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    Аналіз навчально-виховної роботи за 2016-2017 навчальний рік 

 

 

ДНЗ діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», 

Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства». 

У ДНЗ №114 протягом 2016-2017 навчального року функціонувало 9 груп. 

Наповнюваність груп залишається сталою. Режим перебування дітей: 2 групи з 

9-годинним перебуванням дітей і 7 з 10,5 годинним.  

Матеріальна база ДНЗ за минулий рік зміцнилася за рахунок бюджетних та 

позабюджетних благодійних внесків. Зроблено ремонти у трьох групах. 

Придбано дитячі меблі: стінки, шафи, стільці. В усіх вікових групах поповнено 

м’який інвентар. Вихователі попрацювали над покращенням інтер’єру кожної 

групи, зміцненням розвивального середовища.  

ДНЗ здійснював навчально-виховну діяльність за програмами «Українське 

дошкілля», «Впевнений старт» та «Радість творчості».  

Кількість педагогічних працівників залишалася сталою. Всього 21 педагог, з 

повною вищою освітою – 9 осіб, базовою вищою – 12.  

У 2016-2017 н.р. атестувалося 6 педпрацівників. Атестація педагогічних 

працівників проводилася згідно з перспективним планом відповідно до 

Типового положення про атестацію та на підставі наказу керівника закладу.  

Усі педагоги систематично працюють над вдосконаленням своєї фахової 

майстерності, відвідують постійно діючі семінари, упроваджують 

перспективний педагогічний досвід з питань розвитку художньо-естетичних 

смаків та оздоровлення вихованців. Вихователі брали активну участь в 

районних заходах.  Протягом року творча група працювала над пошуком нових 

технологій, форм і методів роботи з питань патріотичного виховання. 

Минулого навчального року заклад працював над формуванням у дітей 

художньо-естетичних смаків, патріотичної свідомості та розвитком творчої 

мовленнєвої активності.  

Були проведені семінари-практикуми, педради, консультації, педагогічні 



посиденьки. Поставлені перед колективом основні завдання виконано. Вони 

були розраховані на можливості педагогічного колективу, забезпечували 

взаємодію адміністрації, педагогів і батьків, а в центрі усієї діяльності були 

діти.  

Систематично проводився моніторинг сформованості художньо-естетичних 

навичок дітей, внаслідок якого було виявлено, що ЗУН дітей покращилися в 

основному на 20%. Протягом навчального року діяло три гуртки, а саме: 

«Чарівний пензлик», «Валеологічний гурток» та «Музично-театралізований 

гурток». Виконуючи завдання річного плану проведено з дітьми інтегровані 

заняття на тему «Моя Україна – моя земля», «Краса навколо нас». Крім цього в 

ДНЗ діяло ще два гуртки: «Навчання англійської мови», та хореографічний 

гурток.  

У минулому навчальному році різноманітність методичної роботи проводилась 

в інтерактивних формах, що дало непогані результати для навчально-виховної 

діяльності педагогів.  

Протягом року був проведений семінар з питань морально-етичного виховання 

для вихователів Залізничного району «Формування духовного храму дитини».  

Спільно з батьками проведено засідання круглого столу «Сучасні підходи до 

організації навчально-виховної роботи з дітьми в ДНЗ». Протягом року 

оформлялися виставки малюнків дітей та батьків на різні теми. Проводилися 

веселі години, літературні свята, ранкові зустрічі «Ми маленькі українці». Вся 

робота з питань художньо-естетичного виховання була направлена на 

виховання у дітей естетичного бачення світу, вміння розповісти, намалювати, 

діяти в різних ситуаціях. 

Крім цього, педагогічний колектив постійно працював над формуванням у 

дітей культури здоров’я, здорового способу життя. 

Заслуговують на увагу планомірне системне проведення інструктором з 

фізкультури комплексних інтерактивних занять, використання сучасних 

підходів фізкультурно-оздоровчої роботи, нетрадиційне проведення 

фізкультурних занять (за сюжетом, в ігровій формі з інноваційними 



оздоровчими методиками) у поєднанні з еколого-валеологічним вихованням. 

Крім цього постійно проводились дні здоров’я та спортивні свята.  

Спостереження за проведенням ранкової гімнастики засвідчили, що педагоги 

розвивають у дітей рухові навички, які дозволяють виконувати вправи з 

найменшою затратою енергії. Під час фіззанять відводиться достатньо часу для 

бігу, лазіння, стрибків, метання, підлізання. Чільне місце в забезпеченні 

достатньої рухової активності малюків посіли прогулянки, фізичні ігри та 

вправи на свіжому повітрі, ранкової гімнастики, гімнастики пробудження.  

Показники фізичного розвитку на кінець навчального року покращились у 

групі раннього віку на 15%, молодшого та середнього віку на 20%, а старшого 

на 25%  

Значно знизилась захворюваність дітей приблизно на 20%. Цікаво пройшов 

семінар спільно з батьками на тему «Формування здоров’я – збережувальної 

компетентності дошкільників». Інструктор з фізичного виховання дала батькам 

консультацію по профілактиці плоскостопості у дітей.  

Слід відмітити цікаву роботу педколективу протягом року з питань розвитку 

мовленнєвої компетентності дітей. Протягом року проведено достатньо заходів 

з дітьми, педагогами та батьками з даного питання. 

У березні 2017 р. проведено педраду, де приймали участь вихователі та вчителі 

I класу СШ №75. Протягом  року для вихователів та батьків було проведено 8 

консультацій. Активну участь в обговоренні даного питання приймає вчитель-

логопед.  

Порівняльний аналіз навчальних досягнень випускників ДНЗ з їх  успішністю в 

перших класах початкової школи свідчить про те, що діти міцно засвоїли 

програмові вимоги і готові долати перші трудності шкільного життя.  

Простежується те, що 84% дітей старшої групи вступаючи до школи, 

навчаються на високому та достатньому рівні, 16% - на середньому, що 

свідчить про високий рівень підготовки дітей, які отримують належні базові 

знання в ДНЗ.  

Усі діти з логопедичної групи пішли в звичайні школи і не мають проблем з 



мовленням.  

Узагальнені результати педагогічного обстеження дітей та рівень ЗУН 

відповідно до програмових вимог свідчать, що кількість дітей раннього віку, які 

мають високий рівень сенсорного розвитку зросла з початком навчального року 

на 15%, кількість дітей з низьким рівнем розвитку зменшилась на 20%. На 25% 

підвищився рівень засвоєння знань з мовленнєвої діяльності, ознайомлення з 

довкіллям та природою. Виховання культурно-гігієнічних навичок дітей 

раннього віку відповідають вимогам програми «Українське дошкілля». Але ще 

потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення. Багато 

понять залишається в пасивному словнику дошкільників. 

На кінець навчального року у групах молодшого віку рівень засвоєння 

програми з розвитку мовлення має такі показники: високий – 23%, достатній – 

58%, середній – 10%, 9% - низький.  

Показники ознайомлення з довкіллям та з математики набули високих 

результатів. Під час музичних свят діти самостійно виконували ролі, читали 

напам’ять вірші. Тобто, рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився 

майже на 27%. На кінець навчального року підвищився рівень ЗУН дітей з усіх 

розділів програми. 

У групах середнього дошкільного віку порівняно з попереднім роком 

підвищився рівень знань дітей з математики, діти досить добре вміють 

оперувати числами та цифрами в межах 5 і більше, знають геометричні фігури, 

зокрема високий рівень – 24%, достатній – 60%, середній – 10%, низький – 6%. 

Зросла кількість дітей високим та достатнім рівнем розвитку з мовленнєвої 

діяльності. В результаті систематичної роботи вихователям вдалося досягти 

результатів. Діти спілкуються з дорослими, однолітками, знають багато казок, 

активний словник дітей в нормі.  

Згідно проведення моніторингу ЗУН дітей протягом року, середня група №1 

отримала найбільш високі бали – це I місце, середня №2 – II, середня №3 – III 

місце. 

У старших групах дошкільного віку порівняно з попереднім роком підвищився 



рівень засвоєння ЗУН з мовленнєвого розвитку.  

Кількість дітей з показниками знань високого розвитку зросла до 30%, 

достатнього – 65%, середнього до 5%. Діти вміють застосовувати знання на 

практиці, здатні до інтенсивної розумової діяльності, організовані, старанно 

виконують завдання. Усі діти читають, правильно виконують звуковий аналіз 

слів. Рука дітей повністю підготовлена до письма.  

Зросла кількість дітей з показниками знань високого рівня на 43% з 

математики. Діти знають пряму і обернену лічбу в межах 10, розв’язують 

задачі, знають цифри. Правильно вміють орієнтуватися в часі та просторі.   

Працюючи ефективно зі школою простежується тенденція: 81% дітей старшої 

групи, переходячи до школи, навчаються відповідно до високого рівня 

підготовки, 20% - до середнього.  

Протягом перебування дітей в ДНЗ педагоги сприяли засвоєнню уявлень дітей 

про духовний ідеал людини, збагачення власного емоційного досвіду, 

вироблення певного ставлення до самого себе, до однолітків, дорослих. Вчили 

дітей застосовувати свої знання на практиці, вміти адаптуватися у соціумі, бути 

здатною до самоконтролю та саморегуляції.  

Протягом року педагогічний колектив ефективно працював з сім’єю. 

Практикувалися тематичні консультації, бесіди, батьківські збори, семінари-

практикуми, виставки, дні відкритих дверей, святкові ранки, спортивні свята.  

Анкетування батьків свідчать про такі результати роботи ДНЗ в співпраці з 

сім’ями вихованців: більшість (94%) батьків зазначають, що діти із 

задоволенням відвідують ДНЗ, повертаються додому в гарному настрої, понад 

90% батьків задоволені педагогами, які працюють з їхніми дітьми, з інтересом з 

ними спілкуються, їм подобаються умови в ДНЗ, в яких виховуються діти. 

Високий рівень задоволеності роботою ДНЗ і його педколективом мають 92% 

опитаних батьків, достатній – 8%. 

Річний план 2015-2016 н.р. був реальним, дозволив досягти поставлених цілей. 

Виконаний на 94%. Проте в організації навчально-виховного процесу 2016-

2017 н.р. залишаються нерозв’язаними такі питання:  



- продовжувати працювати над формуванням творчої мовленнєвої активності; 

- продовжувати працювати над сенсорним розвитком в групі раннього віку;  

- приділяти більше уваги в методичній роботі питанням самоаналізу особистої 

діяльності педагогів.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     ЗАВДАННЯ 

                 на 2017 – 2018 н. р.  

 

 

 

 

1. Формування гармонійно розвиненої особистості та реалізація    

     індивідуальних творчих потреб кожної дитини. 

 

 

2.  Співпраця ДНЗ і сім’ї над формуванням мовленнєвої активності 

дитини через впровадження інноваційних освітніх технологій.  

 


