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Навчально-виховна    

   робота ДНЗ №104 

 
• Діяльність дошкільного навчального закладу 

регламентується Законом України “Про дошкільну освіту” 
та положення про дошкільний навчальний заклад. Ці 
документи визначають правові , організаційні та фінансові 
засади функціонування ДНЗ .навчально-виховна , 
методична , психологічна робота з вихованцями 
розглядається в контексті наступних документів. 

• Базова програма розвитку дитини дошкільного віку 
“Українське дошкілля” 

• Базовий компонент дошкільної освіти. 
• Національна доктрина розвитку освіти в Україні. 
• Конвенція ООН “Про права дитини” 
• “Декларація прав дитини” 
• “Концепція громадянського виховання  особистості в 

умовах розвитку української державності” 

 

 

 

 

  



           Інформація  

 про керівника закладу 

 

Завідувач : Карпа Тетяна 
Ярославівна 

Освіта: вища педагогічна , 
закінчила Прикарпатський 
університет 
ім.В.Стефаника у 2004 р. 

Педагогічний стаж роботи – 26 
років 

на посаді завідувача  - 6 років 

 

 

 



  Нормативно-правові                 

          документи 

  ДНЗ керується за такими н/п 
документами: 

   Конституцією України; 

   Закон України про дошкільну 
освіту; 

   Положенням про дошкільний 
навчальний заклад України; 

   Власним Статутом; 

   Базовим компонентом 
дошкільної освіти в Україні. 

 

 

 

  

          Якісний 



     склад   кадрів 

             Вихователь –
методист 

     Штибель Зоряна 
Ярославівна  

освіта вища педагогічна : 

 стаж роботи 21 років 

           Практичний психолог 

   Соловйова Віра Борисівна 

стаж роботи 3 роки 

 

 

 

Освітній та фаховий      

рівні  педагогів 



 
• Вища категорія  15% 
• ІІ категорія       30% 
• Спеціаліст       55% 

                       

 вища освіта     68%                                                          

 середня спеціальна  32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Режим роботи 

 



      Щоденний графік роботи 
ДНЗ 

          з 8.00 год до 18.30 год. 

    Вихідні : субота , неділя 

                          державні свята 

             

 

 

 

 

 

 

 

                  Інформація  

     про кадрове 

забезпечення 



Всього     працівників  - 26 

    12- педагогічних працівників; 

         14 - обслуговуючого 
персоналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функціонування груп 

 
група раннього віку ( 2-3 роки) 



 молодша група ( 3-4 роки) 

  середня група ( 4- 5 роки) 

 ІІ старші групи  (5-6 років) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Наші вихователі 

 

• Красічинська Олена 
Володимирівна 

• Тижай Ірина Василівна 
• Ганич Любов Ярославівна 



• Маркевич Марія 
Володимирівна 

• Заремба Галина Іванівна 
• Ковалик Марія 

Володимирівна 
• Біла Наталя Степанівна 

 

 

 

 

        Напрямки  

виховної роботи 

 
• І. Мета виховної роботи – це формування громадянина через 

його політичну, культурну освіченість, через практичну участь у 
суспільно значущих  справах. 

•  ІІ. Основним завданням виховної роботи  є: 
•  1. Створення умов для формування та розвитку  як фахівця і 

особистості, її нахилів, здібностей, талантів, інтелектуальності, 
виховання національної й загальнолюдської моралі, духовності 
й культури. 



• 2. Формування в  сучасного  світогляду, ідей, поглядів, 
переконань, заснованих на найцінніших  надбаннях вітчизняної 
та світової культури. 

• 3. Встановлення гуманних взаємин між усіма членами 
педагогічного колективу   

• 4. Набуття молодим поколінням соціального досвіду, 
успадкування  духовних надбань українського народу, 
досягнення високої національної культури міжнародних 
взаємин. 

• 5. Формування  особистих рис громадянина Української 
держави. 

• 6. Формування національної свідомості, любові до рідної землі, 
свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, 
готовність захищати її. 

• 7. Розвиток мовної культури. 
• 8. Розвиток міжетнічної культури. 

9. Формування родинно-сімейної культури, вивчення та збереження 

звичаїв, обрядів, традицій українського народу. 

 

 

 

 

 

 

                            Моніторинг знань дітей  травень 2017 р. 

Освітні лінії 

Рівень засвоєння програми (%) 

молодша 
група  

 середня 
група  

І старша 
група ІІ старша 

група 

Особистість 

дитини 
 В р. С.р. Н.р  В.р С.р Н.р  В.р С.р Н.р.  В.р С.р Н.р. 

6% 80% 14% 50% 40% 10%  60% 24% 16% 67% 31% 2% 

Дитина у 

соціумі 
 3% 86% 11%  57% 40% 9%  44% 52%  4%  75% 20% 5% 

Дитина у 

природному 

довкіллі 

 10% 71% 19%  27% 52% 21%  27% 64% 9%  71% 21% 8% 



Мовлення 

дитини 
 15% 60% 25%  30% 65% 5%  38% 48% 20%  75% 20% 5% 

Дитина у світі 

культури 
 7% 50% 43% 30% 53% 17%  37% 44% 18%  58% 23% 19% 

Дитина у 

сенсорно-

пізнавальному 

просторі 

 8% 65% 27%  20% 64% 20%  25% 63% 19%  72% 26% 2% 

Гра дитини  15% 70% 15%  21% 72%  9%  56% 38% 4%  64% 15% 21% 

Рівень 

виконання 

програми,  в 

ДНЗ вцілому 

9% 69% 22% 37% 52% 10% 44% 46% 10%  69% 22% 9% 

 

 

  Успішність роботи з 

батьками 
           Зміст, організація й методика співпраці ДНЗ та батьків 

   
     
 
 Зміст, організація й методика співпраці ДНЗ та батьків включає в себе: 
     єдність у роботі дитячого закладу й родини по вихованню дітей;  
     взаємна довіра у взаєминах між педагогами й батьками, розуміння 

потреб й інтересів дитини й своїх обов'язків як вихователів;  
     зміцнення авторитету педагога в родині й батьків ;  
     установлення правильних відносин на основі доброзичливої критики й 

самокритики; 
      Оптимізація роботи дошкільного навчального закладу з 

родинами в умовах сьогодення 

  



      Родина  і дошкільний  навчальний заклад  – два суспільних інститути, 
які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: 
виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену 
людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним 
потенціалом. Разом з тим актуальна проблема взаємозв’язку 
дитячого закладу з сім’єю набуває сьогодні нового соціального 
звучання. Як відомо ці зв’язки багатогранні. На перший план 
виступають такі аспекти, як контакти з педагогічним персоналом та 
батьками,  

      міжособистісна взаємодія, підхід до дитини як результат сумісних 
виховних і навчальних зусиль тощо. 

 

 

 

 

 

Психологічна служба 
• системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих 

громадян України. Вона діє на підставі ст. 21, 22 Закону 
України “Про освіту”, ст.29-32 Закону України «Про дошкільну 
освіту» з метою виявлення і забезпечення оптимальних 
соціально-психологічних умов для розвитку особистості дитини, 
забезпечення ефективності навчально-виховного процесу в 
дошкільному навчальному закладі. 

• У своїй діяльності практичні психологи керуються Конвенцією 
ООН про права дитини та вимогами Етичного кодексу 
психолога. 

•  Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 
27.08.2000р. за № 1/9-352 «Про планування діяльності і 
ведення документації практичними психологами (соціальними 
педагогами) закладів освіти» практичні психологи ДНЗ ведуть 
таку документацію: 

• а) план роботи на рік, що є розділом річного плану роботи 
навчально-виховного закладу; 

• б) щомісячний план роботи та тижневий графік роботи 
(складаються на основі річного плану); 

• в) журнал щоденного обліку роботи; 
• г) індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування; 
• д) протоколи індивідуальних консультацій; 



• е) журнал проведення корекційно-відновлювальної та 
розвивальної роботи; 

• ж) журнал психологічного аналізу занять. 
• При складанні річних планів та тижневих графіків необхідно 

враховувати:  
• специфіку навчально-виховного закладу запити педагогічного 

колективу; 
• специфіку задач що вирішує психолог (соціальний працівник);  
• спеціалізацію і рівень кваліфікації спеціаліста.   
• Річні плани складаються психологом, погоджуються з 

адміністрацією навчально-виховного закладу і затверджуються 
керівником районного центру практичної психології. Форма 
річного плану наведена у листі Міністерства освіти і науки 
України від 27.08.2000 р. за № 1/9-352, але може дещо і 
відрізняться від рекомендованої. Із перелічених напрямів 
роботи практичний психолог обирає та обгрунтовує у річному 
плані пріоритетні. Які відповідають потребам дошкільного 
закладу і рівню кваліфікації фахівця. При складання річного 
плану слід дотримуватись таких принципів: 

• логічності; 
• системності; 
• послідовності; 
• реалістичності;  цілісності 

 

              Медичне       
         Обслуговування 
 

• В дошкільному закладі діти забезпечені постійним 
медичним обслуговуванням на безоплатній основі. 
Медичне обслуговування вихованців здійснюється 
штатним середнім медичним персоналом.  

• В дошкільному навчальному закладі №550 створені 
належні умови для проведення медико-профілактичних і 
оздоровчих заходів. 

• Для обробки та дезінфекції медичного інструментарію 
використовується Жавілар Плюс У.  

• План медико-профілактичної роботи включений до 
річного Плану роботи дошкільного навчального 
закладу. 

• Проводяться заходи лікувально-профілактичного 
характеру: 

• антропометричні вимірювання,    
• обстеження дітей на гельмінти.  
• Вакцинація дітей в навчальному закладі не проводиться, 

видаються направлення на  щеплення в дитячу 
поліклініку.  

• Результати роботи аналізуються та використовуються для 
подальшої роботи: складання плану щеплень , корекції 
харчування для дитини, пересаджування дітей відповідно 



до стану зору, лікування від гельмінтів та проведення 
місячника боротьби з гельмінтозом, роботи з батьками, 
працівниками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Організація  
       харчування у ДНЗ 
 
У ДНЗ існує трьох разове харчування згідно 

інструкції з організації харчування дітей та 
затверджено Міністерство освіти і науки. 

    З них : 

- пільгові категорії: 

- діти АТО та багатодітні сім’ї 

   

        Медичне обслуговування  здійснує  
старша медсестра                                                  

                                          Єгороав Г.І. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Робота в літній  
             Період 
 
Літо для дошкільнят – це час для реалізації мрій, активних ігор, появи 

нових друзів. Для працівників дошкільного навчального закладу літо 
– це відповідальна пора. Адже необхідно створити належні умови , 
щоб реалізувались дитячі мрії, з'явились нові яскраві враження, 
малюки зміцніли, засмагли, відпочили , а ще - дізналися багато 
нового         Тому діяльність дошкільного навчального закладу 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 : рухової , ігрової, пізнавальної, комунікативно – 
мовленнєвої, художньої , предметно – практичної тощо. 

ЗАВДАННЯ  
на літній оздоровчий період 

1. Сприяти збереженню зміцненню здоров'я кожної дитини, підтримувати 
інтерес до здорового способу життя, до занять фізкультурою і 
спортом. Розвивати у вихованців потребу в щоденній руховій 
діяльності. 

2. Забезпечити організацію безпечного проведення літнього 
оздоровлення, створити умови для проведення оздоровчих заходів, 
забезпечити виконання заходів щодо попередження дитячого 
травматизму, безпеки життєдіяльності, забезпечення раціональним 
та збалансованим харчуванням дітей закладу. 

3. Підготувати дошкільний навчальний заклад до нового навчального 
року: 

- створити повноцінне предметно-ігрове середовище; 
- здійснити ремонт груп та приміщень закладу; 



- поповнити методкабінет дошкільного навчального закладу та групові 
осередки  новими дидактично-методичними посібниками; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


