки яких 

заслуховуються на педраді та нараді при завідуючій. 

- на кращий куточок природи 

- на кращий батьківський куточок 

- на кращий “куточок емоцій” 

- на кращий куточок з предметно-практичної діяльності 

- на кращий народознавчий осередок. 

Робота над методичними проблемами активізувала форми методичної 

підготовки кожного вихователя, підняла на більш високий рівень його 

теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним 

заходам з різними категоріями вихователів. Творчі здобутки кращих 

педагогів садочка стали надбанням колективу. Аналіз методичної роботи, 

проведеної протягом 2016/2017 н.р. показав, що у садочку створені належні 



умови для розкриття можливостей і здібностей педагогів, для освоєння ними 

передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій. 

В 2017 році були атестовані : 

«спеціаліст ІІ категорії» (присвоєння) 

- Перехожук Л.І.; 

- Цибульська О.А. 

«спеціаліст» (підтвердження) 

- Ремпель Л.С.; 

- Кошиль Л.О. 

 

Протягом 2017 року пройшли курси підвищення кваліфікації : 

Цибульська О.А., Перехожук Л.І., Кравчук І.В., Соколовська Л.Ф., 

Марчук Л.Г., Ремпель Л.С.. Кошиль Л.О. 

 

 

 

 
 

 

 

 

1.2 Зміцнення та поповнення матеріально-технічної бази закладу у 

поточному році. 

Слухали головного бухгалтера ДНЗ№32  А.Б Зарицьку, яка  доповіла  

присутнім, що  з  міського  бюджету  за  2016/2017 н.р., були  виділені  

кошти на:  

зовнішнє освітлення  -20830 грн.;  

гідрохімічну очистку системи опалення - 60000  грн;  

ремонт труб системи опалення -20000 грн;  

ремонт труб холодного водопостачання -5000 грн.;  

Всього 

педагогічних 

працівників 

23 чол.

Пройшли 

курси 

підвищення 

кваліфікації 

7 чол.

Курси підвишення кваліфікації



заміна електричних щитків - 17000 грн;  

очистка води – 52000  грн.  

Також  за рахунок бюджетних коштів було придбано:  

миючих засобів – 12071 грн.;  

канцелярськиських товарів – 8023грн. 15 коп.;  

меблів – 25420 грн.;  

кухонного приладдя – 3396грн.50 коп.;  

медикаментів – 2657грн.;  

комп’ютерної техніки – 15640грн.  

бойлер – 7700грн.;  

фарби – 2000грн.  

Закуплено  за  кошти  депутата  обласної  ради М. Заброцького:  

постільні комплекти – 10750 грн.  

подушки – 10500грн.;  

чайники – 4800грн.;  

каструлі – 22940грн.  

 

  Велика  увага  приділяється  організації  правильного  

харчування  дітей, раннього  та  дошкільного  віку, забезпеченню  

асортиментів  продуктів  відповідно  до  перспективного  меню, 

технології  та  якості  приготування  страв, організації  харчування  в  

групах.  

   

 

2. Організація літнього оздоровлення та відпочинку дітей 

дошкільного віку 

 Слухали  старшу  медичну  сестру   Горошко  К.І., яка  зазначила, що  літо 

– найприємніша  пора.  

Організація  літнього  оздоровлення  та  відпочинку  має  велике  значення  

для  відновлення  сил, поліпшення  стану  здоров’я  дітей.  

Влітку  батьки  прагнуть, аби  їхні  діти  добре  відпочили.  Окрім  поїздки  

на  море  чи  до  бабусі, малюків  можна  оздоровити  у  дошкільному  

закладі.  В  нашому  садочку  діти  літньої  пори  частіше  бувають  на  

свіжому  повітрі , на  майданчиках.  

  В  літній  період  в  дошкільному  закладі  організовано  режим  з  

максимальним  перебуванням  дітей  на  свіжому  повітрі  та  активним  

відпочинком.  

Особливу  увагу  приділяємо  організації  і  проведенню  літніх  

спортивних  свят та  розваг.  

У  всіх  групах  влітку  проводяться  загартовуючи  заходи:  

- повітряні  ванни;  

- сонячні  ванни;  

- загартування  водою;  

ЖДНЗ   у  літній  період  спрямовується  на  організацію  змістовного, 

різноманітного  буття  з  метою  оздоровлення  дітей, забезпечення  



їхнього  активного  відпочинку, закріплення, уточнення, розширення  

запасу  набутих  упродовж  навчального  року  знань  через  різні  види  

дитячої  діяльності.  

Вихователі  використовують  усі  можливості  природного  середовища. 

Літні  міні-заняття  влаштовують  у  куточках  відпочинку. Діти  

полюбляють  казко терапію, музикотерапію, психогімнастику, пальчикову  

гімнастику, масаж  на  свіжому  повітрі.  

 

  



 

ДОДАТОК 

Надана благодійна допомога батьками  ЖДНЗ №32  за три місяці 

(червень, липень, серпень) 2017 року 

Ясельна група №1  

- господарчі витрати – 470 грн  

- дидактичні матеріали – 458 грн  

Ясельна група №2  

- господар чі витрати – 500 грн  

- засоби гігієни – 80 грн  

Молодша група №2  

- господарчі витрати – 206 грн  

- дидактичні матеріали –1367 грн  

- засоби гігієни – 130 грн  

Середня  група №1  

- господарчі витрати – 2500 грн  

Середня  група №2  

- господарчі витрати – 18541грн  

Середня  група №3  

- господарчі витрати –1300 грн  

- дидактичні матеріали – 300 грн  

Старша  група №2  

- дидактичні матеріали – 830 грн  

- засоби гігієни – 1500грн  

Всього зібрано коштів за  три місяці 

(червень, липень, серпень) 2017 року: 28468  грн. 

З коштів придбано:  

- господарчі витрати – 25317 грн.  

- дидактичні матеріали – 2955 грн.  

- засоби гігієни – 210 грн.  

Також за кошти батьків придбано бойлер на суму 7600 грн. 
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