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            Заклад дошкільної освіти ( ясла –садок )№55 діє  згідно  з  Конституцією  
України, Конвенцією  «Про права  дитини», Законами  України «Про освіту», « Про 
працю», «Про  охорону  дитинства», « Про забезпечення  санітарно –епідемічних  
норм» , Статуту закладу, Колективної  угоди, Правил  внутрішнього  трудового  
розпорядку та  посадових  інструкцій. 
             В ЗДО №55 функціонує 5 дошкільних груп та 1 група раннього віку. Списковий   
склад  становив  протягом навчального  року  168  дітей. Наповнюваність  дітей  
протягом  року  залишалась  сталою.    
             Основними  документами, за яким здійснювався навчально-виховний процес 
у ЗДО була базова програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля»,  
      Діяльність ЗДО №55  направлена на реалізацію основних завдань дошкільної 
освіти: 
-збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей; 
-формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; 
-забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту. 
      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян 
на здобуття дошкільної освіти. 
        На початок 2018-2019  навчального року в ЗДО відвідувало 168 дітей. 
Працюючих груп – 6, з них: 
-           група раннього віку; 
-         дві групи молодші; 
-         одна група середня; 
-         дві групи старші; 
.          На базі молодшої групи функціонувала інклюзивна група. 
           Укомплектованість груп проведена згідно з віком дітей, індивідуальними 
потребами та з урахуванням запитів батьків. Наповнюваність  дітей  протягом  року  
залишалась  сталою. 
          Режим роботи ЗДО – п’ятиденний : 
початок роботи – 8.00, закінчення - 18.30. 
Педагогічний колектив складається з 10 педагогів. 
Освітній і кваліфікаційний рівень яких є таким: 
Вісім  педагогів мають вищу педагогічну освіту; 
Чотири педагоги – середню спеціальну педагогічну освіту. 
За рівнем педагогічної кваліфікації: 
Один педагог- звання "вихователь-методист" 
Один  педагог – вищу категорію, 
Один  педагог – спеціаліст І категорії,   
Один педагог – ІІ категорії , 
шість педагогів – спеціалісти  
         Зміст роботи ЗДО формувався згідно положень Державної національної 
програми «Освіта. Україна XXI століття" та Законів України "Про дошкільну освіту". 
Для вирішення стратегічних завдань роботи - створення найкращих умов для 
самовияву і розвитку здібностей дітей та впровадження новітніх наукових розробок. 



      Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дошкільного 
закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові кімнати, роздягальні та 
кімнати гігієни. Постійно функціонує музичний зал,, працюють кабінети: медичний, всі 
технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. 
Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, 
функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі з вами, шановні 
батьки, та вихователями груп. 
Рівень майстерності педагогів достатньо високий. 
          Заклад дошкільної освіти ( ясла –садок )№55   здійснює свою діяльність 
відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період 
оздоровлення. 
Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою 
підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань 
педагогами методичних об'єднань педагогічних працівників системи дошкільної 
освіти міста, курсів підвищення кваліфікації кадрів при ЛОІППО. 
Атестація педагогічних працівників проходить на базі ЗДО № 167 відповідно до 
«Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного 
плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів. 
Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному 
інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію..  
В закладі проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські  
заняття для педагогів. 
     Згідно річного плану роботи Закладу дошкільної освіти ( ясла –садок )№55  у 
травні комісією під керівництвом вихователя – методиста Іванчихіної О.М. було 
проведено моніторинг знань дітей старшого дошкільного віку. Зрізи знань свідчать 
про високий рівень знань дітей.       Протягом року значну  увагу  приділяють  
харчуванню  дітей  у  закладі  освіти, де  всі  керуються  « Інструкцією  харчування» 
та  дотриманням  усіх санітарно –гігієнічних  норм. Відповідальною  за  організацію 
харчування  була  ст..м/с  Конюшина Г.К. . При організації  харчування  м/с спиралась  
на  погоджене  перспективне  10 –денне  меню. Старша медсестра систематично   
здійснювала  контроль  за  технологією  приготування  страв  кухарями ( відповідно  
до  картотеки  страв , яка  є  завірена), дотриманням  норм   та  часу  видачі  їжі, 
естетичним  виглядом  персоналу  кухні ( щодо Журналу щоденного  огляду  
працівників). Спільно  з  комірником  замовляла  та  приймала  продукти харчування ( 
з  відповідним  сертифікати  якості). Акту  повернення  неякісних  продуктів  
харчування  протягом  року  не  зареєстровано. Норми  харчування  збережені. Усі  
відповідні  Журнали  постійно  ведуться. 
       
     Згідно Санітарного Регламенту ми не маємо змоги проаналізувати кількість  
захворювань у дітей, так як довідки батьки нам не несуть. 
              Протягом  року  медичним  персоналом здійснювався  огляд  дітей, 
відповідально велась  медична  документація. Показники  здоров’я  високі.  У  
групових  приміщеннях  зберігався  відповідний  тепловий  режим , планова  
навчально –ігрова  діяльність та  одяг дітей все  це  впливало  на  збереження  
здоров’я  дітей. 
 
      
 
            У 2018-2019 навчальному році адміністрація, педагогічний персонал ЗДО 
спільно з батьківською громадкістю працювали над втіленням в життя таких 
перспективних завдань навчальної діяльності: 
1. Екологічна стежина для розвитку дитини. "Від екології природи до екології душі" за 
творами В.О.Сухомлинського. 
2. Теоретичні засади розвитку зв’язного мовлення дошкільнят. 



3."Ми маленькі Українці" патріотичне виховання дітей дошкільного віку. 
      Протягом  року  мною  вівся  контроль  за  навчальною  діяльністю  дітей, за  
вдосконаленням  педагогічної   майстерності  вихователів. Систематично  та  
планово  здійснювалась  порівняльна  характеристика  здобутих  знань  та  умінь  
дітей, щодо  вимог  програми « Українське дошкілля» . Добирались  відповідні  
методи  та  прийоми  для  дітей, щоб  через  дослідницьку  діяльність, через  
пошукову  діяльність  дитина  здобула  знання  та  уміння та зуміла  застосувати  ці  
знання  у  житті.  
    
        ІІ     Завдання на літнє оздоровлення. 
        1.Під час літнього оздоровлення продовжувати роботу щодо формування 
здоров'я зберігаючої компетентності дітей через формування уявлень про здоровий 
спосіб життя, про основи безпеки життєдіяльності дитини влітку 
         2.Поглиблювати роботу з формування здоров'я зберігаючої компетентності 
дошкільників шляхом використання інтегративних підходів до організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи. 
        3.Виховувати естетичні почуття засобами природи, музики та живопису. 
Виконуючи намічені завдання педагогічний колектив намагався створити належні 
умови для розвитку, навчання та виховання дітей, а саме :       
у дошкільному закладі традиційно проводились педради, круглі столи, 
педагогами розроблені чіткі тематичні плани, плани самоосвіти; 
 проводилась робота щодо покращення матеріально-технічної бази ДНЗ. 
                    
                            СПІВПРАЦЮЮЧИ З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДОЮ, 
 

 1.Брали участь у проекті "Заміна огорожі" 

 2. У гарячому цеху на харчоблоці зроблено капітальний ремонт. 
 3. У старшій групі зроблено ремонт спальні. 
  

 
 

     У дошкільному закладі вихователями всіх вікових груп проводилась робота з 
сім’єю, відповідно до умов життя. Проводились загальні та групові батьківські збори, 
бесіди, консультації, тощо. 
     Плідною та концептуальною була співпраця педперсоналу з батьківським 
комітетом. Батьки приймали участь у придбанні художньої літератури, посібників, 
іграшок, у підготовці до свят та розваг. 
Протягом навчального року були проведені цікаві заняття: 
 
                        Відкриті   покази  різних   видів   діяльності 

1. « Люби свою 
країну - вона в 
тебе єдина" 

листопад Лукомська 
Н.А. 

Інтегроване заняття  

2 «Навіть малятам 
про гроші треба 
знати" 

лютий .Дмитрик 
М.В. 

Інтегроване заняття  

3 « День казки" березень Пристайко 
К.М. 

Інтегроване заняття 
 
 

4. « Про здоров’я 
треба знати, про 
здоров’я треба 
дбати" 

квітень Сороколіт 
К.О. 

 
Інтегроване заняття з 
пізнавального розвитку 
 



5.  « Вогонь - добрий, 
вогонь злий"  

травень Пилип Г.В. Інтегроване заняття з 
пізнавального розвитку 
 

       
 
     Аналіз навчально-виховної роботи показав, що педагоги ЗДО проводять 
планомірну роботу по вдосконаленню змісту, форм і методів з проблеми 
елементарного природо-доцільного світогляду, усвідомлення себе як частини 
природи. 
Також  протягом навчального року вихователі груп виконували намічені завдання: 
готували посібники для занять, оформлювали ігрові куточки. На належному рівні 
знаходиться розділ програми з навчання грамоти, математики, ознайомлення з 
довкіллям, музичне виховання, образотворче мистецтво. 
               Протягом навчального року з дітьми проводяться заняття з фізичної 
культури, ранкова гімнастика, розваги, спортивні свята. В ЗДО проводиться 
традиційне загартування повітрям, водою, сонцем. 
Для емоційного та естетичного розвитку дітей в ЗДО музичним керівником 
проводяться цікаві музичні заняття, свята, розваги, на яких використовуються нові 
сценарії, розробки, танцювальні постанови, музичні етюди, композиції. 
               Відповідно до Закону України «Про охорону праці», було проведено 
навчання та перевірку знань працівників з охорони праці, повторні та позапланові 
інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров'я дітей в ЗДО, пожежної 
безпеки, надання першої медичної допомоги.Робота педагогічного колективу та всіх 
робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будується на «Базовому 
компоненті дошкільної освіти в Україні» (нова редакція)та програма розвитку старших 
дошкільників «Впевнений старт», які спрямовують роботу педагогів на формування у 
дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми 
вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності 
може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі. 
                   Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає 
важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації 
дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні 
заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по 
ЗДО.  
             У листопаді та травні в ЗДО №55 згідно плану роботи  проводився Тиждень 
безпеки дитини. 
      На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу 
Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації 
громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за 
зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 
14 квітня 1997 р. № 348, в  закладі дошкільної освіти №55  проведено ряд заходів, а 
саме: заведені журнали обліку особистого прийому громадян, реєстрації пропозицій, 
заяв і скарг громадян. 
       Постійно в ЗДО проводиться прийом громадян з особистих питань та з питань 
діяльності закладу, розглядаються пропозиції, зауваження, прохання викладені 
батьками, батьківським комітетом. 
      Особливого значення надається проведенню «Днів відкритих дверей», коли 
батькам надається можливість стати учасниками освітньо-виховного процесу. 
Відчувається значна підтримка з боку відділу та управління освіти, з боку батьківської 
громади та  колективу.  
   Згідно річного плану протягом року у закладі та в кожній групі проводиться 2 рази 
батьківські збори, на яких створена атмосфера розкутості, довіри. Особливу роль 
відіграють батьківські комітети, які допомагають у освітньо-виховній і господарчій 
роботі.    



 
     Завдячуєм усім, хто нас підтримує, допомагає, розуміє, бо знає, що всі свої заходи 
ми спрямовуємо на поліпшення умов перебування дітей у закладі.     
            Хочу висловити подяку всім батькам, які не були байдужими , співпрацювали з 
нами , надавали нам допомогу у створенні належних умов функціонування ЗДО.  
           Я щиро вдячна Всім за розуміння і підтримку, не байдужість до життя і 
проблем закладу та хочу подякувати всьому коллективу нашого закладу за 
відповідальне і добросовісне ставлення до роботи, розуміння значущості Вашої 
праці, професіоналізм, активну життєву позицію. 
              Сподіваюсь на подальшу співпрацю з колективом, батьками. 
         

Дякую за увагу! 


