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Звіт  

завідувача ЖДНЗ № 37  

Яковенко Марії Петрівни 

перед колективом та громадськістю 

за 2017-2018 н.р. 

На виконання Національної доктрини розвитку освіти та наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005р. №55 “Про 

запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх, та 

професійно-технічних навчальних закладів», відповідно Положення про 

дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та 

громадськістю, проведено звітування завідувача ЖДНЗ № 37 Яковенко Марії 

Петрівни на загальних зборах колективу.  

Мета: 

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 

системи управління навчальним закладом, поєднання державного і 

громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських 

рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності 

завідувача. 

Завдання звітування: 

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління 

навчальним закладом. 

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником 

відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом. 

Загальні відомості про ДНЗ:  

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у 

нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, 

розумового і духовного розвитку. 

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань 

дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного 

здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та 

нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати 

освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. 

Житомирський дошкільний навчальний заклад №37 знаходиться в 

підпорядкуванні управління освіти Житомирської міської ради. Рік забудови 

– 1965. Розрахований заклад на 199 дітей. В 2017-2018 н. р. заклад 

відвідувало 338 дітей. 

Юридична адреса закладу: 10030 м. Житомир вул. Небесної Сотні, 33.  



 2 

Дошкільний заклад працює з 7.00 до 19.00 години з п’ятиденним 

робочим тижнем.  

У дошкільному закладі протягом навчального року функціонувало 11 

груп дітей:  

Груп раннього віку – 2  

Молодшого – 3  

Середнього – 3  

Старшого – 3   

З них:  9 груп з режимом перебування дітей – 10,5 годин та 2 групи - з 

12-годинним режимом роботи. 

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і 

закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня по 31 серпня 

(оздоровчий період), у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей. 

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного 

плану, який складається на навчальний рік і період оздоровлення. План 

роботи схвалюється педагогічною радою закладу.  

Організація освітньої діяльності здійснюється в україномовному 

режимі згідно нормативних документів та законодавчих актів України: 

Конституції України, Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про мови», «Про охорону дитинства»; Національної доктрини 

розвитку освіти, Конвенції «Про права дитини»; Базового компоненту 

дошкільної освіти в Україні (нова редакція), Програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля» та освітньої програми для дітей 

старшого дошкільного віку  «Впевнений старт».  

Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття дошкільної освіти, створення умов для їх 

психофізичного, розумового, естетичного розвитку. 

Розподіл навчального навантаження побудований з урахуванням 

максимально допустимого навантаження на дітей упродовж тижня. При 

цьому, освітній процес базується на поєднанні різних видів занять: 

фронтальних та групових при умові, що тривалість фронтальних занять не 

повинна перевищувати 15-35 хвилин (відповідно віку дітей), групових -15-30 

хвилин, що дає можливість додержуватися регламенту навчального часу в 

день на одну дитину. 

Садочок має власну емблему, гімн, прапор, сайт.   

1. Вжиті завідувачем заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-

річного віку 

Соціально-педагогічний патронат сімей здійснюється за місцем їхнього 

проживання. Для організації відповідної роботи розроблено конкретний план 

відповідно до мети і завдань соціально-педагогічного патронату; визначені 

конкретні виконавці та узгоджені їхні дії; забезпечено контроль за здійснен-

ням патронату.  За останніми перевіреними даними на дільниці закладу 

проживає 172 дитини  у віці від 0 до 5 років, які не відвідують ДНЗ. Робота з 



 3 

дітьми дошкільного віку передбачає їхній розвиток, виховання і навчання 

відповідно до вікових потреб і можливостей, особливостей світосприймання і 

виду провідної діяльності. Зміст роботи забезпечується цілеспрямованою 

підготовкою дитини до самостійного життя в соціумі. 

Питання соціально-педагогічного патронату заслуховуються на 

нарадах при завідувачу, обговорюються в індивідуальних бесідах з 

педагогами, плануються форми роботи та пропонуються рекомендації щодо 

їх проведення на засіданнях ініціативної групи, до складу якої входять 

завідувач  дошкільним закладом, вихователь-методист, практичний психолог, 

музкерівники, інструктор з фізкультури, медична сестра. Дієвою є 

організація роботи консультпункту, який  діє на базі дошкільного закладу. До 

участі в їх роботі залучаються не тільки вихователі, а й соціальні педагоги, 

практичні психологи, логопеди, музичні керівники, які надають необхідну 

консультативно-педагогічну допомогу батькам з питань виховання та 

розвитку дітей.  Педагоги, які здійснюють соціально-педагогічний патронат, 

не сторонні спостерігачі, а учасники спільної діяльності з дітьми і 

дорослими, їхні зусилля спрямовані на те, щоб спонукати сім’ю до дії, 

соціальної ініціативи, допомогти дитині у здобутті дошкільної освіти. В ст. 8 

Закону України  «Про дошкільну освіту» передбачено, що сім’я зобов’язана 

сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних 

закладах або забезпечувати дошкільну освіту  відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти. Батьки повинні бути поінформовані про 

можливі шляхи залучення дітей до здобуття дошкільної освіти. З цією метою 

в дошкільному закладі поширена практика роботи з організації різних форм 

роботи (батьківські збори, конференції, клуби, центри консультування, у 

тому числі електронні, школи для батьків, постійно діючі спеціальні лекторії; 

організація виставок навчально-методичних посібників для батьків, медіа-

освіта тощо), що дало змогу  активізувати роз’яснювальну роботу щодо 

переваг та необхідності здобуття дитиною дошкільної освіти за рік до 

навчання в першому класі. Для проведення такої роботи залучаються 

представники органів охорони здоров’я, психологічної служби, засобів 

масової інформації. 

Здебільшого проводилася робота з батьками через різноманітні форми 

спілкування: стендова інформація, групові та індивідуальні консультації, 

бесіди, психолого-педагогічні тренінги, Дні відкритих дверей, зустрічі з 

різними спеціалістами. Продовжилася робота консультпункту «Довідкова 

для батьків», яка в 2017-2018 н. р. вимагала активізації та підвищення 

ефективності в зв’язку з введенням обов’язковості дошкільної освіти перед 

шкільним навчанням. Забезпечена точність в складанні банку даних дітей 

дошкільного віку на дільниці дошкільного закладу, виявлено причини 

невідвідування дітьми дитячого садка та надана дієва допомога батькам щодо 

питань розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку. 

Організовано роботу психолого-педагогічної служби для занять з дітьми 

неохопленими дошкільною освітою. 
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Співпраця з Житомирською міською гімназією №3, проведення Тижня 

майбутнього першокласника, Дня відкритих дверей, екскурсій дошкільників 

в бібліотеку, спортзал; зустріч вихователів дошкільного закладу і педагогів 

гімназії, батьківські збори сприяли формуванню у старших дошкільників 

мотиваційної, емоційно-вольової, комунікативної підготовки майбутніх 

першокласників. Факторами оцiнювання стали змiст освiтнiх лiнiй Базового 

компонента дошкiльної освiти, що мiстять сумарний кiнцевий результат 

набутих компетенцiй випускником дошкiльного навчального закладу перед 

вступом його до школи: фiзичний розвиток i здоров’я дитини; соцiальний 

розвиток; природничо-екологiчний розвиток;  предметно-практична 

дiяльнiсть та художньо-естетичний розвиток; iгрова дiяльнiсть; сенсорно-

пiзнавальний розвиток; мовленєвий розвиток. 

 

2. Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації 

матеріально-технічної бази освітньої діяльності.  

 

2.1. Стан матеріально-технічного забезпечення групових та ігрових 

кімнат, фізкультурної зали, музичної зали та інших приміщень  закладу. 

 

Житомирський дошкільний навчальний заклад  № 37 загального типу 

має приміщення різного призначення, всі вони використовуються за 

напрямком діяльності. Приміщення розподілені за своїм функціями: 

навчальні, медичні, адміністративно-господарські. 

Навчальні  приміщення: 9 групових осередків - для дітей 

дошкільного віку та  2 – для дітей раннього віку.  До складу групових 

осередків входять: роздягальня, ігрова, спальня, умивальна та туалетна. В 

групових приміщеннях розміщені столи, стільці для дітей, шафи для 

зберігання іграшок, будівельних матеріалів, куточки книги, природи, кухонна  

стінка, мийка. Дитячі меблі міцні, стійкі, без гострих кутів, відповідають 

вимогам техніки безпеки. В роздягальні вздовж стін розміщені шафи для 

верхнього дитячого одягу  та лави.  Усі приміщення пов’язані між собою та 

мають аварійні виходи, виходи  на вулицю. Вони використовуються для 

проведення щоденної  освітньої діяльності  з дошкільниками відповідно 

чинних програм, розкладу занять та режиму роботи закладу, організованої та 

вільної ігрової діяльності дітей, для організації харчування дітей  та денного 

відпочинку, для співпраці з батьками або особами, які їх замінюють.  

          Адміністрація та колектив приділяють значну увагу естетичному 

оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного 

закладу. За бюджетні кошти  проведено поточний ремонт двох  коридорів 

центрального корпусу. Замінено плитку та улаштовано ламінат на підлозі, 

оздоблено стіни декоративною штукатуркою, замінено ГРЩ та два електро 

щитки, замінено двоє  дверей коридору. Проведено поточний ремонт 

сходової клітини, де сходи облаштовано плиткою, проведена заміна перил та 

оформлено стіни декоративною штукатуркою.  
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За сприянням  батьків проведено поточний ремонт санвузлів 4-х 

групових (групи «Калинка», «Казка», «Дзвіночок», «Веселка») з 

улаштуванням керамічної плитки на підлозі та стінах. В групі «Барвінок» 

проведено поточний ремонт роздягальні з заміною плитки на підлозі  та 

дверей в групову, замінено  та встановлено двері металеві вхідні  і перила 

зовнішні. 

Дошкільний заклад в цілому забезпечений сучасними меблями, 

посудом, має ігрові та спортивний майданчики.  В 4-х групових закуплено та 

облаштовано кухонні стінки (групи «Капітошка», «Калинка», «Полуничка», 

«Колобок»), придбано шафи різні – 2, вішалки  для рушників – 7, тумби різні 

– 3.  Опалювальна, водопровідна, каналізаційна  системи знаходяться в 

робочому стані. Придбано два контейнери для сміття – 10000 грн. (бюджет).  

Приміщення в ДНЗ відповідають санітарним нормам та використовуються за 

призначенням. Проведено часткове доукомплектування  м’яким інвентарем, а 

саме замінено 49,5 м тюлі, ролети віконні – 27 шт.,  замінили 21 шт.  

рушників махрових, покривало - 30 шт, килими – 4 шт.  За кошти бюджету 

придбано 267 комплекти постільної білизни на суму 45025,74 грн. Постійно 

проводиться   часткова замінена посуду.  

За рахунок бюджетних коштів дошкільний заклад був забезпечений 

миючими засобами на суму 13965 грн. 08 коп. (мило рідке, чистячи засоби, 

миюче для посуду, мильний засіб для вікон, миючий засіб для підлоги, 

миючий засіб для сантехніки).  

Всі групи забезпечені та постійно оновлюються естетичним та 

педагогічно спрямованим ігровим та навчально-дидактичним матеріалом. В 

усіх групових кімнатах створено необхідне розвивальне навчально-ігрове 

середовище. Батьками подаровано в групи іграшок  та дидактичного 

матеріалу на суму 7581 грн.  

Музична зала. Приміщення використовується для проведення 

щоденних занять, свят та розваг, дозвілля з музичного виховання відповідно 

з розкладом занять та планом роботи закладу. 

Музична зала забезпечена музичними інструментами, необхідними 

меблями, дидактичними посібниками та музично-дидактичними іграми у 

відповідності до «Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для закладів дошкільної освіти». Оновлюється та поповнилась 

база концертними костюмами, а також музичним інвентарем.  

В музичній залі наявні фортепіано, мультимедійна система, ноутбук та 

принтер, музичний центр – 1, магнітола -1, фонотека с записами класичної та 

сучасної музики та набори музичних інструментів для оркестру. В поточному 

році музична зала доповнилась акустичною системою з двома радіо 

мікрофонами, новими наборами музичних інструментів,  вартістю  8671 грн. 

Фізкультурна зала. Приміщення використовується для проведення 

щоденних занять з фізичного виховання, свят, розваг,  Днів здоров’я, 

ранкової гімнастики тощо відповідно із розкладом занять та планом роботи 

закладу. В залі наявні спорткомплекс – 1, лави гімнастичні – 3, спортивні 

мати – 2, шведська стінка – 1,  магнітофоном, фортепіано. В наявності є  
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фонотека  з записами різних видів ранкової зарядки, рухливих ігор, сучасної 

та класичної музики, які використовуються під час занять. В цьому 

навчальному році заклад  продовжує використовувати у фізкультурно-

оздоровчій роботі інноваційні форми роботи: аеробіка, степ-аеробіка 

фітболгімнастика. 

Кабінет практичного психолога. Використовується для проведення 

розвиваючих занять, занять з психопрофілактики, психокорекції, 

психодіагностики з вихованцями закладу та  їх батьками, зі співробітниками. 

Кабінет оснащений  комп’ютером та принтером, музичним центром, 

телевізором, пісочницею для пісочної терапії. 

Методичний кабінет. Містить пов’язані між собою робочий кабінет та 

хол фондів  бібліотеки методичної служби, приватну зону. Приміщення 

методичного кабінету використовується для проведення відповідної роботи з 

педагогами закладу. Оснащений ноутбуком, телевізором, принтером, DVD, 

магнітофоном, інтерактивною дошкою. В наявності є набір  CD-дисків з 

записами занять, свят, художньої літератури, класичної та сучасної музики. 

Для створення оптимальних умов перебування дітей в дошкільному 

закладі матерільно-технічна база постійно удосконалюється і модернізується. 

Приміщення  та територія дошкільного закладу в основному відповідає 

вимогам Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів. 

Залишається проблемою забезпечення гарячою проточною водою групових, 

медичних приміщень, пральні, туалетних кімнат. Дошкільний навчальний 

заклад має централізоване теплопостачання.  

Адміністрація та колектив приділяють значну увагу естетичному 

оформленню групових приміщень, залів, кабінетів, коридорів дошкільного 

закладу.  

Проте протягом багатьох років залишається важливим вирішення 

питання про добудову та улаштування ігрових павільйонів для 11 груп.  

 

2.2. Забезпеченість комп’ютерами та іншими технічними засобами 

навчання, ефективність їх використання у педагогічному процесі, а 

також в управлінсько-методичній роботі. 

Комп’ютеризація дошкільного закладу є задовільною. Кількість 

повністю укомплектованих комп’ютерів в ЖДНЗ №37 - 7,  ноутбуки – 2 шт., 

мультимедійна система – 1шт. Дана комп’ютерна техніка не на 100%  

відповідає сучасним вимогам. Заклад підключений до мережі  INTERNET і 

має  7 точок підключення.  

Для покращення інформаційного забезпечення закладу придбано 

кольоровий принтер Epson  та проведено підключення до мережі INTERNET 

кабінету завідувача господарством та групи «Ромашка» улаштовано 

мультимедійний проектор з екраном. Позитивним є створення ВЕБ сайту 

закладу.    
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 Впровадження ІКТ сприятиме: 

– підвищенню рівня інформаційної компетентності педагогічних 

працівників закладу; 

– удосконаленню системи управлінської діяльності; 

– забезпеченню високого рівня активності батьків щодо розвитку 

інформатизації дошкільного навчального закладу; 

– підвищенню показників інтелектуального розвитку дітей. 

2.3. Залучення додаткових джерел фінансування. 

  

Надання батьківської благодійної допомоги здійснюється  на 

добровільних засадах, обговорюється на батьківських зборах. Батьківські 

комітети груп та БК дошкільного закладу контролюють надходження та 

використання коштів відповідно до чинного законодавства. Обов’язково 

оформлюється відповідна документація та відображається у бухгалтерському 

обліку відповідними актами. Систематично головами батьківських комітетів 

проводиться звітування про використання благодійних та спонсорських 

коштів перед батьками на загальних та групових батьківських зборах. 

 Протягом 2017-2018 навчального року  залучено такі кошти та 

придбані товари: 

1. З міського бюджету: 

– придбання обладнання, матеріалів та інвентарю:  123536,51 грн.; 

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів: 3594 грн.; 

– оплата послуг: 300095,84 грн., в т.ч.поточні та аварійні ремонти 

приміщень: 210920 грн. 

2. Додаткові кошти з розвитку бюджету міста   в кінці 2017 

року: закуплено – 1 холодильну камеру – 12999 грн; 

- 1  швейну машинку – 7713 грн. на загальну суму - 20712 грн. 

3. Благодійна  батьківська  допомога  та благодійна послуга 

від батьків становить: 183149 грн. 

 

3. Вжиті заходи щодо забезпечення ЖДНЗ № 37 кваліфікованими 

педагогічними кадрами та доцільність їх розтановки.  

Кадрове забезпечення навчального закладу: 

 

В дошкільному закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного 

рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Розстановка педагогічних 

кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи. 

В закладі працювало 65 особи, з них педагогічних працівників – 30 (в 

т.ч. вихователів – 23), вихователь-методист – 1, практичний психолог – 1, 

музичних керівників – 3,  інструктор з фізкультури – 1. 

    Аналізуючи кадровий склад педагогічного колективу, варто 

відмітити,що педагоги  мають: 

❖ вищу фахову освіту – 8 педагоги (27%); 
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❖ вищу педагогічну  - 28 педагогів (80%); 

❖ неповну вищу – 2 педагоги (7%). 

Враховуючи педагогічний стаж педагогів,отримали наступні показники:  

▪ до 5 років – 4 педагоги; 

▪ від 5 до 10 років – 3 педагогів;  

▪ від 10 до 15 років –  5 педагогів;  

▪ від 15 до 20 років – 8 педагоги;  

▪ від 20 до 25 років – 1 педагоги;  

▪ від 25 до 30 років – 4 педагогів;  

▪ більше 30 років – 5 педагоги. 

За результатами атестації педагогів маємо наступні дані:  

• вища категорія – 10 педагогів; 

• І категорія – 9 педагогів;  

• ІІ категорія – 3 педагоги; 

• Спеціаліст – 6 педагогів.  

З них звання «Вихователь-методист» - 3 педагоги,  

          звання «Старший вихователь – 1 » .  

Адміністрація дошкільного закладу здійснює планування на п’ять років 

курсової перепідготовки педагогів. Особлива увага приділяється визначенню 

тем докурсового та післякурсового завдання. Практикуються звіти 

вихователів про проходження курсової перепідготовки на педгодинах.  

Курси підвищення кваліфікації при обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти пройшли 7 педагогів (Шмалюк О.М., 

Яковенко М.П., Бачинська А.А., Кусяк Н.В., Лобунець А.О., Давидова А.О.). 

Відношення цих педагогів до підвищення своєї кваліфікації показали 

актуальність проблем, вивчених педагогами, вміння творчо використовувати 

і втілювати в життя передові ідеї та досвід роботи. 

Атестація педагогічних працівників ЖДНЗ № 37 у 2017-2018 навчальному 

році  пройшла  згідно спланованої роботи у відповідності до вимог Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого 

Наказом Міністерства освіти та науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 та 

змін  до Типового положення про атестацію педагогічних працівників від 

08.08.13р. 

В закладі  атестувалося  6 педагогів: 

Фаріон Валентина Анатоліївна, вихователь – на відповідність займаній 

посаді, відповідність раніше присвоєній  кваліфікаційної категорії 

«спеціаліст вищої категорії»  та присвоєння звання «вихователь-методист»; 

Куриленко Інна Анатоліївна, вихователь – на відповідність займаній посаді 

та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

Бичинська Олена Василівна, вихователь -  на відповідність займаній посаді та 

присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»; 

Анютіна Світлана Ледвардівна, вихователь – на відповідність займаній 

посаді та підтвердження  одинадцятого тарифного розряду; 
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Саєць Вікторія Вікторівна, музичний керівник – на відповідність займаній 

посаді та присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої 

категорії»;   

Охріменко Олеся Вікторівна, музичний керівник – на відповідність займаній 

посаді та присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої 

категорії»;   

 Охріменко Олеся Вікторівна, інструктор з фізкультури – на відповідність 

займаній посаді та присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої 

категорії».                                                  

Кожен з атестуючих педагогів працював відповідно індивідуального 

плану роботи на атестаційний період; над індивідуальною проблемною 

темою та творчим проектом; брав участь у роботі методичних об'єднань  та 

творчих груп НМЦ управління освіти; був учасником колективних 

переглядів; брав активну участь в педагогічних радах, семінарах, виставках, 

методичних об’єднаннях міста. Педагоги, які атестувалися, вчасно і 

результативно пройшли курсову перепідготовку. 

Був виявлений досвід вихователя Куриленко І.А. «Живопис як засіб 

формування духовно-моральних цінностей у дітей дошкільного віку» 

вивчення якого буде передбачене в річному плані освітньої діяльності на 

2018-2019 навчальний рік.   

 

4. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я вихованців 

та педагогічних працівників.  

 

Важлива якісна характеристика системи дошкільної освіти – стан 

здоров'я вихованців дошкільного закладу. Старші медичні сестри  нашого   

закладу контролюють санітарно-епідемічний режим дошкільного закладу, 

слідкують за виконанням режиму дня, проведенням оздоровчих та 

фізкультурних заходів.  

         Постійно старшою медичною сестрою проводиться  аналіз стану 

захворюваності  та здоров’я дітей. Педагогами враховувалися ці показники 

під час проведення занять з фізкультури, організації рухового режиму 

продовж дня, загартовуючих заходів, рухливих ігор тощо. У кожній віковій 

групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та 

антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, 

згідно з яким проводилось маркування меблів, здійснювався індивідуальний 

підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Особлива увага приділялась дітям раннього віку в період адаптації 

(індивідуальна робота вихователів і практичного психолога з дітьми з 

важкою адаптацією, впровадження гнучкого режиму, консультативна робота 

з батьками) по забезпеченню їхньої оптимальної життєдіяльності під час 

перебування в дитячому садку - чергування освітньо-ігрової діяльності та 

фізкультурного дозвілля, широке застосування сенсорних технологій, 

пальчикової гімнастики тощо. Результатом цієї роботи є динаміка зниження 

вірусних та гострих простудних захворювань в групах раннього віку. 
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У дні карантинів та в періоди підвищеної захворюваності в режимі дня 

збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі, 

змінювалася змістовна сторона занять з підвищеним фізичним та 

інтелектуальним навантаженням.  

Певна увага приділяється обов’язковим медичним оглядам та 

щепленням дітей згідно термінів проведення. За результатами оглядів  дітей 

вчасно складаються акти, виділяються диспансерні групи дітей, 

заповнюються листки здоров’я, виділяються групи здоров’я та групи занять 

по фізкультурі, відслідковується подальше лікування хворих      дітей.  

На диспансерному обліку знаходяться: 

– 2018 – 72 дитини 

Згідно плану- графіку  проводиться обстеження дітей, за згодою батьків 

робляться щеплення.   

Система профілактично-оздоровчих заходів дозволила знизити 

захворюваність дітей. Дані медпрацівників свідчать про те, що показники 

фізичного розвитку вихованців закладу відповідають основним середнім 

даним фізичного розвитку дітей дошкільного віку.  

Загартовуючим  та профілактичним заходам відводиться важлива роль 

в системі оздоровчих заходів в дошкільному закладі. Методика їх проведення 

систематизована в певній схемі відповідно вікової групи. Важливим є 

звернення до здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних технологій. 

Пріоритетним має бути завдання розвитку у дітей усвідомлення цінності 

здоров’я і здорового способу життя, що сприяють становленню активної 

особистості. Саме тому одним з актуальних завдань у практиці роботи 

дошкільного закладу є забезпечення кваліфікованої допомоги у наданні дітям 

знань про основи здоров’я, вироблення навичок збереження, зміцнення, 

відновлення фізичного, психічного і соціального здоров’я дітей.  

Педагогами закладу зміцненню здоров’я вихованців приділяється 

велика увага: проводяться сучасні заняття з фізичної культури; один раз на 

місяць проводяться спортивні свята та змагання , Дні здоров’я. Традицією 

стали спортивні свята за участю батьків. В закладі існує система проведення 

за гартувальних  процедур. 

Традиційно з 1 червня по 31 серпня заклад переведено на літньо – 

оздоровчий режим роботи, оплата за харчування дітей збільшено на 10%. 

В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим 

комітетом є перелік посад працівників ЖДНЗ №37 з ненормованим робочим 

днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів.  

Встановлюється оптимальний режим роботи для жінок, що мають 2-х і 

більше дітей віком до 15 років та для тих, хто поєднує роботу з навчанням. 

В Правилах внутрішнього трудового розпорядку є окремий розділ 

«Заохочення за успіхи у роботі», в якому визначені умови заохочення 

педагогічних працівників за сумлінне виконання посадових обов’язків та 

бездоганну працю (грошові премії та моральне заохочення). 

В закладі ведеться робота щодо безпеки життєдіяльності працівників. 
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В наявності Інструкція з безпеки діяльності працівників ДНЗ під час 

навчально-виховного процесу ( всі працівники ознайомлені з нею під 

особистий підпис). 

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони 

праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному 

контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах та 

батьківських зборах та конференціях. 

 

4.1. Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, 

санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.  

Згідно ст. 23 Закону України «Про освіту» дошкільний заклад 

забезпечує право дитини на охорону здоров’я, здоровий спосіб життя через 

створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота 

ведеться в таких напрямках: 

• Створення безпечних умов для перебування дітей. 

• Організація догляду за дітьми. 

• Робота з колективом по ОП та БЖД. 

• Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД. 

• Робота з батьками. 

Кожен робітник ДНЗ проявляє турботу по створенню безпечних умов 

для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. 

Про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників під час 

перебування в дошкільному закладі протягом навчального року. Вчасно 

відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого 

обладнання. 

Організація догляду за дітьми відбувається під постійним контролем 

адміністрації та медичного персоналу. Систематично видаються необхідні 

накази, проходять інструктажі, анкетування, тестування педагогів на знання 

правил ТБ,  ОП, БЖД. Ці питання заслуховується на нарадах при завідувачі, 

педрадах, батьківських зборах, тощо. 

Для проведення якісної роботи з дітьми по БЖД методичний кабінет 

забезпечений наочним матеріалом: «Основи здоров’я», «Виконуй правила 

пожежної безпеки», «На вулицях міста» , «Я в біду не попаду». В групах 

створені куточки по БЖД, підібрані дидактичні та сюжетно-рольові ігри для 

актуалізації знань дітей. 2 рази на рік діти проходять тестування з цього 

питання. В ДНЗ розміщено куточок практичних дій для закріплення правил 

поведінки в надзвичайних ситуаціях. В травні 2018 р. у ЖДНЗ №37 

проведено «Тиждень безпеки дитини», у вересні 2017 року місячник 

«Зелений вогник», в жовтні 2017 року – місячник протипожежної безпеки, в 

листопаді 2017 року – місячник знань дітьми правил безпеки 

життєдіяльності. 

Дошкільний навчальний заклад забезпечений пожежним інвентарем, 

наочністю з техніки безпеки. В закладі створені належні та безпечні умови 
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праці та навчання  в усіх вікових групах, залах та кабінетах, як для дітей, так 

і для працівників. 

Надзвичайно важливою є робота педагогів закладу з охорони 

дитинства. В грудні 2017  року в дошкільному закладі був проведений 

місячник з охорони дитинства. В ході місячника було подовжено роботу по 

формуванню психолого-педагогічної культури учасників навчально-

виховного процесу з питань захисту прав та інтересів дітей, збереження їх 

психічного та фізичного здоров’я. Під час спілкування з дітьми та батьками 

використовувалися форми і методи роботи, які базуються на довірі, 

особистісно-орієнтованому підході, повазі до людини, уважному ставленні 

до проблем та потреб сімей. Звернуто увагу на індивідуальні форми 

спілкування. В ході місячника в групах старшого дошкільного віку 

проведено тематичний тиждень  «Знай права свої, дитино», організовано 

благодійну акцію «Подаруй іграшку дитині» для надання допомоги найбільш 

незахищеним категоріям дітей, представлено виставку творчих робіт дітей на 

тему «Веселка наших прав». В атмосфері батьківського тепла, турботи та 

поважливого ставлення до дитини відбулося родинне свято «Батьки і діти, 

діти і батьки, одвічне коло, що об’єднує віки». В ході місячника активізовано 

профілактичну роботу з батьками щодо захисту прав їх дітей. Проведені 

заходи сприяли усвідомленню батьками того, що сімейне виховання повинно 

забезпечувати дії батьків, спрямовані на влаштування побуту, організацію 

навчальної діяльності, позитивного впливу соціального оточення, 

забезпечення дитині гармонійного всебічного розвитку. В закладі 

систематично ведеться облік дітей за категоріями.  

  

  

4.2. Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, 

дітям позбавлених батьківського піклування, дітям з малозабезпечених 

сімей, дітям з багатодітних сімей, дітям-чорнобильцям 

 Для виявлення дітей пільгового контингенту у вересні 2017 р було 

проведено соціальне опитування сімей. Складений соціальний паспорт 

ЖДНЗ № 37. Вихователем-методистом та практичним психологом  

розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, 

неповних, сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та 

членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування 

пільгами, проведене  матеріально-побутове  обстеження  сімей дітей 

пільгового контингенту. Сім’ям надавались консультації практичного 

психолога, вихователя-методиста, завідувача.  

Соціальний паспорт ЖДНЗ №37 станом на 01.06.2018 року 

 Категорія К-ть сімей  К-ть дітей  Пільги 

оплати за 

харчування 

1 Діти-напівсироти 1 1 - 
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2 Діти із багатодітних сімей 20 27 30% 

3 Діти, які виховуються одинокими 

матерями 

6 6 - 

4 Діти із сімей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах 

- - - 

5 Діти з особливими потребами 3 3 звільнена 

6 Діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, над якими 

встановлено опіку 

1 1 звільнена 

7 Діти із малозабезпечених сімей 5 7 звільнена 

8 Діти, які переселені із зони АТО    

9 Діти учасників АТО 3 4 звільнена 

 

  

5. Організація харчування вихованців у навчальному закладі: 

 

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі  

здійснювалась відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 

22.11.2005. № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005 №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я 

України від 17.04.2006 №298/227 та інших нормативних документів з цього 

питання.  

Продукти харчування та продовольчої сировини постачаються від 

організацій за підсумками проведених допорогових закупівель та за 

результатами проведенного моніторингу. 

              Комірником  Кухарець  Валентиною  Петрівною   на   бази  

постачальників  своєчасно подаються щомісячні замовлення продуктів 

харчування та один раз на  тиждень уточнені заявки.   

Аналіз виконання заявок показав, що  всі продукти були завезені у 

повному обсязі ( молоко,  масло вершкове,  риба,  яйце, сир кисломолочний, 

сир твердий, сметана, фрукти). Асортимент продуктів  відповідав розподілу 

продуктового набору за основними групами та видами продуктів. 

Комісією з бракеражу продуктів харчування та продовольчої 

сировини приймалися якісні продукти, які надходили в дошкільний заклад. 

Випадків завозу продуктів без супровідних документів, що підтверджують їх 

походження, безпечність і якість, недоброякісності продуктів та виявлення 

нестачі або залишку протягом кварталу не зафіксовано. На підставі 
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затвердженого примірного двотижневого меню,  щодня медичною сестрою 

спільно з шеф - кухарем та комірником ДНЗ складались своєчасно меню-

розклади на наступний день. При цьому працівники користувались 

картотекою страв, затвердженою керівником ДНЗ.  

Проби готових страв знімались  щоденно та  вчасно (за 30 хвилин до 

видачі їжі на групи). Результати зняття проб готових страв своєчасно 

вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання 

кухарями  технології приготування страв протягом І кварталу 2018 року  не 

зафіксовано.  

Кухарями, які працюють на харчоблоці,  своєчасно відбирались добові 

проби у присутності  старшої медичної сестри в об'ємі порцій для дітей та 

зберігались на харчоблоці  в холодильнику протягом доби.  

У дошкільному  закладі видача готових страв на групи 

здійснювалась лише після  надання дозволу старшої медичної сестри та 

відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів 

отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі.  

 Харчоблок в повному обсязі забезпечений необхідним технологічним 

та холодильним обладнанням, своєчасно здійснюється ревізія та огляд 

обладнання та при потребі проводиться поточний ремонт за бюджетні кошти. А 

саме: провено поточний ремонт електроплити та морозильної камери. 

Харчоблок забезпечений гарячою проточною водою.  

На харчоблоці працюють шеф-кухар, 2 кухаря, 2 підсобних робітники, 

що мають відповідну освіту. 

Педагоги закладу протягом навчального року активно працювали 

над підвищенням культури харчування вихованців. Значну увагу цьому 

питанню приділяють вихователі   Беккер О.П., Горбенко Л.І, Кобилинська І. В., 

Бачинська А.А.,  Бондарчук Н.В., Фаріон В.А. Анютіна С.Л., Шмалюк О.М., 

Герасимчук С.О., Вольська О.М., Данилюк О.В.,  Яковенко Н.М та інші. 

Педагоги приділяють увагу питанням етики, культури прийому їжі,  

організації чергування дітей, проводять бесіди тощо. 

Медичні сестри закладу здійснюють систематичний контроль за 

організацією та якістю харчування дітей в закладі. Сплановані і проводяться 

заняття з обслуговуючим персоналом. Питання організації харчування дітей 

розглядалося на загальних зборах колективу і батьківської громадськості. Дані 

питання систематично розглядаються на нарадах при завідувачу. 

Відповідно до розподілу обов'язків документацію з організаціі 

харчування ведуть старші медичні сестри, комірник. Уся документація з 

організації харчування відповідає вимогам Інструкції, порушень щодо їі 

оформлення протягом  немає. 

 В закладі продовжила свою роботу комісія по контролю за 

організацією харчування. Комісією відмічено, що в закладі  велика увага 

приділяється організації раціонального харчування дітей, забезпеченню 

асортименту продуктів відповідно до примірного меню, витримується 

технологія приготування страв. Виконуються правила приймання продуктів 

харчування та продовольчої сировини гарантованої якості, на всю продукцію 
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є сертифікати якості. Щоденно здійснюється бракераж сирої продукції та 

готових страв. В зв`язку з перебоями в поставках деяких продуктів, 

використовуються продукти-замінники, згідно таблиці заміни продуктів за 

енергоцінністю. 

  Комісією зроблений висновок, що  в ДНЗ організоване 

раціональне, збалансоване, безпечне харчування відповідно до віку і стану 

здоров`я дітей. Їжа завжди свіжоприготовлена, доброякісна, має привабливий 

вигляд і гарні смакові якості. Це допомагає дітям менше втомлюватися і 

забезпечує до кінця дня хороший настрій, бадьорість і працездатність. 

Своєчасно направлялися  претензійні  листи, щодо порушень якості та 

термінів завозу продуктів харчування.  Приписи будь-яких служб відсутні. 

Протягом   2017-2018 навчального року порушень у дотриманні -

санітарно-гігієнічних вимог під час організаціі харчування дітей  не 

зафіксовано.  

Всі  напрямки  роботи  закладу  по  забезпеченню  якісного  та  

повноцінного харчування дітей вимагають системного та активного 

продовження і розвитку. 

 

 

6. Організація методичної роботи в ЖДНЗ № 37 

 

Заклад працює за Базовим компонентом, Програмою розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля», старша група №2 «Ромашка» за 

освітньою програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 

старт»,  використовуються традиційні методики та інноваційні технології: 

В.Сухомлинського, С. Русової, Л.Фесюкової, О.Л. Кононко, Н.В. Гавриш,  

елементи технології саморозвитку М.Монтессорі, пошуково – дослідницька 

діяльність, методика раннього інтелектуального розвитку дитини за 

Г.Доманом, ТРВЗ,  психолого – педагогічне проектування за Піроженко, 

елементи арт – технік тощо. Це дає можливість забезпечити особистісно-

орієнтований підхід до організації життєдіяльності дітей, їх ранню 

розвинутість, креативність, самостійність, незалежність, самодостатність. 

Керуючись напрямками національної програми «Освіта»,  Законом 

України  «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, 

програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», 

педагогічний колектив Житомирського дошкільного навчального закладу 

№57 в 2017-2018 навчальному році спрямовував свої зусилля на вирішення 

наступних завдань: 

1. Продовжити роботу по вихованню всебічно розвиненої, 

життєво компетентної, духовно багатої, патріотично 

налаштованої особистості дитини. 

2. Удосконалити роботу щодо формування комунікативної 

компетенції дитини через використання різноманітних  

сучасних та інтерактивних технологій.  
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3. Створювати  сприятливі умови для ефективного розвитку 

дошкільників шляхом рівноправного спілкування з дитиною, 

віру в її можливості, взаємоповагу, співпрацю та партнерські 

стосунки.  

Методична робота протягом навчального року була спрямована на 

розвиток творчих здібностей педагогів, підвищення рівня їх професійної  

майстерності, формування умінь ефективного використання інновацій 

освітньому  процесі. Завданнями методичної служби ЖДНЗ № 37 в 2017-

2018 н.р. були: 

1. Продовжувати роботу з підвищення інформаційної культури педагогів 

та удосконалення педагогічної компетентності у сфері інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) 

2. Поглибити роботу щодо підвищення іміджу педагога дошкільного 

закладу шляхом формування психолого-педагогічної та загальної 

культури педагогів, підвищення у них мотивації до самовдосконалення, 

а також профілактики емоційного вигорання.  

3. Сприяти підвищування  рівня знань педагогів щодо організації ігрової 

діяльності дітей дошкільного віку. 

Відповідно до річного плану роботи у закладі проводились тематичні 

засідання педагогічних рад у формі «круглих столів», диспутів, методичних 

мостів та педагогічних діалогів: 

1. Шляхи оптимізації освітньо-виховного процесу, спрямованого на 

гармонійний розвиток особистості. (серпень 2017) 

2. Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дитини дошкільного 

віку.(листопад 2017) 

3. Фарби дитинства.(лютий 2018) 

4. Педагогічна майстерність і креативність  педагога – запорука 

успішного виховання дітей. (травень 2018) 

Колектив закладу є активним учасником методичних заходів 

організованих НМЦ управління освіти. Педагоги  Яковенко М.П., Куценко 

В.І., Кусяк Н.В., Беккер О.П., Гончарук О.М., Герасимчук С.О., Куриленко 

І.А., Ільченко Н.О., Анютіна С.Л., Гуменюк Т.Ю., Баб’як А. А., Охріменко 

О.В., Бондарук О.О. брали активну участь у роботі методичних об'єднань 

міста, на яких виявили здатність до ініціативності, творчості, сміливості, 

пошуку. 

Минулий навчальний рік показав високий ріст рівня самоосвітньої 

діяльності  педагогів, поглиблення науково – методичних знань, оволодіння 

ефективними сучасними технологіями. 

Методична робота в дошкільному навчальному закладі, яка є одним із 

засобів управління освітнім процесом, в основі якого лежить ідея розвитку 

дитини, була спрямована на підготовку вихователів до якісного виконання 

завдань  Базового компонента дошкільної освіти, на підвищення їх 

педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу. Минулий 

навчальний рік показав високий ріст рівня фахової майстерності педагогів, 



 17 

поглиблення науково – методичних знань, оволодіння ефективними 

сучасними технологіями. Справжнє становлення педагога відбувалося у 

процесі роботи в дошкільному закладі під час практичної діяльності, тобто 

спілкування з дітьми, батьками, колегами. Основне призначення дорослого – 

допомогти дошкільнику жити власними силами, у злагоді з довкіллям й згоді 

із собою, як активному суб’єкту життєдіяльності.  Декларуючи повагу до 

особистості, педагоги створювали сприятливі умови для плідної співпраці з 

дітьми, забезпечували емоційний комфорт, саморозвиток і можливість само 

реалізуватися в освітньому процесі. Педагогічний процес будувався на основі 

діагностики фахової майстерності педагогічних кадрів, проектування 

особистості кожного вихователя та формування творчого ставлення до 

процесу виховання та навчання. На протязі року кожен педагог був 

охоплений певними формами методичної роботи, залучений до активної 

участі в роботі семінарів-практикумів,проблемних семінарів, методичних 

тренінгів, конкурсів, клубі молодого вихователя, педагогічних радах, школі 

передового педагогічного досвіду.  

Робота школи молодого педагога «Паросток» допомогла надати 

допомогу та забезпечити методичний супровід освоєння та використання ІКТ 

педагогами у професійній діяльності, сприяла підвищенню професійного 

рівня педагогів шляхом реалізації безперервної освіти, сприяла зниженню 

психологічної напруги при освоєнні комп’ютерної техніки. Вихователь 

Данилюк О.В. надавала індивідуальну допомогу педагогам та стимулювала 

їхню потребу у безперервному зростанні фахової майстерності. 

Позитивним є продовження роботи школи педагогічної адаптації 

помічників вихователя «Крок», яка акцентувала увагу помічників 

вихователів на найважливіших аспектах спільної діяльності з вихователем та 

розширила сфери ефективних дій у спільній роботі з дітьми групи згідно 

вимог Базового компоненту; сприяла підвищенню психологічної культури 

учасників освітньо-виховного процесу, формуванню розуміння спільної мети 

заради комфортного перебування дітей у закладі освіти, надання якісних 

послуг. 

 

Досягнення роботи колективу в 2017 – 2018 н.р.: 

➢ Перемога в ІХ Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій 

(вересень 2017, педагог Куценко В.І. «Сендлей як засіб комунікативно-

мовленнєвого розвитку дошкільників»; 

➢ Міська педагогічна виставка «Сучасна освіта Житомира – 2018» 

Диплом ІІ ступеня (педагог Данилюк О.В.), Диплом ІІІ ступеня 

(педагог Шмалюк О.М.) (січень 2018) 

➢ ХХІ обласна педагогічна виставка «Сучасна освіта Житомирщини – 

2018» Диплом ІІ ступеня у номінації «Використання інноваційних 

форм, методів, засобів навчання в дошкільній освіті» (педагог Данилюк 

О.В.) (лютий 2018) 

➢ Участь в ІХ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018»:  
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➢ матеріал «Використання педагогічної спадщини С. Русової у 

формуванні основ духовно-моральних якостей у дітей дошкільного 

віку» (автор: Фаріон В.А.);  матеріал «Створення міні-музею в групі, як 

засіб екологічного виховання дітей дошкільного віку» ( автор: Шмалюк 

О.М.); матеріал «Створення мультфільмів як засіб всебічного розвитку 

дитини в умовах закладу дошкільної освіти» ( автор: Данилюк О.В.). 

(березень 2018) 

➢ Участь у коворкінгу при Житомирському ОІППО «Сучасні тренди в 

освіті. Ділимось досвідом» (вихователь Данилюк О.М.) ( березень 

2018) 

➢ Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Підготовка 

фахівців у контексті становлення Нової української школи» (педагоги 

Яковенко М.П., Фаріон В.А., Куриленко І.А., Шмалюк О.М.)(березень 

2018) 

➢ Педагог Шмалюк О.М. провела майстер- клас в рамках  EDCAMP 

UKRAIN (ZHYTOMYR) в контексті становлення Нової української 

школи. (березень 2018) 

➢ Участь практичного психолога у майстер-класі Західноукраїнської 

асоціації арт-психологів та арт-терапевтів «Вихід на внутрішні проекції 

ресурсів клієнта методами арт-терапії» (жовтень 2017 р.) 

➢ Практичний психолог Кусяк Н.В. приймала  участь у ХVIIІ 

міжнародному фестивалі арт-терапії «Арт-практик» від 03.03.2018р.  

➢ Композицію  «Сад молодий» яку вихованці та педагоги закладу 

представляли на мистецькому фестивалі «Мати. Родина. Україна.» 

отримала диплом переможця (травень 2018) 

 

Педагоги закладу є авторами ряду друкованих матеріалів:  

1. Матеріали ІХ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій 

/Упор. Назаренко Г.А. – Черкаси: ЧОПОПП, 2017  

Куценко В.І. Сендплей як засіб комунікативно-мовленнєвого 

розвитку дошкільників  

2. Олена Данилюк Створюємо «пластиліновий» мультфільм: крок за 

кроком // Вихователь-методист дошкільного закладу №12, 2017. 

3. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української 

школи / за аг. Редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. 

Зав’язун. – Житомир: ФОП «Н.М. Левковець», 2018. – У 2-х ч.  

- Шмалюк О.М. Музейна педагогіка як інноваційна технологія в 

розвитку дітей дошкільного віку  

- Куриленко І.А. Національно-патріотичне виховання старших 

дошкільників засобами мистецтва 

- Фаріон В.А. Використання педагогічної спадщини Софії Русової 

у формуванні основ духовно-моральних якостей у дітей 

дошкільного віку 

- Яковенко М.П. Сучасний погляд на імідж закладу дошкільної 

освіти     
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6.1.  Організація гурткової роботи  

 

Належна увага приділялась завданню розвитку творчих здібностей 

дітей дошкільного віку засобами образотворчої діяльності та формуванню 

здоров’язберігаючої і мовленнєвої компетентності; вихованню моральних 

якостей особистості дитини дошкільного віку. 

 Протягом року у дошкільному закладі результативно та ефективно 

діяли 7 гуртків художньо-естетичного напрямку: 

– «Талановиті малюки» (орігамі) (мета: ознайомити дошкільників з 

технікою орігамі та прийомами створення паперових конструкцій; 

сприяти формуванню навичок визначати форму предметів, виділяти 

їхні основні ознаки, порівнювати між собою; спонукати дітей радіти 

своїм успіхам; формувати працелюбність як базову якість особистості.) 

– Гурток - студія  «Смайлик» ( мета: сприяти засвоєнню знань про 

новітні технології у мистецтві анімації, кіно та телебачення, 

комп’ютерні та відео технічні засоби. Розвивати творче мислення , 

уяву, фантазію.) 

– Гурток «Шкіряний м’яч» (мета: поглиблене ознайомлення  старших 

дошкільників з елементами  техніки, тактики і  правил гри в футбол, 

формування відповідних ігрових умінь, навичок та розвиток фізичних 

якостей та особистісного потенціалу дітей старшого дошкільного віку, 

зміцнення здоров’я)  

– Гурток «Посмішка» (хореографія) (мета: знайомити дітей з 

різноманітними танцями різних жанрів та народів; вчити виразно, 

ритмічно і невимушено рухатися відповідно до характеру і темпу 

музики; погоджувати рухи з музичними фразами; підтримувати 

позитивний настрій від спілкування та злагоджених рухів з 

однолітками.) 

– Гурток: «Веселі музики» (мета: формувати навички гри на дитячих 

музичних інструментах; залучати і сприяти виконанню музичних 

творів у колективі; виховувати стриманість, дружність взаємовідносин, 

естетичний смак.) 

– Гурток «Веселковий дивосвіт» (різні техніки малювання) 
(Мета: підтримувати прагнення до самодіяльності та творчості; 

формувати ціннісне ставлення до художніх творів та видів мистецтва; 

збагачувати уявлення про рукотворний світ, заохочувати до 

експериментування та створення простих образів, використовуючи.) 

– Гурток: «Казкова орбіта» (театралізована діяльність)  
(Мета: збагачувати уявлення дітей про театр, театралізоване дійство, 

театралізовану діяльність; сприяти формуванню духовно здорової 

компетентної особистості, виховувати позитивне емоційно-цілісне 

ставлення до навколишнього. Стимулювати дитячу творчість, 

своєрідність відтворення художніх образів.) 
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7. Робота з батьками та громадськістю у дошкільному навчальному 

закладі  

 Важливим напрямком роботи дошкільного закладу – є поширення 

серед батьків дошкільнят педагогічних, психологічних і медичних знань, 

необхідних для повноцінного виховання та забезпечення різнобічного 

розвитку їх дітей. Забезпечено проведення пропаганди дошкільної освіти для 

мешканців мікрорайону через сайт – ЖДНЗ № 37 „Ластівка”. Здійснення 

соціально-педагогічного патронату допомогло уникнути чисельних проблем, 

що призводять до напруження і загострення міжособистісних стосунків, 

порушення родинних зв’язків, послаблення інституту сім’ї в цілому. 

З метою пропагування дошкільної освіти та більш глибокого 

ознайомлення з роботою дитячого садка, традиційно, у жовтні та квітні було 

проведено Тиждень відкритих дверей для батьків наших вихованців та 

батьків мікрорайону. Була надана можливість переглянути організацію 

життєдіяльності дітей, заняття, вернісажі дитячих та колективних з 

вихователями робіт, оглянути предметно – ігрове середовище групових 

кімнат.  

 Завдяки координованій діяльності батьків та педагогів в 2017 – 2018 н. 

р. підвищився рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальність за 

виховання дітей. Ефективне впровадження Базового компонента дошкільної 

освіти потребує оновлення стратегії й тактики взаємодії педагогів з батьками, 

зміни її векторів та акцентів, осучаснення предмета розмов, розширення 

спектру життєво важливих проблем, надання зустрічам більшої щирості, 

відвертості, конструктивності, звільнення від надмірної формалізованості. 

Позитивний досвід в цьому напрямку мають педагоги Лобунець А.О., 

Охріменко О.В., Саєць В.В. (залучення батьків до участі в святах, розвагах, 

театралізованих дійствах),  Бондарчук І.М., Ільченко Н.О., Анютіна С.Л., 

Фаріон В.А.,  (проведення родинних свят, організація Днів добрих справ), 

Шмалюк О.М.., Давидова А.О., Охримчук Т.П.   (зміст інформаційного 

батьківського куточка), Бондарчук Н.В., Стоцька Л.М.,  (вітрина цікавинок 

для батьків),  Беккер О.П, Горбенко Л.І., Бичинська О.В., (батьківська школа, 

консульпункт для молодих батьків), Данилюк О.В., Вольська О.М. 

(організація відео презентацій для батьків). На часі продовжується робота з  

організації взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками вихованців з 

питань національно-патріотичного виховання дошкільників. 

У дошкільному закладі діє батьківський комітет ДНЗ. На засіданнях 

розглядалися питання освітньої діяльності, поліпшення умов перебування 

дітей в дитячому садку, питання звернення за спонсорською допомогою до 

підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні 

внески. 

Батьківський комітет постійно звітується перед батьківською 

громадськістю через інформаційні стенди в кожній груповій та стенд 

«Благодійність» у вестибюлі закладу.  

Батьківський комітет сприяв у вирішенні питань зміцнення та 

покращення матеріально-технічної бази закладу також спільно з 
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адміністрацією закладу направлялись листи до депутатів міської та обласної 

ради, інспекції з благоустрою.  

Разом з тим, колективу ЖДНЗ № 37 спільно з батьківською громадою 

необхідно працювати над вирішенням  ряду проблем: 

1. Капітальний ремонт інженерних мереж закладу. 

2. Добудова павільйонів на ігрових майданчиках. 

3. Благоустрій територій закладу. 

4. Поточний ремонт медичного блоку.  

5. Обладнання приміщення автоматичною пожежною сигналізацією. 

6. Поточний ремонт 3-х  сходових клітин  закладу. 

7. Забезпечення групових приміщень комп’ютерною оргтехнікою.  


